
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง 
เร่ือง  สอบราคาเชารถยนตสวนกลางเพื่อใชในราชการของเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง   

 
 ดวยเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง   มีความประสงคจะสอบราคาเชารถยนตสวนกลาง  ประเภทรถยนต
เอนกประสงค  ไมนอยกวา  7  ท่ีนั่ง  ขับเคลื่อน  2  ลอ  จํานวน  1  คัน  ระยะเวลาการเชา  3  ป  เพ่ือใชในราชการ
ของเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง  งบประมาณ  708,120.-บาท  (เจ็ดแสนแปดพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน)               
ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.  รายละเอียดเง่ือนไขเฉพาะ 
“รถยนตสวนกลาง”   หมายถึง  รถยนตท่ีจัดไวเพ่ือกิจการอันเปนสวนรวมของ

เทศบาล-ตําบลปากน้ําฉวาง 
   “คาเชา”  หมายความรวมถึง  คาบํารุงรักษาดวย  ยกเวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง  
 “คาบํารุงรักษา”  หมายความรวมถึง  คาใชจายท้ังสิ้นในการบํารุงรักษา  และ  

ซอมแซมแกไข รวมตลอดจนถึงคาน้ํามันหลอลื่น  คาอะไหล    
และอุปกรณของรถยนตสวนกลาง  คาเปลี่ยนอะไหลรถยนต-
สวนกลาง  คาเบี้ยประกัน  คาภาษี  และคาธรรมเนียมตางๆ   
อันเก่ียวกับรถยนตสวนกลางท่ีเชา 

“การบํารุงรักษา” หมายความรวมถึง  การซอมแซม  แกไข  และเปลี่ยนแปลง
สวนประกอบท่ีเก่ียวของกับรถยนตสวนกลาง  เชน              
การซอมบํารุงการเปลี่ยนอะไหล  หรือเปลี่ยนอุปกรณตาม
กําหนดเวลา ฯลฯ  ตลอดจนการปรับแตงเครื่องให 
เครื่องจักรกลอยูในสภาพใชงานไดดีตอลดเวลา 

   “การซอมแซมแกไข”    หมายความรวมถึง การซอมแซม แกไขสวนท่ีชํารุดบกพรองท้ังปวง   
              รวมท้ังการซอมแซมแกไขเล็กนอย  

1.1  เง่ือนไขในการเชา 
   1.1.1 ระยะเวลาในการเชา  3  ป 
   1.1.2   ผลิตภัณฑและสวนประกอบจะตองไดมาตรฐานเปนไปตามพ.ร.บ.และ  

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
   3.1.3   ตองเปนรถใหม  ท่ีไมเคยผานการใชงานมากอน  รวมท้ังอุปกรณอะไหลท้ังปวง  

ท่ีใชในการซอม  บํารุงรักษา  ท่ีนํามาใหเชาตองเปนของใหมท่ีมีสภาพดีพรอม  
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง  ไดโดยสมบูรณ  และมีสมรรถนะสูง 
ตามคุณลักษณะเฉพาะของรถยนตสวนกลางนั้น  ตามขอกําหนดทุกประการ  

   1.1.4  ผูใหเชาตองดําเนินการนํารถยนตท่ีจะใหเชาไปจดทะเบียนและเสียภาษีประจําป  
รถยนตท่ีเชาใหถูกตองตามกฎหมาย  ใหแลวเสร็จกอนวันครบกําหนดท่ีสงมอบ 
รถยนตสวนกลาง  ตลอดจนดําเนินการเสียภาษีประจําปใหทันกําหนดในปตอ ๆ  
ไปดวย  โดยผูใหเชารับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว 
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   1.1.5  ผูใหเชาจะตองจัดทําประกันรถยนตประเภทชั้นหนึ่งกับบริษัทประกันภัยท่ีมี 
ความม่ันคง  และตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535   
อยางตอเนื่องตลอดอายุสัญญาเชา และผูใหเชาจะตองเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยเอง  
และมอบสําเนาหลักฐานการเอาประกันดังกลาวใหแกเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง 
ในวันท่ีรับมอบรถ  และทุกครั้งในวันท่ีมีการตออายุสัญญา  หรือทําสัญญา 
ประกันภัยใหมตลอดอายุสัญญา 

1.1.6  ผูใหเชาตองมีหนาท่ีในการบํารุงรักษา  และซอมแซมรถยนตสวนกลางท่ีใหเชา         
ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีอยูเสมอตลอดอายุสัญญาเชาดวยคาใชจายของผูใหเชา
ท้ังสิ้น  ยกเวนคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีอยูในความรับผิดชอบของผูเชา  โดยจัดหาผูท่ี    
มีความรู  ความชํานาญ  และมีฝมือดีมาบํารุงรักษา  และซอมแซม  แกไขรถยนต  
ท่ีใหเชาตลอดอายุสัญญาเชาตามกําหนดมาตรฐานของบริษัทผูผลิต  หรือ          
โดยดุลพินิจของเทศบาลตําบลปากน้ําฉวางเห็นสมควร 

1.1.7  กรณีรถยนตคันท่ีเชาคันใดขัดของ  ชํารุด  เสียหาย  หรือใชงานไมไดตามปกติ    
           โดยมิใชความผิดของเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง  ผูใหเชาตองดําเนินการซอมแซม  

บํารุงรักษา  และรับผิดชอบคาใชจายเอง  ตลอดจนหารถยนตคันใหมท่ีมีสภาพ  
ขนาด  ประสิทธิภาพ  และอายุการใชงานเชนเดียวกับรถยนตคันดังกลาว       
มาทดแทนเพ่ือใหเทศบาลตําบลปากน้ําฉวางไดใชงานโดยเรงดวน 

   1.1.8  การใชประโยชนในรถยนตท่ีเชา  ผูใหเชาตองยินยอมใหอยูภายใตการจัดการ   
     และการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง  โดยสิ้นเชิง  นอกจาก

เทศบาล   ตําบลปากน้ําฉวาง  จะใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลปากน้ําฉวางแลว 
   เทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง  อาจใหผูอ่ืนใชรถยนตสวนกลางนี้ได   

ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง  และเทศบาลตําบล
ปากน้ํา-ฉวางมีสิทธิทําเครื่องหมาย  สัญลักษณ  ตัวเลข  อักษร รูปภาพ หรือ
ขอความอ่ืนใดบนรถยนตสวนกลางท่ีใหเชาตามท่ีเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง
เห็นสมควร 

1.1.9   ผูใหเชาจะตองจัดหารถยนตสวนกลาง แบบรถยนตเอนกประสงค ขับเคลื่อน             
2  ลอ  จํานวน  1  คัน  เพ่ือใหเทศบาลตําบลปากน้ําฉวางไดเชาสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง   

2.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนตนั่งสวนกลางท่ีจะเชาและเง่ือนไขการเชา 
  รายการท่ี  1  รถยนตเอนกประสงค  ขับเคล่ือน  2  ลอ  จํานวน  1  คัน 

คุณลักษณะท่ัวไป 
  1.   เปนรถยนตเอนกประสงค ไมนอยกวา 7 ท่ีนั่ง  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,900  ซีซี   
                     ระบบขับเคลื่อน  2  ลอ  
  2.   มีเครื่องปรับอากาศท่ีสามารถสงกระจายความเย็นไดท่ัวท้ังหองโดยสาร  และอุปกรณท่ีกําหนด  
                ตามมาตรฐานผูผลิต  และกฎหมายครบถวน  
  3.   ติดฟลมกรองแสงความเขมไมนอยกวา  50  เปอรเซ็นต  พรอมไลฝากระจกหลัง  
  4.   เบาะท่ีนั่งเปนผาหรือหนังตามมาตรฐานโรงงาน 
  5.  เปนรถยนตรุนไมกอนป  2012  หรือรุนลาสุด  
  6.  ติดตั้งระบบกันขโมย  
  7.  มีประกันภัยชั้น  1 ตลอดอายุสัญญาเชา  

/คุณลักษณะ... 
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  คุณลักษณะดานเทคนิค 

1.  ระบบเครื่องยนต  เปนเครื่องยนตดีเซล  4  สูบ  16  วาลว  ระบบเทอรโบ  อินเตอรคูลเลอร 
  2.   ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,900  ซีซี 
  3.   ขนาดแรงมาไมต่ํากวา  171  แรงมา 
  4.   ระบบไฟฟาใชแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผูผลิต 
  5.  กระจกเปนระบบไฟฟาท้ังคัน  
  6.  ระบบพวงมาลัย  ขับดานขวา  แบบพาวเวอร  ปรับระดับได  
  7.  ระบบไฟสัญญาณ  ตามกฎจราจร  
  8.  ระบบเบรก  ลอหนาเปนดิสกเบรก  และมีครีบระบายความรอน  ลอหลังดรัมเบรก   

               และมีครีบระบายความรอน 
  อุปกรณเครื่องมือประจํารถ 

1.  ผายางปูพ้ืนอยางดี 
  2.   กรอบปายทะเบียน 
  3.   ยางอะไหลพรอมกระทะลอมาตรฐาน 1 ชุด 
  4.   แมแรงยกรถพรอมดาม 
  5.  เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานผูผลิต  
  6.  อุปกรณล็อคพวงมาลัย  
  7.  เครื่องเสียงสามารถเลน MP3 / CD วิทยุ AM / FM พรอมลําโพงหนา-หลัง 
  8.  อุปกรณอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานผูผลิต  

3.  อัตราคาเชารถยนต 
1.  รถยนตเอนกประสงค  ขับเคลื่อน  2  ลอ  จํานวน  1 คัน  อัตราคาเชาคันละไมเกิน   

          19,670.-บาทตอเดือน  

4.  ระยะเวลาการสงมอบ 
       ผูใหเชาจะตองสงมอบรถยนต ฯ  พรอมอุปกรณ  จํานวน  1  คัน  ภายใน  15  วัน   
นับจากวันลงนามในสัญญา 

5.  เง่ือนไขการจายเงิน 
      จายเงินคาเชาเปนรายเดือน  อัตราคาเชาไมเกินท่ีกําหนดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด  

               ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
1.  เปนนิติบุคคลท่ีมีอาชีพใหเชาพัสดุท่ีสอบราคาเชาดังกลาว   
2.  ผูเสนอราคาตองแสดงเอกสารการเปนเจาของหรือผูครอบครองหรือผูเชาซ้ือพัสดุท่ีจะเชาดังกลาว   

ขางตน 
3.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ  

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
      5.  เปนผูท่ีผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนในการเชาของเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง 

     6. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง            
ณ  วันท่ีประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ         
สอบราคาซ้ือครั้งนี้ 

/7.  บุคคลหรือนิติบุคคล... 
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     7.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
               8.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  ( e-Government  Procurement: e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
               9.  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

     กําหนดย่ืนซองสอบราคา   
     - ในวันท่ี  17  พฤศจิกายน  2557   ถึงวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2557  ระหวางเวลา  08.30 น.                    

ถึงเวลา  16.30 น. ณ  ท่ีทําการเทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง  (กองคลัง)  ในวันและเวลาราชการ   
     - ในวันท่ี  1  ธันวาคม  2557  ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยขอมูลขาวสาร                

การซ้ือหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

     กําหนดเปดซองใบเสนอราคา  ในวันท่ี  2  ธันวาคม  ตั้งแตเวลา 10.00 น.  เปนตนไป                                 
ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอฉวาง                        
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

    ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  500.-บาท  (หารอยบาทถวน) ไดท่ีกองคลัง                 
เทศบาลตําบลปากน้ําฉวาง  ระหวางวันท่ี  17  พฤศจิกายน  2557   ถึงวันท่ี  1   ธันวาคม  2557  
ระหวางเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต  www.paknamchawang.go.th   
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