ประกาศเทศบาลตําบลทางิ้ว
เรื่อง ประมูลซือ้ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (เครื่องยนตดเี ซล) ขนาด 6 ลอ
บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค จํานวน 1 คัน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
------------------------เทศบาลตําบลทางิ้ว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค
จะประมูลซือ้ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (เครื่องยนตดีเซล) ขนาด 6 ลอ บรรทุกน้ําดับเพลิง
แบบเอนกประสงค จํานวน 1 คัน (รายละเอียดตามคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะแนบทาย
ประกาศนี)้
งบประมาณในการจัดซื้อ 2,800,000 บาท (สองลานแปดแสนบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นทีเ่ ขาเสนอราคาใหแกเทศบาล
ตําบลทางิ้ว ณ วันประกาศ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประมูลซื้อครัง้ นี้
5. ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบหรือ
ผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย
6. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึง่ ไดดาํ เนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาทคูส ัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

-2กําหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ระหวางเวลา 10.00–11.00 น. ณ ศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซือ้ หรือการจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจะแจงผูป ระสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดทีม่ ีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
กําหนดใหเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 13.30 - 14.00 น.
โดยเทศบาลตําบลทางิ้ว จะแจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหทราบในวันอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
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
(ลงชื่อ)

ชินกร นาคนาศักดิ์
(นายชินกร นาคนาศักดิ)์
นายกเทศมนตรีตําบลทางิ้ว

เอกสารประมูลซื้อ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 3 / 2556
การซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (เครื่องยนตดีเซล) ขนาด 6 ลอ
บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค จํานวน 1 คัน
ตามประกาศเทศบาลตําบลทางิ้ว ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556
--------------------------------------เทศบาลตําบลทางิ้ว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาลตําบล” มีความประสงคจะประมูลซื้อครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (เครื่องยนตดเี ซล) ขนาด 6 ลอ บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค
จํานวน 1 คัน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส งบประมาณ 2,800,000 บาท (สองลานแปดแสนบาทถวน)
(รายละเอียดตามคุณลักษณะทัว่ ไปและคุณลักษณะเฉพาะแนบทายนี)้
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพ
ที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้ และการจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
.........................ฯลฯ.....................................

-22. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือ ตองไมเ ปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูให บ ริการตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูป ระสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิแ์ ละความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบหรือ
ผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย
2.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 นิติบุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูส ัญญากับหนวยงานของรัฐซึง่ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซตศูนยขอ มูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาทคูส ัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-3(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝาย
ใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวในขอ (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซองตามขอ 5
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร ประมูลซื้อดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันยืน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซือ้ ขาย

-44.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก (เครือ่ งยนตดีเซล) ขนาด 6 ลอ บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค
ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้เทศบาลตําบลทางิ้ว
จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประมูลมีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการดําเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุทเี่ สนอ จํานวน (หนวย) เพื่อใช
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลตําบลทางิว้ จะไมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว เทศบาลตําบลทางิ้วจะคืนใหแกผู
ประสงคจะเสนอราคา
4.6 กอนยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูป ระสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวทหี่ นาซองวา “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสาร
ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 3/2556” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ตั้งแตเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรบั เอกสารเพิม่ เติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ
วันประกาศประมูลซือ้ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูป ระสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอนื่ ใดที่มี
หลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

-5หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูล กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลตําบลทางิ้ว จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะ
เสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล
การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล ว า กระบวนการประมู ล ซื้ อ ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะติดตอสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินการกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูล จะสั่ง ยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประมูล
ซื้อ เพื่อใหการประมูลซื้อเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน
เวลา สถานที่ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนัง สือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค

-6(3) ราคาเริ่ ม ต น ของการประมู ล ซื้ อ ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จะต อ งเริ่ ม ต น ที่
2,800,000 บาท (สองลานแปดแสนบาทถวน)
(4) เสนอราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 5,000 บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000 บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิท ธิเ สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิท ธิเ สนอราคาที่ได รับ คัดเลือกใหเ ปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับ ผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดาน
เทคนิค จํานวน 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้าํ ประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลทางิ้ว โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5
(1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลัก ทรัพยที่ไดรับ อนุญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจง เวียนให หนวยการบริห ารราชการสวนทองถิ่น ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนัง สือค้ํา
ประกันดังระบุไวในขอ 1.5 (1)

-75.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ เทศบาลตําบลทางิ้ว จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูล ซื้อ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เทศบาลตําบลทางิ้ว จะพิจารณา
ตัดสินดวย ราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตาม
ขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแต
เปนข อผิดพลาด หรือผิ ดหลงเพียงเล็ก นอย หรือผิ ดพลาดไปจากเงื่ อนไขของเอกสารประมูล ซื้ อ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ เทศบาลตําบล
ทางิ้วเทานั้น
6.3 เทศบาลตําบลทางิ้ว สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประมูลซื้อดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลตําบลทางิ้ว
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประมู ล ซื้ อ ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลตําบลทางิ้วมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได เทศบาลตําบลทางิ้ว มีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 เทศบาลตําบลทางิ้ว ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลทางิ้วเปนเด็ดขาด ผูประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลตําบลทางิ้วจะพิจารณา
ยกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิ
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เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกเปนผูมสี ิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมสี ิทธิเสนอราคาราย
อื่น หรือเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูมสี ิทธิเสนอราคากับผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูม ีสทิ ธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 เทศบาลตําบลทางิ้ว มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูม สี ิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
ตําบลทางิ้ว จะพิจารณาลงโทษผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
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 ดวยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก สไดใหเ ทศบาลตําบลยึดถือ ไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลทางิ้ว โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
1.5 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่
ไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
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คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลทางิ้วไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ...-......ของราคา
สิ่งของที่เ สนอขาย แตทั้ง นี้ จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนัง สือค้ ํา
ประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (3) ใหแกเทศบาลตําบลทางิ้วกอนการรับชําระเงินลวงหนา นั้น
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงิ น ค า พั ส ดุ สํ า หรั บ งานการซื้ อ ครั้ ง นี้ ได ม าจาก เงิ น งบประมาณ ประจํ า ป
งบประมาณรายจาย พ.ศ.2555 และเงินสะสมประจําป 2556
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลตําบลทางิ้ว ไดรับอนุมัตเิ งินงบประมาณ
ประจําป 2556 คาจัดซื้อรถบรรทุก (เครื่องยนตดเี ซล) ขนาด 6 ลอ บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงคแลว
เทานั้น
11.2 เมื่อเทศบาลตําบลทางิ้ว ไดคัดเลือกผูม ีสทิ ธิเสนอราคารายใดใหเปนผูข ายและไดตกลง
ซื้อสิง่ ของตามการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูข ายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเี รือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูม ีสทิ ธิเสนอราคาซึง่ เปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการการสงเสริมพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผขู ายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
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ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลซือ้ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
ตําบลทางิ้วแลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเมือ่ ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูม ีสทิ ธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
เทศบาลตําบลทางิ้ว จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทัง้ อาจพิจารณาใหเปนผูท ิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมสี ิทธิเสนอราคาซึง่ เทศบาลตําบลทางิ้วไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลตําบลทางิ้วจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.4 เทศบาลตําบลทางิ้ว สงวนสิทธิที่จ ะแกไขเพิ่ม เติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

เทศบาลตําบลทางิ้ว

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

คุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถบรรทุก (เครื่องยนตดีเซล) ขนาด 6 ลอ บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค
(เอกสารแนบทายประกาศประมูลซื้อและเอกสารประมูลซือ้ เลขที่ 3/2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556)
คุณลักษณะทั่วไป
เปนรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนหนาเปนหัวเกงสามารถบรรจุพนักงานไดไมนอยกวา 3 คน ตอนทายหลัง
เกงติดตั้งตูบ รรทุกน้ํามีปริมาตรความจุไมนอยกวา 8,000 ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้ํา เปนผลิตภัณฑทมี่ ีคุณภาพสูง ผลิต
ประกอบจากโรงงานที่ไดรับรองระบบมาตรฐาน มอก.9001 หรือมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวง
อุตสาหกรรม (รง.4) จากหนวยงานราชการ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในขอบขายการออกแบบและพัฒนา การ
ผลิต การบํารุงรักษาและซอมแซม โดยมีหนังสือแตงตัง้ ตัวแทนจําหนายพรอมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง
เสนอราคา (ทั้งนี้การกําหนดมาตรฐานตาง ๆเพื่อใหครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพในการใชงานและเกิดประโยชนสงู สุด
แกทางราชการ) และอุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวรถยนต
- ตัวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของโรงงานผูผ ลิต
- เปนรถชนิดไมนอยกวา 6 ลอ ขับเคลือ่ นไมนอยกวา 1 เพลา และมีลออะไหลพรอม
กระทะลอ 1 ชุด โดยมีอุปกรณที่สําคัญตามมาตรฐานผูผ ลิตครบถวน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ํายาแอรชนิด 134 A
2. เครื่องยนต
- เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ําเปน
เครื่องยนตดเี ซลที่ไดรบั มาตรฐานดานความปลอดภัย มอก.2315-2551 หรือสูงกวา
- มีกําลังสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา
3. ระบบสงกําลัง
- คลัทชเปนแบบแหงแผนเดียวควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผูผ ลิต
- เกียรเปนแบบกระปุกเดินหนาไมนอ ยกวา 5 เกียร เกียรถอยหลังไมนอยกวา 1 เกียร
- ระบบหามลอ เปนแบบไฮดรอลิค
4. ระบบบังคับเลี้ยว
- พวงมาลัยขับทางขวามีระบบชวยผอนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
5. สมรรถนะรถ
- สามารถรับน้ําหนักตัวรถ สวนประกอบ เครือ่ งมือและอุปกรณประจํารถขณะบรรทุกเต็ม
สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา 15,000 กิโลกรัม

-26. ระบบไฟฟา
- ใชระบบไฟฟา 12 W ขนาดของแบตเตอรี่ไมนอยกวา 60 Ah ความจุมาตรฐาน จํานวน
2 ลูก
- มีโคมไฟสัญญาณตางๆ ตามกรมขนสงทางบกกําหนด และตามความจําเปนในการปฏิบัตงิ าน
7. ถังบรรจุน้ํา
- ถังบรรจุน้ํามีปริมาตรความจุไมนอยกวา 8,000 ลิตร สรางดวยเหล็กอยางดีความหนาไม
นอยกวา 3 มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ํากันเปนชอง ๆ จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อปองกันการกระแทกของ
น้ําขณะรถวิ่ง ชองมีฝาเปด ปด และล็อกไดมรี าวกันตก
- ดานบนของถังบรรจุน้ํามีชองสําหรับใหพนักงานลงไปทําความสะอาดภายในถังบรรจุน้ํา
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอ ยกวา 500 มม. จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง พรอมมีฝาเปดปด (ตั้งอยูตอนหนาและ
ตอนทายของถังบรรจุน้ํา)
- ติดตั้งที่เหยียบที่ดานทาย สําหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แทนปนฉีดน้ํา ที่
เหยียบบุดวยโลหะ STAINLESS STEEL ที่มีดอกลายกันลื่น
- มีบันไดเหล็กสําหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปนฉีดน้ํา ติดตั้งอยูดานทายของ
ทายรถ
- ดานขางของถังบรรจุน้ํา มีตูเก็บสายสงน้ํา สามารถเปด ปด ได
8. ระบบดับเพลิงประจํารถ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
- เปนเครื่องปมสูบน้ําสามารถทําสุญญากาศดูดน้ําโดยไมตอ งลอน้ําที่สายดูดน้ํา และมีปม
สุญญากาศในตัว
- ตัวปมทําดวยเหล็กหลอ ,อลูมิเนียม ,ทองเหลือง มีขนาดทอดูดน้ํา 3 นิ้ว ขนาดทอสงน้ํา 3
นิ้ว
- ประสิทธิภาพการทดสอบของปมสูบแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 180 ปอนด น้ํามีอัตราการสูบ
สงสูงสุดไมนอยกวา 2,000 ลิตร / นาที
- สามารถฉีดน้ําขณะทีร่ ถวิ่งได
ระบบทอน้ําดับเพลิง
- มีทางสําหรับสูบน้ําจากแหลงน้ําภายนอกขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว พรอมติดตั้งระบบวาลว
ปด เปด แบบบอลวาลว ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 3 นิ้ว อยูดานทายไมนอยกวา 1 ชุด
- มีทางดูดน้ําจากถังบรรทุกน้ําขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว พรอมติดตัง้ ติดตั้งระบบวาลว ปด
เปด แบบบอลวาลว ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 3 นิ้ว อยูดานทายไมนอยกวา 1 ชุด
ติดตั้งตามมาตรฐานผูผลิต

-3-ทางจายน้ําภายนอก ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว จํานวน 2 ชุด พรอมติดตั้งติดตั้งระบบวาลว
ปด เปด แบบบอลวาลว ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 2.5 จํานวน 2 ชุด ติดตั้งอยูดาน
ทายของชุดถัง
- ทางจายน้ําแทนปนฉีดน้ํา ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว พรอมติดตัง้ ติดตั้งระบบวาลว ปด
เปด แบบบอลวาลว ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมนอยกวา 2.5 จํานวน 1 ชุด
- มีที่ราดน้ําติดตั้งดานทายรถสําหรับปลอยราดน้ําพรมพื้น จํานวน 1 ชุด
-มีที่ฉีดน้ําสําหรับรดน้ําตนไมติดตัง้ ดานขวา และซายของถังน้ํา จํานวน 1 ชุด
-มีมาตรวัดระดับน้ําหรือหลอดแสดงระดับน้ําในถังบรรจุนา้ํ ติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นไดชดั เจน
-ดาน ซาย ขวา ของตัวรถมีตูเก็บสายสงน้ํา ขอตอ หัวฉีดน้ํา และอุปกรณตางๆ พรอมบาน
ปด เปด และมี ชั้นวางอุปกรณตามมาตรฐานผูผ ลิต
แทนปนฉีดน้ําดับเพลิง (WATER MONITOR)
- ติดตั้งดานบนของตัวรถ ทําดวยเหล็กกลาไรสนิม
- สามารถหมุนฉีดในแนวนอนไดไมนอยกวา 360 องศา (ตอเนื่องไมสิ้นสุด) ปรับฉีดเปนมุมได
ไมนอยกวา 10 องศาและยกมุมเงยไดไมนอยกวา 80 องศา
-สามารถทนแรงดันน้ําไดไมนอยกวา 180 ปอนดตอตารางนิ้ว โดยมีเอกสารการรับรอง
ประสิทธิภาพการทดสอบจากหนวยงานราชการทีม่ ีขีดความสามารถในการรับรองมาแสดงยืนยันในวันยื่นซองเสนอ
ราคา
-แทนปนฉีดน้ําดับเพลิง เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน มอก. 9001
ชุดสายดับเพลิง
-สายสงน้ํา จํานวน 2 เสน
-เปนสายสงน้ําดับเพลิง พรอมขอตอ สามารถมองเห็นเดนชัดเวลากลางคืน และสามารถทน
แรงดันแตกระเบิด (Brenk Pressure) ไมนอยกวา 600 ปอนดตอตารางนิ้ว สายสงน้ํามีขนาดเสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 2.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 20 เมตร 8.4.2 ทอยางดูดน้ํา จํานวน 2 เสน
-เปนทอดูดน้ําแบบผิวเปนลอน ชั้นในทําจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะหที่มีความ
ยืดหยุนสูง เสริมแรงดวยโครงสรางเหล็ก ชั้นนอกหุม ดวยยางสังเคราะหมีแรงดันใชงาน ( WORKING
PRESSURE) ไมนอยกวา 150 ปอนดตอตารางนิ้ว
- ตัวทอดูดมีคุณสมบัตทิ นตอสภาพอากาศ มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว ยาวไม
นอยกวา 12 ฟุต พรอมขอตอชนิดอลูมินั่มอัลลอยด
- ทอดูดน้ําตองเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( มอก.) โดยแนบเอกสารรับรองจากหนวยงานราชการที่มขี ีดความสามารถในการรับรอง

-4ชุดหัวฉีดดับเพลิง
- หัวฉีดดับเพลิงชนิดใชฉีดน้ําเปนลําตรงแบบสวมเร็วยาวไมนอยกวา 1.5 นิ้ว จํานวน
1 อัน
- หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดปรับเปนลําฝอยได จํานวน 1 อัน
ระบบไฟสัญญาณ / ไฟสองสวาง
- ดานบนหัวเกงรถยนตบรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด
- ดานทายถังบรรทุกน้ําติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จํานวน 2 ดวง เพื่อใหสญ
ั ญาณเตือนเมือ่
มองจากดานทาย สัญญาณไฟฉุกเฉิน มีขนาดเสนผาศูนยกลางฐานไมนอยกวา 180 มม. และมีขนาดความสูงไม
นอยกวา 190 มม. ใชหลอดฮาโลเจน
- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกสไซเรนมีกําลังขยายไมนอยกวา 150 วัตต มี
หนาจอแสดงผลแบบ LCD พรอมไมคพูด พรอมลําโพงขยายเสียง
- ไฟสองสวาง ขนาดไมนอยกวา 50 วัตต ติดอยูดานทายรถปรับกมเงยได จํานวน
2 ดวง
เครื่องมืออุปกรณดับเพลิง / กูภัยประจํารถ
- เครื่องมือซอมบํารุงประจํารถ จํานวน 1 ชุด บรรจุในกลองโลหะ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
- เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอรถ จํานวน 1 ชุด
- หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
- ตะกราสวมหัวกรองผง จํานวน 1 ชุด
- ที่ขันตอทอดูด จํานวน 2 ชุด
- ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยทีส่ วนหัวของประแจมีรสู ามารถเขา
กับหัวประปาไดทันที และสามารถปรับขนาดรูได จํานวน 1 ชุด
การพนสีและตราหนวยงาน
- มีการพนสีภายนอก พนดวยสีกันสนิมอยางดีไมนอยกวา 2 ชั้น แลวจึงพนทับดวย
สีจริง ชนิด โพลียูรเี ทน ไมนอยกวา 2 ชั้น (สีจริงตามแตหนวยงานกําหนด)
- การพนสีในถังบรรจุน้ําพนสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเทาไมนอยกวา 2 ชั้น
- โรงงานผูผลิตสีตอ งมีการรับรองมาตรฐาน ISO และนําเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง
และหนังสือแตงตั้งผูแทนจําหนายจากโรงงานผูผลิตสี มาแสดงในวันยื่นซอง
- ตัวอักษรตางๆ ตามแตหนวยงานกําหนด

-5ขอกําหนดอื่นๆ
ผูเสนอราคาตองเปนผูป ระกอบผลิตโครงสรางชุดถังบรรจุน้ํา ทีไ่ ดรับรองมาตรฐาน มอก.
9001 จากหนวยงานราชการ หรือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในขอบขายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การ
บํารุงรักษาและซอมแซม ตัวถังสําหรับยานพาหนะบรรทุกน้ํา ตองแนบเอกสารการไดรับการรับรองมาตรฐานมา
ในวันเสนอราคา หรือเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากผูป ระกอบ / ผลิต หรือมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.4)
(นายชินกร นาคนาศักดิ)์
นายกเทศมนตรีตําบลทางิ้ว

