
 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลทางิ้ว 

เรื่อง  ประมลูซือ้ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (เครื่องยนตดีเซล) ขนาด 6 ลอ  

  บรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค  จํานวน  1  คัน  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

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

เทศบาลตําบลทางิ้ว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จงัหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค 

จะประมลูซือ้ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทกุ (เครื่องยนตดีเซล) ขนาด 6 ลอ   บรรทุกนํ้าดับเพลิง

แบบเอนกประสงค จํานวน 1 คัน  (รายละเอียดตามคุณลักษณะทั่วไปและคุณลกัษณะเฉพาะแนบทาย

ประกาศน้ี)   

งบประมาณในการจัดซื้อ  2,800,000 บาท  (สองลานแปดแสนบาทถวน)   

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 

  1.  เปนผูมีอาชีพขายพสัดุที่ประมูลซื้อดังกลาว 

  2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

  3.  ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

  4.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแกเทศบาล

ตําบลทางิ้ว ณ วันประกาศ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ

ประมูลซื้อครัง้น้ี  

  5.  ผูเสนอราคาจะตองมหีลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบหรือ

ผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย 

6. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรบัรายจาย หรอื 

แสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

7. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึง่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมลูจดัซื้อจัดจางภาครัฐ 

8. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง 

ซึ่งมีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
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กําหนดย่ืนซองประมูล ในวันท่ี 26  สิงหาคม  2556 ระหวางเวลา 10.00–11.00 น.  ณ ศูนยรวม 

ขอมูลขาวสารการซือ้หรือการจางระดับอําเภอ ที่วาการอาํเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

และจะแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

หรือวิธีอื่นใดทีม่ีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารบัทราบแลว 

กําหนดใหเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   ในวันท่ี  4  กันยายน  2556  เวลา 13.30 - 14.00  น. 

โดยเทศบาลตําบลทาง้ิว จะแจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหทราบในวันอบรมวธิีการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูล  ในราคาชุดละ  3,000.-บาท (สามพันบาทถวน) ไดที่

สํานักงานเทศบาลตําบลทางิ้ว  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหวางวันที่ 7 - 16 

สิงหาคม  2556 หรือดูรายละเอียดไดที่ www.gprocurement.go.th หรือ  www.thangew.go.th   หรือ

สอบถามทางโทรศัพทไดที่หมายเลข  075 - 377300  ในวันและเวลาราชการ 

   ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2556 

(ลงช่ือ)     ชินกร  นาคนาศักด์ิ 

(นายชินกร   นาคนาศักด์ิ) 

                  นายกเทศมนตรีตําบลทางิ้ว 



เอกสารประมูลซื้อ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี  3 / 2556 

การซื้อ  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   รถบรรทุก   (เครื่องยนตดีเซล) ขนาด 6 ลอ 

บรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค  จํานวน  1  คัน 

ตามประกาศเทศบาลตําบลทาง้ิว  ลงวันท่ี  7  สิงหาคม  2556 

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

เทศบาลตําบลทางิ้ว ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “เทศบาลตําบล” มีความประสงคจะประมลูซื้อครุภัณฑ 

ยานพาหนะและขนสง   รถบรรทกุ   (เครื่องยนตดีเซล)   ขนาด  6  ลอ   บรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค  

จํานวน  1  คัน  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส งบประมาณ  2,800,000 บาท  (สองลานแปดแสนบาทถวน)   

  (รายละเอียดตามคุณลักษณะทัว่ไปและคุณลักษณะเฉพาะแนบทายน้ี) 
 

ซึ่งพสัดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพ 

ที่จะใชงานไดทันที   และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ฉบับน้ี   

โดยมขีอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

  1.  เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

         1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ              

          1.2  แบบใบย่ืนขอเสนอการประมลูซื้อ ดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส  

          1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้และการจาง ดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส 

        1.4  แบบสัญญาซื้อขาย        

1.5  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

      (1)  หลักประกันซอง                

      (2)  หลักประกันสัญญา                

        1.6  บทนิยาม                 

(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

      1.7  แบบบัญชีเอกสาร 

       (1)  บัญชีเอกสารสวนที่  1             

       (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2     

  .........................ฯลฯ..................................... 
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2.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

      2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

      2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 

      2.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา

รายอื่น และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ

ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

ตามขอ 1.6 

      2.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม

ข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

      2.5  ผูเสนอราคาจะตองมหีลกัฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบหรือ

ผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย 

    2.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญัญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรบัรายจาย หรือ 

แสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

   2.7 นิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึง่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

   2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบญัชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง 

ซึ่งมีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 

      ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน   แยกเปน  2  สวน  คือ 

3.1  สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

     (1)  ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

            (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

           (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน  จํากัด   ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ

หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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            (2)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 

ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

            (3)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 

ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝาย

ใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหย่ืน

เอกสารตามที่ระบุไวในขอ (1) 

            (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง 

            (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ 1.7 (1) 

      3.2  สวนท่ี 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

           (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามขอ  4.4 

           (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา  (ถามี) 

           (3)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

           (4)  หลักประกันซองตามขอ 5 

   (5) แบบใบย่ืนขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

    (6)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ 1.7 (2) 

4.  การเสนอราคา 

      4.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลซื้อดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส   และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 

ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

      4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน  นับแตวันยืน

ราคาสุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่

ตนเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

      4.3  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพสัดุ   ไมเกิน  60 วัน  นับถัด

จากวันลงนามในสญัญาซือ้ขาย 
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      4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาลอ็กและหรือแบบรปูและรายการละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของ  รถบรรทุก  (เครือ่งยนตดีเซล)  ขนาด 6 ลอ บรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค    

ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที ่2 เพื่อประกอบการพจิารณา  หลกัฐานดังกลาวน้ีเทศบาลตําบลทางิ้ว 

จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารปูถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี

อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประมลูมีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  

ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการดําเนินการประมูล  ตรวจสอบภายใน   3   วัน   

  4.5  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุทีเ่สนอ  จํานวน      -       (หนวย)  เพื่อใช

ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี เทศบาลตําบลทาง้ิวจะไมรับผิดชอบใน

ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  เทศบาลตําบลทางิ้วจะคืนใหแกผู

ประสงคจะเสนอราคา 

  4.6  กอนย่ืนเอกสารประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง

สัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประมลูซื้อทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอ

ตามเงื่อนไขในเอกสารประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

  4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จาหนาซองถึง

ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ  โดยระบุไวทีห่นาซองวา “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสาร

ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี 3/2556” ย่ืนตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ      

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556  ต้ังแตเวลา 10.00 – 11.00  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ  ที่วาการอําเภอเมอืงนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรบัเอกสารเพิม่เติม 

โดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา

แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ 

วันประกาศประมลูซือ้ดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค

จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอืน่ใดที่มี

หลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูล กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสวามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ

เสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลตําบลทางิ้ว จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะ

เสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน   

  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู

ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว

ตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ   ภายใน  3   วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล 

การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลซื้อดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการ

ดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะติดตอสื่อสารกบับคุคล

อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินการกระบวนการเสนอราคาตอไป  จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลา

ของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน

เดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือ

ขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและ

กําหนดวัน เวลา และสถานที่  เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม  โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่

อยูในสถานที่น้ันทราบ 

  คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประมูล

ซื้อ เพื่อใหการประมูลซื้อเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

       4.8  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

   (1)  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน 

เวลา สถานที่ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง  โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)  

และรหัสผาน  (Password)  เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว 

   (2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการ

ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
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   (3)  ราคาเริ่มตนของการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 

2,800,000 บาท (สองลานแปดแสนบาทถวน)   

(4) เสนอราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถาม)ี รวม 

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

   (5)  ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG IN เขาสูระบบ 

   (6)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และจะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา 

(Minimum Bid)   ไมนอยกวาครั้งละ 5,000 บาท   จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้ง

ถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000 บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 

   (7)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแลว 

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

   (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ

คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

        5.  หลักประกันซอง 

           ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองเอกสารทางดาน

เทคนิค จํานวน 140,000.-บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถวน) โดยหลกัประกันซองจะตองมรีะยะเวลาการค้าํประกัน 

ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึง

อยางใด ดังตอไปน้ี 

       5.1  เงินสด 

       5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลทางิ้ว  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิค  หรือกอนหนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

       5.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5 

(1) 

       5.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ซึ่งไดแจงเวียนใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้า

ประกันดังระบุไวในขอ 1.5 (1) 
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       5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

              หลักประกันซองตามขอน้ี เทศบาลตําบลทางิ้ว จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ   

ผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่

คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ

ผูกพันแลว  

การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

  6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

       6.1  ในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี เทศบาลตําบลทางิ้ว  จะพิจารณา

ตัดสินดวย  ราคารวม 

       6.2  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือย่ืนหลักฐานการ

เสนอราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือย่ืนเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตาม

ขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแต

เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบล 

ทางิ้วเทาน้ัน  

       6.3  เทศบาลตําบลทางิ้ว สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี

การผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

               (1)  ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประมูลซื้อดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส   หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลตําบลทางิ้ว 

              (2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

      6.4  ในการตัดสินการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทําสัญญา

คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลตําบลทางิ้วมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ 

ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได  เทศบาลตําบลทางิ้ว มีสิทธิที่จะไมรับราคา

หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

       6.5  เทศบาลตําบลทางิ้ว ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ทั้งน้ี  

เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลทางิ้วเปนเด็ดขาด  ผูประสงค

จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลตําบลทางิ้วจะพิจารณา

ยกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูมีสิทธิ 
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เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน   

       6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจรงิภายหลงัจากการประมลูซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผู 

ประสงคจะเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือกเปนผูมสีิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมสีิทธิเสนอราคาราย

อ่ืน หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูมสีิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ

ประมูลซื้อดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส หรือเปนผูมีสทิธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 เทศบาลตําบลทางิ้ว  มอีํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมสีิทธิเสนอราคาดังกลาว  และเทศบาล

ตําบลทางิ้ว  จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

  7.  การทําสัญญาซื้อขาย   

       7.1  ในกรณีที่ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (ผูคา)  สามารถสงมอบสิ่งของ

ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ  เทศบาลตําบลทางิ้ว อาจจะพิจารณา

จัดทําขอตกลงเปนหนังสือ  แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 ก็ได   

    7.2  ในกรณีที่ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได 

ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ  หรือเทศบาลตําบลทางิ้วเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ

ตามขอ 7.1  ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 

1.4  ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5  

ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดใหเทศบาลตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใช

หลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

7.1 เงินสด 

   7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลทางิ้ว โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน

หนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

    7.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 

1.5 (2) 

     7.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่

ไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5 (2) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
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  8.  อัตราคาปรับ 

       คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ 10  ใหคิดในอัตรารอยละ   0.20   ตอวัน 

  9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

         ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา

ซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึน

ภายในระยะเวลาไมนอยกวา   1     ป นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลทางิ้วไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการ

ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   7   วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

  10.  การจายเงินลวงหนา 

          ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ...-......ของราคา

สิ่งของที่เสนอขาย  แตทั้งน้ี  จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ ํา

ประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตาม

แบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5 (3) ใหแกเทศบาลตําบลทางิ้วกอนการรับชําระเงินลวงหนา  น้ัน 

  11.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  

         11.1  เงินคาพัสดุสําหรับงานการซื้อครั้ งน้ี ไดมาจาก เงินงบประมาณ  ประจําป

งบประมาณรายจาย พ.ศ.2555 และเงินสะสมประจําป 2556     

   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลตําบลทางิ้ว ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ  

ประจําป 2556 คาจัดซื้อรถบรรทุก (เครื่องยนตดีเซล) ขนาด 6 ลอ บรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบเอนกประสงคแลว

เทาน้ัน 

        11.2 เมื่อเทศบาลตําบลทางิ้ว ไดคัดเลอืกผูมีสทิธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลง

ซื้อสิง่ของตามการประมูลซื้อดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มเีรอืไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรบัขนได

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสทิธิเสนอราคาซึง่เปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 

     (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน

คณะกรรมการการสงเสริมพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวน

แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
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     (2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย

นาวี ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรอือื่น  หรือ

เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออื่น 

     (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

       11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประมูลซือ้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล

ตําบลทางิ้วแลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได  และเมือ่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสทิธิเสนอราคาแลว  

ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะน้ัน 

เทศบาลตําบลทางิ้ว จะรบิหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรอง

ใหชดใชความเสียหาย (ถาม)ี รวมทัง้อาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม 

      11.4 ผูมสีิทธิเสนอราคาซึง่เทศบาลตําบลทางิ้วไดคัดเลือกแลวไมไปทําสญัญาหรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด  ดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลตําบลทางิ้วจะรบิหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผู

ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให

เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

       11.4  เทศบาลตําบลทางิ้ว  สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 

          เทศบาลตําบลทางิ้ว 

 
 

          วันที่  7  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คุณลักษณะท่ัวไปและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

รถบรรทุก (เครื่องยนตดีเซล) ขนาด 6 ลอ  บรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค 

(เอกสารแนบทายประกาศประมูลซื้อและเอกสารประมูลซือ้ เลขท่ี 3/2556 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2556) 

 

คุณลักษณะท่ัวไป 

  เปนรถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิง แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลัง

แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนหนาเปนหัวเกงสามารถบรรจุพนักงานไดไมนอยกวา 3 คน ตอนทายหลงั

เกงติดต้ังตูบรรทุกนํ้ามีปริมาตรความจุไมนอยกวา 8,000 ลติร ตัวชุดถังบรรจุนํ้า เปนผลิตภัณฑทีม่ีคุณภาพสูง ผลิต

ประกอบจากโรงงานที่ไดรับรองระบบมาตรฐาน มอก.9001 หรือมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวง

อุตสาหกรรม (รง.4) จากหนวยงานราชการ หรอืหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในขอบขายการออกแบบและพฒันา การ

ผลิต การบํารุงรักษาและซอมแซม โดยมหีนังสือแตงต้ังตัวแทนจําหนายพรอมเอกสารรับรองมาแสดงในวันย่ืนซอง

เสนอราคา (ทั้งน้ีการกําหนดมาตรฐานตาง ๆเพื่อใหครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพในการใชงานและเกิดประโยชนสงูสุด

แกทางราชการ) และอุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน  

คุณลักษณะเฉพาะ   

   1. ตัวรถยนต 

    - ตัวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต 

    - เปนรถชนิดไมนอยกวา 6 ลอ ขับเคลือ่นไมนอยกวา  1  เพลา และมลีออะไหลพรอม 

กระทะลอ 1 ชุด โดยมีอุปกรณที่สําคัญตามมาตรฐานผูผลิตครบถวน  

      - ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ นํ้ายาแอรชนิด 134 A 

        2. เครื่องยนต 

         - เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา  6 สูบ  4 จังหวะ  ระบายความรอนดวยนํ้าเปน

เครื่องยนตดีเซลที่ไดรบัมาตรฐานดานความปลอดภัย มอก.2315-2551 หรือสงูกวา  

        - มีกําลงัสงูสุดไมนอยกวา 240 แรงมา   

     3.  ระบบสงกําลัง 

        - คลัทชเปนแบบแหงแผนเดียวควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผูผลิต 

        - เกียรเปนแบบกระปุกเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร  เกียรถอยหลังไมนอยกวา 1 เกียร 

        - ระบบหามลอ เปนแบบไฮดรอลิค  

     4. ระบบบังคับเลี้ยว 

        - พวงมาลัยขับทางขวามรีะบบชวยผอนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 

     5. สมรรถนะรถ 

       - สามารถรับนํ้าหนักตัวรถ สวนประกอบ เครือ่งมือและอปุกรณประจํารถขณะบรรทุกเต็ม

สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา 15,000 กิโลกรัม 
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     6. ระบบไฟฟา 

   - ใชระบบไฟฟา 12 W ขนาดของแบตเตอรี่ไมนอยกวา 60 Ah ความจุมาตรฐาน จํานวน  

2 ลูก 

     - มีโคมไฟสญัญาณตางๆ ตามกรมขนสงทางบกกําหนด และตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน 

     7. ถังบรรจุนํ้า 

      - ถังบรรจุนํ้ามปีริมาตรความจุไมนอยกวา  8,000 ลิตร  สรางดวยเหล็กอยางดีความหนาไม

นอยกวา 3  มิลลิเมตร  ภายในถังบรรจุนํ้ากันเปนชอง ๆ จํานวนไมนอยกวา  2  ชอง เพื่อปองกันการกระแทกของ

นํ้าขณะรถว่ิง ชองมีฝาเปด ปด และล็อกไดมรีาวกันตก 

      - ดานบนของถังบรรจุนํ้ามีชองสําหรบัใหพนักงานลงไปทําความสะอาดภายในถังบรรจุนํ้า 

ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  500  มม. จํานวนไมนอยกวา  2  ชอง พรอมมีฝาเปดปด  (ต้ังอยูตอนหนาและ

ตอนทายของถังบรรจุนํ้า) 

      - ติดต้ังที่เหยียบที่ดานทาย สําหรับข้ึนบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด  แทนปนฉีดนํ้า   ที่

เหยียบบุดวยโลหะ STAINLESS  STEEL ที่มีดอกลายกันลื่น 

      - มีบันไดเหล็กสําหรับข้ึนไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปนฉีดนํ้า  ติดต้ังอยูดานทายของ

ทายรถ 

      - ดานขางของถังบรรจุนํ้า  มีตูเก็บสายสงนํ้า  สามารถเปด ปด ได 

     8. ระบบดับเพลิงประจํารถ 

        เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 

           - เปนเครื่องปมสูบนํ้าสามารถทําสญุญากาศดูดนํ้าโดยไมตองลอนํ้าที่สายดูดนํ้า และมีปม 

สุญญากาศในตัว 

           - ตัวปมทําดวยเหล็กหลอ ,อลมูิเนียม ,ทองเหลือง  มีขนาดทอดูดนํ้า 3 น้ิว  ขนาดทอสงนํ้า  3  

น้ิว 

           - ประสิทธิภาพการทดสอบของปมสูบแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 180  ปอนด นํ้ามีอัตราการสูบ

สงสูงสุดไมนอยกวา  2,000 ลิตร / นาที 

           - สามารถฉีดนํ้าขณะทีร่ถว่ิงได   

          ระบบทอนํ้าดับเพลิง 

          - มีทางสําหรับสูบนํ้าจากแหลงนํ้าภายนอกขนาดไมนอยกวา  3  น้ิว พรอมติดต้ังระบบวาลว 

ปด เปด แบบบอลวาลว ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในรูนํ้าผานไมนอยกวา 3 น้ิว  อยูดานทายไมนอยกวา 1 ชุด 

           - มีทางดูดนํ้าจากถังบรรทุกนํ้าขนาดไมนอยกวา  3  น้ิว  พรอมติดต้ังติดต้ังระบบวาลว ปด  

เปด  แบบบอลวาลว  ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในรูนํ้าผานไมนอยกวา  3 น้ิว  อยูดานทายไมนอยกวา  1 ชุด 

ติดต้ังตามมาตรฐานผูผลิต 
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        -ทางจายนํ้าภายนอก ขนาดไมนอยกวา 2.5 น้ิว  จํานวน  2  ชุด พรอมติดต้ังติดต้ังระบบวาลว 

ปด  เปด  แบบบอลวาลว ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในรูนํ้าผานไมนอยกวา  2.5  จํานวน 2  ชุด ติดต้ังอยูดาน

ทายของชุดถัง 

         - ทางจายนํ้าแทนปนฉีดนํ้า  ขนาดไมนอยกวา  2.5  น้ิว  พรอมติดต้ังติดต้ังระบบวาลว ปด  

เปด  แบบบอลวาลว ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในรูนํ้าผานไมนอยกวา  2.5  จํานวน 1  ชุด 

         - มีที่ราดนํ้าติดต้ังดานทายรถสําหรบัปลอยราดนํ้าพรมพื้น  จํานวน  1  ชุด 

         -มีที่ฉีดนํ้าสําหรบัรดนํ้าตนไมติดต้ังดานขวา  และซายของถังนํ้า  จํานวน  1  ชุด 

         -มีมาตรวัดระดับนํ้าหรือหลอดแสดงระดับนํ้าในถังบรรจุนํ้าติดต้ังในบรเิวณที่มองเห็นไดชัดเจน 

         -ดาน ซาย  ขวา  ของตัวรถมีตูเก็บสายสงนํ้า  ขอตอ  หัวฉีดนํ้า  และอุปกรณตางๆ พรอมบาน

ปด  เปด  และมี   ช้ันวางอุปกรณตามมาตรฐานผูผลิต 

     แทนปนฉีดนํ้าดับเพลิง (WATER   MONITOR) 

       - ติดต้ังดานบนของตัวรถ  ทําดวยเหล็กกลาไรสนิม  

        - สามารถหมุนฉีดในแนวนอนไดไมนอยกวา  360  องศา (ตอเน่ืองไมสิ้นสุด) ปรับฉีดเปนมมุได

ไมนอยกวา  10 องศาและยกมมุเงยไดไมนอยกวา  80  องศา 

      -สามารถทนแรงดันนํ้าไดไมนอยกวา 180  ปอนดตอตารางน้ิว  โดยมีเอกสารการรบัรอง

ประสิทธิภาพการทดสอบจากหนวยงานราชการทีม่ีขีดความสามารถในการรบัรองมาแสดงยืนยันในวันย่ืนซองเสนอ

ราคา 

       -แทนปนฉีดนํ้าดับเพลิง เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง  ผลติและประกอบจากโรงงานที่ไดรับ

การรบัรองมาตรฐาน  มอก. 9001  

     ชุดสายดับเพลิง 

       -สายสงนํ้า  จํานวน  2 เสน 

       -เปนสายสงนํ้าดับเพลิง พรอมขอตอ  สามารถมองเห็นเดนชัดเวลากลางคืน  และสามารถทน

แรงดันแตกระเบิด (Brenk  Pressure) ไมนอยกวา  600 ปอนดตอตารางน้ิว  สายสงนํ้ามีขนาดเสนผาศูนยกลางไม

นอยกวา  2.5  น้ิว ยาวไมนอยกวา 20 เมตร 8.4.2  ทอยางดูดนํ้า  จํานวน  2  เสน 

      -เปนทอดูดนํ้าแบบผิวเปนลอน  ช้ันในทําจากยางธรรมชาติ  หรือยางสงัเคราะหที่มีความ

ยืดหยุนสูง  เสรมิแรงดวยโครงสรางเหล็ก  ช้ันนอกหุมดวยยางสังเคราะหมีแรงดันใชงาน ( WORKING  

PRESSURE) ไมนอยกวา  150 ปอนดตอตารางน้ิว 

      - ตัวทอดูดมีคุณสมบติัทนตอสภาพอากาศ  มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3  น้ิว ยาวไม

นอยกวา  12 ฟุต พรอมขอตอชนิดอลมูิน่ัมอลัลอยด 

      - ทอดูดนํ้าตองเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสงู  โดยมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( มอก.) โดยแนบเอกสารรบัรองจากหนวยงานราชการที่มขีีดความสามารถในการรับรอง  
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     ชุดหัวฉีดดับเพลิง  

      - หัวฉีดดับเพลิงชนิดใชฉีดนํ้าเปนลําตรงแบบสวมเร็วยาวไมนอยกวา 1.5 น้ิว จํานวน 

 1 อัน 

     - หัวฉีดนํ้าดับเพลิงชนิดปรับเปนลําฝอยได  จํานวน  1  อัน 

    ระบบไฟสัญญาณ / ไฟสองสวาง 

      - ดานบนหัวเกงรถยนตบรรทุก  ติดต้ังสญัญาณไฟฉุกเฉิน จํานวน  1 ชุด     

      - ดานทายถังบรรทกุนํ้าติดต้ังไฟฉุกเฉินแบบหมุน  จํานวน  2  ดวง  เพื่อใหสญัญาณเตือนเมือ่

มองจากดานทาย  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  มีขนาดเสนผาศูนยกลางฐานไมนอยกวา 180  มม. และมีขนาดความสงูไม

นอยกวา 190 มม. ใชหลอดฮาโลเจน   

   - ติดต้ังเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกสไซเรนมีกําลังขยายไมนอยกวา  150  วัตต  มี 

หนาจอแสดงผลแบบ  LCD  พรอมไมคพูด  พรอมลําโพงขยายเสียง  

     - ไฟสองสวาง ขนาดไมนอยกวา 50 วัตต ติดอยูดานทายรถปรับกมเงยได  จํานวน 

2  ดวง 

    เครื่องมืออุปกรณดับเพลิง / กูภัยประจํารถ 

   - เครื่องมือซอมบํารุงประจํารถ จํานวน 1 ชุด บรรจุในกลองโลหะ ตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ 

   -  เครื่องมอืและอปุกรณในการถอดลอรถ  จํานวน  1  ชุด 

   -  หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  3  น้ิว  จํานวน  1  ชุด 

   -  ตะกราสวมหัวกรองผง  จํานวน  1  ชุด 

   -  ที่ขันตอทอดูด  จํานวน  2  ชุด 

   -  ประแจขันหัวประปา  (HYDRANT   WRENCH) โดยทีส่วนหัวของประแจมีรสูามารถเขา 

กับหัวประปาไดทันที  และสามารถปรับขนาดรูได  จํานวน  1  ชุด 

      การพนสีและตราหนวยงาน 

- มีการพนสีภายนอก พนดวยสีกันสนิมอยางดีไมนอยกวา  2  ช้ัน  แลวจึงพนทบัดวย 

สีจริง  ชนิด โพลียูรเีทน  ไมนอยกวา  2  ช้ัน (สีจริงตามแตหนวยงานกําหนด) 

   -  การพนสีในถังบรรจุนํ้าพนสีกันสนิม  EPOXY  หรือเทียบเทาไมนอยกวา  2  ช้ัน  

   -  โรงงานผูผลิตสีตองมกีารรับรองมาตรฐาน ISO และนําเอกสารมาแสดงในวันย่ืนซอง  

และหนังสือแตงต้ังผูแทนจําหนายจากโรงงานผูผลิตสี  มาแสดงในวันย่ืนซอง 

- ตัวอักษรตางๆ ตามแตหนวยงานกําหนด 
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      ขอกําหนดอ่ืนๆ 

ผูเสนอราคาตองเปนผูประกอบผลิตโครงสรางชุดถังบรรจุนํ้า  ทีไ่ดรับรองมาตรฐาน  มอก.  

9001 จากหนวยงานราชการ  หรือ หนวยงานรัฐวิสาหกจิ  ในขอบขายการออกแบบและพฒันาการผลิต  การ

บํารุงรักษาและซอมแซม  ตัวถังสําหรับยานพาหนะบรรทุกนํ้า  ตองแนบเอกสารการไดรับการรับรองมาตรฐานมา

ในวันเสนอราคา  หรือเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงต้ังโดยตรงจากผูประกอบ / ผลิต หรือมีใบอนุญาต

ประกอบกจิการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม  (รง.4) 
 

 

        (นายชินกร  นาคนาศักด์ิ) 

        นายกเทศมนตรีตําบลทางิ้ว 


