
 
 

 
 

 ประกาศเทศบาลตําบลท่างิ้ว 
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบนํ้าชนิดหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 

…………..………………………………..       
       

ด้วยเทศบาลตําบลท่างิ้ว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ 
จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  - เครื่องสูบนํ้าชนิดหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  อัตราสูบนํ้า 
8,300 ลิตรต่อนาที  ระยะยกนํ้า 13.5 เมตร  จํานวน  1  เคร่ือง  (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายน้ี)   

ราคากลาง  1,500,000.-บาท  (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน)   
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุตามประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกเวียนช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 

ส่วนท้องถิ่นอื่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล 

ตําบลท่างิ้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาซื้อคร้ังน้ี 

กําหนดย่ืนซองสอบราคา  ในวันที่ 1 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.   ณ  ศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่ว่าการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  และระหว่างวันที่  2 - 20 เมษายน 2559  ณ  กองคลัง  เทศบาลตําบลท่างิ้ว  อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  และกําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 เมษายน 2559  ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ที่ว่าการ
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง
เทศบาลตําบลท่างิ้ว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่  1-20 เมษายน 2559  
หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ  www.thangew.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้
ที่หมายเลข  075 - 377300  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2559 

                                                              (ลงช่ือ)      ชินกร นาคนาศักดิ์ 

                                                               (นายชินกร   นาคนาศักดิ์) 
                                                            นายกเทศมนตรีตําบลท่างิ้ว 
 
 
 

 



รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะเคร่ืองสูบน้าํชนิดหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
แนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลท่างิ้ว  ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 

------------------------- 
 

เครื่องสูบนํ้าชนิดหอยโข่ง ขับด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล อัตราสูบนํ้า 8,300 ลิตรต่อนาที ระยะยกนํ้า 13.5 
เมตร รายละเอียดทั่วไป ดังน้ี 

1. เครื่องสูบนํ้าชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดท่อส่ง 200 มิลลิเมตร  ติดต้ังอยู่
บนฐานเทรลเลอร์ลากจูง  สําหรับใช้ในงานระบายนํ้าและการชลประทาน 

2. อัตราการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้า 
2.1 อัตราการสูบนํ้า  ไม่น้อยกว่า 8,300 ลิตรต่อนาที ที่ระยะยกนํ้าไม่ตํ่ากว่า 13.5  

เมตร  และค่า NPSH REQUIRED  ไม่เกิน  4.5  เมตร 
2.2 ประสิทธิภาพของเครื่องสูบนํ้า ณ อัตราการทํางาน (PUMP EFFICIENCY)  

ไม่น้อยกว่า  75 %  
2.3 ความเร็วรอบ  ณ  อัตราการสูบนํ้า  ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที  

3.  รายละเอียดเคร่ืองสูบนํ้า 
      3.1 เครื่องสูบนํ้าชนิดหอยโข่ง  (CENTRIFUGAL PUMP) 

3.2 ตัวเรือนเครื่องสูบนํ้า  ทําด้วยตัวเหล็กหล่อสีเทา (GRAY  IRON  CASTING) 
3.3 เพลาเครื่องนํ้าทําด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม  (STAINLESS  STEEL) 
3.4 ใบพัดเป็นแบบ  MIXED  FLOW ทําด้วย บรอนซ์(BRONZE) พร้อมปรับแต่ง

สมดุลทางกล 
3.5  แหวนกันสึก (WEARING  RING) มีติดต้ังและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
3.6  การกันรั่วของเพลาเครื่องสูบนํ้า  ชนิดการกันรั่วแบบ GLAND PACKING 
3.7  รองลื่น (BEARING) เป็นชนิด HEAVY  DUTY หล่อลื่นด้วยจารบีหรือนํ้ามัน 

4.  การส่งกําลังงาน  เครื่องสูบนํ้าและเครื่องยนต์เป็นแบบขับโดยตรงผ่าน FLEXIBLE 
COUPLING  WITH  GUARD  ซึ่งออกแบบสําหรับสภาวะการทํางานต่อเน่ืองโดยใช้ค่า
ประกอบการใช้งาน (SERVICE FACTOR) ไม่น้อยกว่า 2.0 
5.  เครื่องต้นกําลัง  เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล  ที่ได้รับใบรับรอง (CERTIFICATE)  มาตรฐานการ
ควบคุมสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ของ  EPA TIER 2 (ENVIR0NMENTAL PROTNCTION 
AGENCY) หรือ EU STAGE 2 หรือดีกว่าและมีรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและเคร่ืองยนต์ดีเซล ที่เสนอจะต้องเป็นของโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับ
ใบรับรองระบบ ISO 9001 ออกให้โดยผู้ตรวจสอบรับรองรายใดรายหน่ึงตามรายช่ือต่อไปน้ี
คือ LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE LIMITED, DET NORSKE 
VERITAS,BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATONAL,TUV, EQNet, IQNet หรือ 
AFAQ 

5.1 ชนิดเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี 4
จังหวะ 4  สูบ 

5.2 ระบบระบายความร้อน ระบายความร้อนด้วนนํ้า (RADIATOR WITH FAN 
AND GUARD) หรืออากาศ 

 
 
 



-2- 
 

5.3 การสตาร์ทเครื่องยนต์ สวิตซ์กุญแจ 
5.4 กําลังเคร่ืองยนต์ กําลังเครื่องยนต์ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ที่ความเร็ว

รอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที 
5.5 พิกัดความเร็วรอบสูงสุดของเครื่องยนต์ ไม่เกิน 2,600 รอบต่อนาที 
5.6 พิกัดเครื่องยนต์สูงสุด (MAXIMUM INTERMTTENT POWER) ไม่เกิน 65 

กิโลวัตต์ 
6. การติดต้ัง 

6.1 ตัวเคร่ืองสูบนํ้ากับเคร่ืองยนต์ดีเซล ติดต้ังอยู่บนฐานเหล็กแข็งแรงรองรับและ
ติดต้ังบนฐานเหล็กแข็งแรงรองรับและติดต้ังบนเทรลเลอร์ลากจูงโดยมีระบบกันสะเทือนด้วย
แหนบทั้ง 2 ข้าง มีล้อยางสูบลมขนาดไม่น้อยกว่า 7.00-15-8PR มีถังนํ้ามันขนาดไม่น้อยกว่า 
60 ลิตรติดต้ังอยู่บนเทรลเลอร์ 

6.2 มีขอลากจูงเคลื่อนที่ได้ พร้อมขาต้ังทั้งด้านหน้า 1 จุด และด้านหลัง 2 จุดเมื่อ
ออกปฏิบัติงาน 

6.3 มีหูหิ้วสําหรับยกเทรลเลอร์ของเคร่ืองสูบนํ้า รวมทั้งอุปกรณ์พ่นสีรองพ้ืนและสี
จริงอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยใช้สีตามท่ีส่วนราชการกําหนด 

6.4 แท่นเหล็กทาสีอย่างน้อย 2 ครั้ง  และด้านซ้ายติดทับทิมสะท้อนแสง 2 จุด 
และด้านข้างซ้ายและขวา 

6.5 พ่นเคร่ืองหมายตามท่ีหน่วยงานกําหนด 
7.1 อุปกรณ์ประกอบสําหรับเคร่ืองยนต์: 

7.1.1 อุปกรณ์ล่อนํ้าด้วยไอเสีย (EXHAUST PRIMING) ทําด้วยเหล็กทนความร้อน 
มีความแข็งแรงและทนทาน 

7.1.2 มาตรแสดงสถานะแรงดันนํ้ามัน 
7.1.3 มาตรแสดงสถานะอุณหภูมิ 
7.1.4 มาตรวัดรอบ 
7.1.5 มาตรวัดช่ังโมงการทํางาน 
7.1.6 อัลเทอร์เนเตอร์ (ALTERNATOP) 
7.1.7 แบตเตอรี่พร้อมสาย 
7.1.8 มาตรแสดงไฟชาต์จ (CHAGING INICATOR) 
7.1.9 สวิตซ์เปิด-ปิดเคร่ืองยนต์ 
7.1.10 ท่อไอเสียระดับเสียงเป็นไปตามาตรฐานผู้ผลิต 
7.1.11 อุปกรณ์ดับเครื่องยนต์อัตโนมัติกรณีเครื่องยนต์อุณหภูมิสูงเกินกําหนด 

ความดันนํ้ามันหล่อลื่นตํ่า 
7.1.12 ถังนํ้ามันขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตรพร้อมฐานอุปกรณ์จับยึดถังนํ้ามัน

และสายท่อทางนํ้ามันมีคุณลักษณะการใช้งานที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย 
8. อุปกรณ์ประกอบสําหรับเคร่ืองสูบนํ้า 

8.1 ตะแกรงกรองทําด้วยเหล็กหล่อ จํานวน 1 ชุด 
8.2 ข้องอ 90 องศา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 300 ม.ม. หนาไม่น้อยกว่า 

2 ม.ม. พร้อมหน้าแปลนหนาไม่น้อยกว่า 12 ม.ม. จํานวน 2 ท่อน 
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8.3 ข้องอ 45 องศา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย 300 ม.ม. หนาไม่น้อยกว่า 2  

ม.ม. พร้อมหน้าแปลนหนาไม่น้อยกว่า 12 ม.ม. จํานวน 2 ท่อน 
8.4 ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 300 ม.ม.สําหรับท่อดูดความยาว

ต่อท่อน 3 เมตร ผนังท่อหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม. พร้อมหน้าแปลนหนาไม่น้อยกว่า 12 ม.ม. 
จํานวน 6 ท่อน 

8.5 ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 300 ม.ม. สําหรับท่อดูดความยาว
ต่อท่อน 1.5 เมตร ผนังท่อหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม. พร้อมหน้าแปลน หน้าไม่น้อยกว่า 12   
ม.ม. จํานวน 1 ท่อน 

8.6 ข้อต่อปรับขนาดท่อ (ADAPTOR TO 300 MM.)  จํานวน 1 ท่อน 
8.7 ท่อเหล็กขนาดเส้นกลางศูนย์กลาง 200 ม.ม. ยาว 1.5 เมตร หนาไม่น้อยกว่า  

2 ม.ม. พร้อมหน้าแปลนไม่น้อยกว่า 12 ม.ม. จํานวน 4 ท่อน 
8.8 ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 ม.ม. ยาว 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม. 

พร้อมหน้าแปลนไม่น้อยกว่า 12 ม.ม. จํานวน 15 ท่อน 
8.9 ข้องอ 9  ขององศา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 200 ม.ม. หนาไม่น้อย

กว่า 3 ม.ม. พร้อมหน้าแปลนหนาไม่น้อยกว่า 12 ม.ม. จํานวน 2 ท่อน 
8.10 ข้องอ 45 องศา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 200 ม.ม. หนาไม่น้อยกว่า

3 ม.ม. พร้อมหน้าแปลนหนาไม่น้อยกว่า 12 ม.ม. จํานวน 4 ท่อน 
8.11 ประตูนํ้าเหล็กหล่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 ม.ม. พร้อมหน้าแปลน 

จํานวน 1 ตัว 
8.12 โบลต์,น๊อต,แหวน ยาง ประเก็น และอุปกรณ์ประกอบสําหรับท่อที่ใช้ต่อ 

9. การทําสี: เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
9.1 เครื่องสูบนํ้า เครื่องยนต์ โครงแท่นเครื่อง:สีเหลือง (YELLOW) มาตรฐานการ

ทําสีเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
9.2 วาล์ว ท่อ ข้อต่อ : พ้ืนผิวต่างๆ ต้องทําความสะอาดให้ปราศจากคราบน้ํามัน 

ครีบเหล็ก วัสดุหลุดหลวม พร้อมทาสีพ้ืน 1 ช้ัน และสุดท้ายทาสีจริง 2 ช้ัน ด้วยสีเหลือง 
(YELLOW) 
10. เครื่องมือ: จะต้องมีพอเพียงสําหรับการแก้ไขเมื่อมีปัญหาการทํางานหรือการซ่อมบํารุง
ประจําวันต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานเมตริก (ม.ม.) หรืออังกฤษ (น้ิว) ตาม
รายละเอียดต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

10.1 ประแจรวม ขนาด 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,และ24 
ม.ม. 

10.2 ไขควงฟิลลปิ (PHILLIPS)และไขควงปากแบนขนาด 8 น้ิว 
10.3 ประแจเลื่อน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 12” 
10.4 เครื่องมือซ่อมที่จําเป็นอ่ืนๆ(ระบุ) 
10.5 กล่องเครื่องมือ 

11. การทดสอบเคร่ืองสูบนํ้า : ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบเครื่อง
สูบนํ้าเ พ่ือแสดงสมรรถนะการทํางานตามท่ีกําหนดด้วยอุปกรณ์วัดอัตราการไหล 
(MEASURING APPARATUS) ขั้นตํ่า เช่น (ULTRASONIC FLOW METER หรือ WEIR และ
อุปกรณ์วัดแรงดัน ซึ่งการทดสอบดังกล่าวต้องมีคณะกรรมการของเทศบาล ร่วมอยู่ในการ
ทดสอบด้วย 
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12. การรับประกัน:การรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบรับหรือ
กรรมการตรวจการจ้างได้ดําเนินการตรวจรับแล้ว 
13. การบริการหลังการขาย ผู้ขายจะต้องแจ้งช่ือและที่อยู่ของตัวแทนจําหน่ายเครื่องสูบนํ้า
ในประเทศไทยที่ได้เสนอขายให้หน่วยงานทราบ เพ่ือการรับการประกันและบริการหลังการ
ขาย 
14. รายละเอียดด้านอ่ืนๆ ที่นํามาพิจารณาคัดเลือกเพ่ือให้แน่ใจว่ากรมฯจะได้เครื่องสูบนํ้าที่
มีคุณภาพดีเหมาะและเป็นประโยชน์ต่อราชการ : นอกเหนือรายละเอียดทางตัวเลขและ
เทคนิคเรื่องสูบนํ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสนอจะต้องเป็นไปตามรายละเอียด ดังน้ี 

14.1 ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด 
14.2 ในการสร้างและผลิตของเครื่องสูบนํ้าและอุปกรณ์ประกอบจะต้องใช้กรรมวิธี

หรือวิธีการผลิตหรือสร้างฐานสากลท่ีมีการยอมรับและถือปฏิบัติ 
14.3 วัสดุที่ใช้นํามาผลิตช้ินส่วนต่างๆของเครื่องสูบนํ้าและอุปกรณ์ประกอบต้อง

เป็นของใหม่และไม่มีการชํารุด/บกพร่อง หรือเสียหาย 
14.4 ช่างฝีมือหรือแรงงานที่ใช้ในการสร้างหรือผลิตต้องมีทักษะและฝีมือตาม

มาตรฐานของงานที่ปฏิบัติ 
15. การจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอ : ผู้เสนอราคาขายต้องเสนอรายละเอียดจํานวน 2 ชุด 
หน่ึงชุดเป็นต้นฉบับ ประกอบด้วยดังน้ี 

15.1 เอกสารแสดงรายละเอียดรูปแบบของเคร่ืองสูบนํ้า,เครื่องยนต์และอุปกรณ์
ประกอบต่างๆ รวมท้ังเส้นกราฟแสดงสถานะ (PERFORMANCE CURVES)ตามข้อเสนอ
ข้างต้นและต้องระบุให้ชัดเจนของยี่ห้อและรุ่นโดยสอดคล้องถูกต้องตามข้อกําหนดรายการ
ของรายละเอียด 
16. แบบแปลงแสดงรายละเอียดทั่วไป (GENERAL ARRANGEMENT) ของเครื่องสูบนํ้า
เครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบครบถ้วนพร้อมใช้งาน 
17. ผู้ขายต้องจัดเตรียมคู่มือด้านต่างๆ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ ณ เวลาที่มีการส่งมอบ
เคร่ืองสูบนํ้าทั้งหมดจํานวน 2 ชุด เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ (เป็นภาษาไทยอย่างน้อย      
1 ชุด) 

17.1 คู่มือการใช้งาน 
17.2 คู่มือการดูแลและบํารุงรกัษาเคร่ืองสูบนํ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
17.3 คู่มือแสดงช้ินส่วนรายละเอียดของเคร่ืองสูบนํ้า 

18. ผู้ขายจะต้องจัดเตรียมผลการทดสอบและตรวจสอบเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ือนําเสนอให้
คณะกรรมการของเทศบาลพิจารณาดังน้ี 

18.1 ผลการทดสอบเคร่ืองสูบนํ้ามีรายละเอียดแสดงสมรรถนะการทํางานของเคร่ืองสูบ
นํ้า (PUMP PERFORMANCE) ครบถ้วนสําหรับการส่งมอบ 

 
                                      ชินกร  นาคนาศักด์ิ 

(นายชินกร  นาคนาศักด์ิ) 
นายกเทศมนตรีตําบลท่าง้ิว 


