
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
เร่ือง   ประมูลซ้ือรถยนต์บรรทุกน า้เอนกประสงค์ ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

---------------------------------- 
ดว้ยเทศบาลต าบลหนองหล่ม    มีความประสงคจ์ะประมูลซ้ือ รถยนตบ์รรทุกน ้าเอนกประสงค ์                 

ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงเป็นรถยนตบ์รรทุกน ้ าเอนกประสงค ์ ชนิด 6 ลอ้  6 ตนั  ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  
6,000  ลิตร  แรงมา้ไม่นอ้ยกวา่  200  แรงมา้ จ านวน  1  คนั ตามรายละเอียดแนบทา้ย    ราคากลาง  2,100,000.-บาท    
(สองลา้นหน่ึงแสนบาทถว้น)   
    

ในการเสนอราคา  ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimun Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ                     
4,000.- บาท  จากราคาเร่ิมตน้การประมูลฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถดั ๆ ไป ตอ้งเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 
4,000.- บาท จากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี ้

  1.  เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว  
  2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
  3.  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสารสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล
ของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
  4.  เป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
  5. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล               
หนองหล่มและไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์                          
ณ วนัประกาศประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา              
อยา่งเป็นธรรมในการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

 6. ผูเ้สนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือวา่เป็นคู่สัญญาท่ีไม่ไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บญัชีรายรับรายจ่ายไม่ครบถว้นในสาระส าคญั 

  7. ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการจดัท า
และแสดงบญัชีรายรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบั หน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2554 และแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ไดก้ าหนดใหคู้่สัญญาตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
   7.1. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
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   7.2. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือ
จดัจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซต ์ศูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
   7.3. คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
คร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

8. ใหผู้เ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นคู่สัญญากบัเทศบาลต าบลหนองหล่ม ตอ้งจดัท าบญัชีแสดง
รายรับรายจ่ายยืน่ต่อกรมสรรพากร และปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                 
เร่ือง หลกัเกณฑว์ธีิการจดัท าและแสดงบญัชีรายรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบั
หน่วยงานรัฐ  พ.ศ. 2554 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 

 ก าหนดยื่นซองประมู ล ซ้ื อด้วยระบบอิ เล็ กทรอนิกส์  ในวันที่   19  พฤศจิกายน  2555                    
ระหว่างเวลา  10.00  น. ถึง เวลา  12.00  น.  ณ ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจดัจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                      
ระดบัอ าเภอดอกค าใต ้ จงัหวดัพะเยา 

 

 ก าหนดการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวนัที ่ 29 พฤศจิกายน  2555                                
ตั้งแต่เวลา 10.30-11.00 น.  ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ  2,000.-บาท                          
( ส อ ง พั น บ า ท ถ้ ว น )   ไ ด้ ท่ี เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ห น อ ง ห ล่ ม   อ า เ ภ อ ด อ ก ค า ใ ต้   จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า                                                   
ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน  2555  ถึง วันที่  9  พฤศจิกายน 2555  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศพัท ์ 0-5489-
2255  ในวนัและเวลาราชการ และดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องกรมบญัชีกลาง  http://www.gprocurement.go.th    
     

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 
      
 
 
                                ( นายสมิง  ธรรมปัญญา ) 
                                     นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประมูลซ้ือด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที ่ E 01/2556 
การจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน า้เอนกประสงค์ ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์    

ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม     
ลงวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2555 

 

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

เทศบาลต าบลหนองหล่ม   ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่  “หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน” มีความประสงคจ์ะ
ประมูลซ้ือรถยนต์บรรทุกน ้ าเอนกประสงค์  ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า   6,000  ลิตร                             
แรงมา้ไม่นอ้ยกวา่  200  แรงมา้  จ  านวน  1  คนั  ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( รายละเอียดตามแนบทา้ยประกาศ) 

 

ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใช ้
งานได้ทนัทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบบัน้ี                        
โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด  ดงัต่อไปน้ี  

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซ้ือด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
1.1  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ      
1.2  แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
1.3  หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
1.4  แบบสัญญาซ้ือขาย       
1.5  แบบหนงัสือค ้าประกนั       

(1) หลกัประกนัซอง      
(2) หลกัประกนัสัญญา      

1.6  บทนิยาม          
(1) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.7  แบบบญัชีเอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  1       
(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2       

 

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

       2.2   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและได้
แจง้เวยีนช่ือแลว้  หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
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2.3  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน                    
และ/หรือ ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วนัประกาศประมูลซ้ือ
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้  1.6  

2.4  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน                
ศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
       2.5  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้   ในการซ้ือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

2.6  ผูเ้สนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือวา่เป็นคู่สัญญาท่ีไม่ไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บญัชีรายรับรายจ่ายไม่ครบถว้นในสาระส าคญั 

2.7  ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑว์ธีิการจดัท าและ 
แสดงบญัชีรายรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบั หน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2554 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ไดก้ าหนดใหคู้่สัญญาตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
  2.7.1. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
  2.7.2. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซต ์ศูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
  2.7.3 คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

2.8 ให้ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นคู่สัญญากบัเทศบาลต าบลสันก าแพง ตอ้งจดัท าบญัชีแสดง
รายรับรายจ่ายยืน่ต่อกรมสรรพากร และปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการจดัท าและแสดงบญัชีรายรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2554 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 

3. หลกัฐานการเสนอราคา 
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น   2   ส่วน   คือ 
3.1  ส่วนที ่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณผู้ีประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจ ากดั  ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน               

นิติบุคคล  บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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(ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั  ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคล  ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ   ผูมี้อ  านาจควบคุมและบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2) ในกรณี ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิ ใ ช่นิติ บุคคล                     
ให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้นส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
         (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า              
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้   และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นส าเนาหนงัสือเดินทาง   หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล   ให้ยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 
          (4)  แนบเอกสารอ่ืน ๆ   
   (ก) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
   (ข)ส าหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านคา้จะตอ้งมีส าเนาใบจดทะเบียนพาณิชยพ์ร้อม           
ทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
          (5)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี  1  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้  1.7 (1) 
       3.2  ส่วนที ่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  ตามขอ้ 4.4 
  (2)  หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือหรือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยตอ้งลงนามพร้อม
ประทบัตรา (ถา้มี)  
         (3)  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบ
อ านาจใหบุ้คคลอ่ืนท าการแทน 
          (4)  หลกัประกนัซอง  ตามขอ้  5 
  (5) แบบยืน่ขอ้เสนอการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
         (6)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้  1.7 (2) 
  

4.  การเสนอราคา 
4.1  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ีโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน              
และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน 
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      4.2  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  150 วนั  นบัแต่วนัยนืราคาสุดทา้ย              
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว ้และ
จะถอนการเสนอราคามิได ้

4.3  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ  ไม่เกนิ 120 วนั  นบัถดัจากวนั                
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

4.4  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ 
ลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นรถยนต์บรรทุกน ้ าดบัเพลิงเอนกประสงค ์ ไปพร้อมเอกสาร
ส่วนท่ี  1  และเอกสารส่วนท่ี  2  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลกัฐานดังกล่าวน้ี หน่วยการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน จะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
     ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  โดยผูมี้อ านาจ
ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการด าเนินการประมูล  มีความประสงค์จะขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อก                 
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งน าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการด าเนินการประมูล  ตรวจสอบภายใน 3 วนั 

4.5 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ  จ  านวน...-.....(หน่วย) เพื่อใชใ้นการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ทั้งน้ี หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินจะไม่
รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่งดงักล่าว  ตวัอยา่งท่ีเหลือไม่ใชแ้ลว้หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินจะคืนให้แก่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 

4.6  ก่อนยืน่เอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา
รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประมูลซ้ือทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ขอ้เสนอ
ตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.7  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหนา้ซองถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ  โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่  “เอกสารประมูลซ้ือตามเอกสาร
ประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี E 01/2556’’   ยืน่ต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ                                 
ในวนัที ่19  พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  ถึง เวลา 12.00  น. ณ. ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอดอกค าใต้  จังหวดัพะเยา 

 

เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม                 
โดยเด็ดขาด 
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คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่
ละรายวา่เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผูมี้
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้1.6 (1)                     
ณ  วนัประกาศประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่   พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ 3.2  และแจง้                    
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวธีิอ่ืนใด
ท่ีมีหลกัฐานวา่ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้   

 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดว้ยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอหรือผูมี้สิทธิเสนอราคา กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง
เป็นธรรมตามขอ้  1.6 (2)  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา  หรือผูมี้สิทธิเสนอ
ราคา รายนั้นออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา  และหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินจะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงคจ์ะเสนอราคา หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน  

 

ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมี 
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูป้ระสงค์จะเสนอ
ราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วนัประกาศประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อ
ผูว้่าราชการจงัหวดัภายใน  3  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการด าเนินการประมูล  การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลวา่ กระบวนการประมูลซ้ือดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจด าเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลอาจใชดุ้ลยพินิจระงบัการประมูลชัว่คราว และก าหนดวนั และเวลา เพื่อเร่ิมตน้กระบวนการเสนอ
ราคาใหม่  โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตดัสินใจด าเนินการใดๆ ระหวา่งการประมูลซ้ือ
เพื่อใหก้ารประมูลซ้ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4.8  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี  
  (1)  ผูเ้สนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวนัเวลา  

สถานท่ี  ท่ีทางราชการก าหนดอนัจะแจง้ให้ทราบภายหลงั  โดยผูเ้สนอราคาจะไดรั้บ  เลขประจ าตัว  (User ID)              
และรหัสผ่าน  (Password)    เม่ือผูเ้สนอราคาผา่นคุณสมบติั   เง่ือนไข  และขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 

(2)  ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งโดยการประมูลดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

(3)  ราคาเร่ิมตน้ของการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งเร่ิมตน้ท่ี   2,100,000.-บาท                     
(- สองล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน -)    
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 (4)  ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไว ้
ดว้ยแลว้ 

(5)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้ง LOG  IN เขา้สู่ระบบ   
(6)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ี LOG  IN แลว้จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา  โดยราคาท่ีเสนอในการ

ประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งต ่ากวา่ราคาเร่ิมตน้ในการประมูลฯ และจะตอ้งเสนอลดราคาขั้นต ่า 
(Minimum Bid)  ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ  4,000.-บาท  จากราคาเร่ิมตน้ในการประมูลฯ และการเสนอราคาคร้ังถดัๆ ไป 
ตอ้งเสนอราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 4,000.-บาท  จากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ 

(7)  หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือการประมูลฯ  เสร็จส้ินแลว้  จะตอ้งยนืยนั
ราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ราคาท่ียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสุด 

(8) ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะการเสนอราคา ตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการ 
ใหบ้ริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์                           
ทั้งน้ีจะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

5. หลกัประกนัซอง 
ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซอง    พร้อมกบัการยืน่ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค                     

จ  านวนเงิน   105,000.-  บาท   (- หน่ึงแสนห้าพนับาทถ้วน -)  โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการค ้าประกนั
ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา  โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหน่ึง
อยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี  
        5.1  เงินสด 
              5.2  เช็คธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ี  ท่ียืน่ซอง 
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน  3  วนัท าการของทางราชการ 
              5.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุใน  ขอ้   1.5  (1) 
              5.4 หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย ์และประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซ่ึงไดแ้จง้
เวยีนช่ือให้หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนั ดงั
ระบุในขอ้  1.5 (1) 
             5.5  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                    หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี  หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน จะคืนให้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา    
หรือผูค้  ้าประกนัภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้   เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคาราย
ท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาต ่าสุด  จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง  หรือเม่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จาก                         
ขอ้ผกูพนัแลว้                    
  การคืนหลกัประกนัซอง  ไม่วา่ในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
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6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1  ในการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี  หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินจะพิจารณา

ตดัสินดว้ย ราคารวม  
6.2 หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้  2  หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคา 

ไม่ถูกตอ้ง  หรือไมค่รบถว้นตามขอ้  3  หรือยืน่เอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้   
คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอรายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาด
หรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย  หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วน
ท่ีมิใช่สาระส าคญั  ทั้งน้ี  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
เท่านั้น 

6.3 หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาโดย
ไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสารการประมูลซ้ือดว้ยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์   หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยการบริหาร                         
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
                           (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนด  ในเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั  หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน 

6.4 ในการตดัสินการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือในการท าสัญญาคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีสิทธิใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง  
สภาพ ฐานะ  หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้  หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

6.5 หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน   หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได ้ สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งน้ี                             
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  และให้ถือว่าการตดัสินของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน เป็น
เด็ดขาด  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หรือผูมี้สิทธิเสนอราคา  จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้งหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  จะพิจารณายกเลิกการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผู ้
ทิ้งงาน  ไม่วา่จะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท า
การโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ  หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นตน้ 

6.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผูป้ระสงคจ์ะ
เสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคารายอ่ืน  
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หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ
ประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม  ตามขอ้ 1.6 หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจท่ีตดัรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอราคา ดงักล่าว และหน่วย
การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน จะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 

7. การท าสัญญาซ้ือขาย 
    7.1  ในกรณีท่ีผูช้นะการประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผูค้า้) สามารถส่งมอบส่ิงของให้
ครบถ้วนภายใน 5 วนัท าการของทางราชการนับแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือ หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
อาจจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.4 ก็ได ้
  7.2  ในกรณีท่ีผูช้นะการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้น 
ภายใน  5  วนัท าการของทางราชการ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน เห็นว่าไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลง
เป็นหนงัสือตาม ขอ้ 7.1 ผูช้นะการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญา ดงั
ระบุในขอ้ 1.4 นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบั ร้อยละ 5 ของราคา
ส่ิงของท่ีประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้ใหห้น่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ยึดถือไวใ้นขณะท าสัญญา
โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1)  เงินสด 
(2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ี                              

ท่ีท าสัญญาหรือก่อนหนา้นั้น  ไม่เกิน  3  วนัท าการของทางราชการ 
(3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุ                             

ใน  ขอ้ 1.5  (2) 
(4) หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ 

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย ์ และประกอบธุรกิจค ้าประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้
เวยีนช่ือให้หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ  ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนั                            
ดงัระบุในขอ้  1.5 (2) 

(5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย  ภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญา                       

พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 
 

8. อตัราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย ขอ้ 10  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ  0.20  ต่อวนั 
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9. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
ผูช้นะการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  หรือท าสัญญาซ้ือขาย 

ตามแบบดงัระบุใน  1.4  แลว้แต่กรณี   จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน 
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่   1   ปี    นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อ  รับมอบ  โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้
ดงัเดิม ภายใน  15  วัน  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

10. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

 ผูมี้สิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหนา้ในอตัราไม่เกินร้อยละ...-...ของราคาส่ิงของท่ีเสนอ
ขาย แต่ทั้งน้ี  จะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหนา้เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร                 
ในประเทศ  ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 (3)  หรือหนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์    
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย ์และประกอบธุรกิจค ้าประกนั ตามประกาศของธนาคาร         
แห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือใหห้น่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหแ้ก่ให้
ใชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.5  (3) ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินก่อนการรับช าระเงิน
ล่วงหนา้ นั้น 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  
11.1  เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ีไดม้าจาก  จ่ายขาดเงินสะสม    ตามมติประชุมสภาสมยัวสิามญั 

ประจ าปี 2555   สมยัท่ี 1  เม่ือวนัท่ี  5  ตุลาคม  2555 
 

การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือเทศบาลต าบลหนองหล่ม ไดรั้บอนุมติัจ่ายเงินสะสม               
จากสภาเทศบาลต าบลหนองหล่ม แลว้เท่านั้น 

11.2  เม่ือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใด   ใหเ้ป็นผูข้ายและ
ไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามการประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าว เขา้มา
จากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ดงัน้ี 

 (1)  แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าว เขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า  ภายใน  7  วนั    
นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสั่งหรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

 (2)  จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย   เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่          
เรือไทย    ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 
 

/-10-(3)ในกรณี….. 
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 (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1)  หรือ  (2)  ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม 
พาณิชยนาว ี
        11.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ื่นเอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินแลว้  จะถอนตวัออกจากการประมูลฯ มิได ้และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา
แลว้  ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน ขอ้ 4.8 (4)  (5) (6)  และ (7)  มิฉะนั้น                     
หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน จะริบหลกัประกนัซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจดัหาทนัที  และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงานได ้   หากมีพฤติกรรมเป็น               
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

11.4  ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญาหรือ 
ข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ใน ข้อ 7 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน                                  
จะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัซองทนัทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วาม
เสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.5 หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 

  
 

 

                    เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 
 
                                                       วนัท่ี  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ท่ีเขา้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจะจดัหาพสัดุ เพื่อเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา 
                   ผูมี้สิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกจากหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะจดัหาพสัดุใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                  การนบัระยะเวลาค ้าประกนัซองตามขอ้ 5 ให้หน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุนบัเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกนั              
คือ ช่วงแรก ตั้ งแต่วนัยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวนัยืนยนัราคาสุดท้าย (วนัเสนอราคา) และนับ
ต่อเน่ืองกนัในช่วงท่ีสอง คือ ตั้งแต่วนัถดัจากวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย จนถึงวนัส้ินสุดการยืนราคา ตวัอยา่งเช่น ก าหนด
วนัยื่นซองขอ้เสนอทางด้านเทคนิค วนัท่ี 1 เมษายน 2549 ก าหนดวนัเสนอราคา    วนัท่ี 20 เมษายน 2549  และ
ก าหนดยนืราคา 30 วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย การนบัระยะเวลาค ้าประกนัซองคือ วนัท่ี 1 เมษายน 2549 จนถึง                     
ว ัน ท่ี  20  เมษายน 2549  และนับต่อเ น่ืองในช่วง ท่ีสองให้ เ ร่ิมนับตั้ งแ ต่ว ัน ท่ี  21  เมษายน 2549  จนถึง                                 
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วนั) ดังนั้ น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2549 จนถึงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2549  
                  การเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุค านวณวงเงินการเสนอ                                 
ลดราคาขั้นต ่าแต่ละคร้ังในอตัราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์              
หากค านวณแลว้มีเศษของหลกัหน่วยนบัใดๆ ให้ปัดเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนบันั้น โดยไม่ตอ้งมีเศษของแต่ละหน่วย
นบั เพื่อความชดัเจน และป้องกนัความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต ่าแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท ค านวณร้อยละ 0.2 ไดเ้ท่ากบั 311,314 บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า                          
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500 บาท                               
ค  านวณร้อยละ 0.2 ไดเ้ท่ากบั 89,135 บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ 
80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,789,000 บาท ค านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท                          
ใหก้ าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ 10,000 บาท ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาสามารถเสนอ
ลดราคาขั้นต ่าสูงกวา่ราคาขั้นต ่าท่ีก าหนดได ้เช่น  กรณีก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่                
คร้ังละ 300,000 บาทผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดค้ร้ังละมากกวา่ 300,000 บาท ได ้ และการเสนอลดราคา            
คร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาตาม  ท่ีก าหนดจากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแล้ว ส าหรับกรณีการจดัหาพสัดุ                       
ท่ีหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุก าหนดใหเ้สนอราคาในลกัษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรใหห้น่วยงานก าหนดให้
เสนอราคาและพิจารณาในลกัษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ได ้
 
 

 
 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศการประมูลซ้ือด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ E1/2555 
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน า้เอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน 

ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  6,000  ลติร แรงม้าไม่น้อยกว่า  200  แรงม้า 

1. คุณลกัษณะทัว่ไป 
 เป็นรถยนต์บรรทุกน ้ าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ 6 ตนั เคร่ืองยนต์ดีเซล เพื่อใช้ในการล าเลียงน ้ าอุปโภค 
ล าเลียงน ้าช่วยการดบัเพลิง  รดพรมถนน  รดน ้ าตน้ไม ้ มีก าลงัแรงมา้ไม่นอ้ยกวา่ 200 แรงมา้ ตอนทา้ยหลงัเก๋งติดตั้ง 
ถงับรรทุกน ้ าขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  6,000 ลิตร ติดตั้งป๊ัมสูบน ้ าแรงดนัสูง มีแท่นปืนฉีดน ้ า ท่อดูดน ้ า สายส่งน ้ า          
เพื่อใช้ในการสนบัสนุนป้องกนัอคัคีภยั หรือใช้บริการสาธารณประโยชน์ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถว้นตาม
กรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ ป๊ัมน ้ า และอุปกรณ์ทุกชนิด                         
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ในขอบข่าย
การออกแบบและพัฒนา  การผลิต  การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้ งตัวแทนจ าหน่าย                      
พร้อมน าเอกสารรับรองมาแสดงในวนัยื่นซองเสนอราคา ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด                    
ทั้งตวัเคร่ืองยนตแ์ละรูปโฉมภายนอก เป็นของใหม่  ไม่เคยใชง้านมาก่อน น ้าหนกัรถและน ้ าหนกับรรทุกรวมกนัแลว้
ไม่เกินสมรรถนะของรถ  (G.V.W) การก าหนดมาตรฐานและคุณภาพต่างๆ เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ           
ในการใชง้านและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นประโยชน์ต่อการใชง้านของทอ้งถ่ิน 
 
2. ตัวรถยนต์บรรทุก 

-เป็นรถยนตบ์รรทุกชนิด 6 ลอ้  แบบหนา้สั้น น ้าหนกัของรถรวมน ้าหนกับรรทุก (G.V.W) ไม่นอ้ยกวา่  
 12,000 กิโลกรัม  
 -เคร่ืองยนตดี์เซลขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 สูบ 4 จงัหวะ มีก าลงัแรงมา้ไม่นอ้ยกวา่ 200 แรงมา้ มีคุณสมบติัตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  เลขท่ี มอก. 2315-2551 (ยโูร3) หรือล่าสุด โดยมีใบรับรองมาตรฐานมาแสดงใน
วนัยืน่ซองเสนอราคา 

-เป็นเคร่ืองยนตท่ี์ไดรั้บมาตรฐานความปลอดภยัจากสารมลพิษ(ส่ิงแวดลอ้ม)ส าหรับเคร่ืองยนต ์ยโูร 3  
ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม โดยมีใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 

-ระบายความร้อนดว้ยน ้า 
-ระบบขบัเคล่ือนมีเกียร์เดินหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เกียร์ ถอยหลงั 1 เกียร์ 

 -ระบบเบรกควบคุมดว้ยระบบแอร์โอเวอร์และเบรกไอเสีย พร้อมเบรกมือ 
 -ระบบคลทัช์แบบแหง้แผน่เดียว ควบคุมดว้ยระบบไฮโดรลิค 
 -ระบบบงัคบัเล้ียวพวงมาลยัขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตวัพร้อมพาวเวอร์ผอ่นแรง 
 -ขนาดยางไม่นอ้ยกวา่ 10.0-20-16 ชั้น แบบยางผา้ใบ  

-มีระบบสัญญาณไฟครบถว้นตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นในการปฏิบติังาน 
 -มีท่ีนัง่ภายในเก๋งไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่ีนัง่ (รวมพนกังานขบัรถ) 
 -มีกระจกมองหลงัไม่นอ้ยกวา่ 3 บาน นอกเก๋ง 2 บาน ในเก๋ง 1 บาน 
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 -มีชุดท่ีปัดน ้าฝนตรงตามมาตรฐานผูผ้ลิตก าหนด 
 -ถงัน ้ามนัเช้ือเพลิงมีความจุไม่นอ้ยกวา่ 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 
 -ระบบกนัสะเทือนและรองรับน ้าหนกัตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
 -ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 
 -อลัเทอร์เนเตอร์ ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 35 แอมแปร์ 
 -แบตเตอร่ีชนิด 12 โวลท ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 65 Ah / ชัว่โมง   จ  านวน 2 ลูก 
 -มาตรวดั สัญญาณเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานบริษทัผูผ้ลิต 
 
3. ตัวถังบรรทุกน า้ 

-ถงับรรจุน ้ ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีความหนา                 
ไม่น้อยกว่า 3 มม. ภายในบรรจุน ้ า กันเป็นช่องๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี  หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.                      
จ  านวน 3 ช่อง เพื่อป้องกนัการกระแทกของน ้าขณะรถวิง่ 
 -ดา้นบนของถงับรรจุน ้ ามีช่องส าหรับให้พนกังานลงไปท าความสะอาดภายในถงับรรจุน ้ าขนาดเส้นผ่าน
ก ล า ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  5 0 0  ม ม .  จ  า น ว น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2  ช่ อ ง  พ ร้ อ ม มี ฝ า เ ปิ ด  – ปิ ด                                                                       
(ติดตั้งอยูต่อนหนา้และตอนทา้ยของถงับรรจุน ้า) 
 -มีบนัไดเหล็กติดตั้งอยูด่า้นทา้ยของตวัรถ 
 -ตูเ้ก็บอุปกรณ์ มีประตูสามารถเปิด – ปิดได ้ โดยประตูสร้างดว้ยเหล็กชุปซ้ิงค ์ ซ่ึงเหล็กซุบซ้ิงคต์อ้งผา่นการ
ทดสอบความทนทานการกดักร่อน ไม่นอ้ยกวา่ 700 ชัว่โมง ไดรั้บการรับรองจากสถาบนัยานยนตห์รือหน่วยงาน
ราชการท่ีมีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแนบหนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายจากโรงงานผูผ้า่นการทดสอบ
โดยมีเอกสารหลกัฐานมาแสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 
 -ถงับรรทุกน ้า ผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.9001 จากหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองและหนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายมา
แสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 
 

4. เคร่ืองสูบน า้ 
 -เป็นเคร่ืองสูบน ้าแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลางชนิดใบพดัเดียวและใบพดัของเคร่ืองสูบน ้าสามารถท า
สุญญากาศดูดน ้าเองโดยไม่ตอ้งล่อน ้า (Self Priming Prmp) 

 -ตวัป๊ัมน ้าและใบพดัท าดว้ยเหล็กหล่อ ท่อดูดน ้าท าดว้ยทองเหลืองเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 3 น้ิว            
ขนาดท่อส่งน ้าเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 3 น้ิว 

-ใบพดัของป๊ัมน ้าท าจากโลหะหรือเหล็กหล่อ หรือทองเหลืองหรืออลูมิเนียมอลัลอย หรือโลหะทนัต่อการ  
 กดักร่อน 
 -สามารถสูบน ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1,800 ลิตรต่อนาที  
 -สามารถท าแรงดนัน ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 250 ปอนดต่์อตารางน้ิว 
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5. ระบบท่อดูดน า้ – ท่อทางส่งน า้ 
-มีทางส าหรับสูบน ้าจากแหล่งน ้าภายนอกขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 น้ิว พร้อมติดตั้งระบบวาลว์ ปิด – เปิด    

 แบบบอลวาลว์ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางภายในรูน ้าผา่นไม่นอ้ยกวา่ 3 น้ิว    
 -มีทางดูดน ้าจากถงับรรจุน ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 น้ิว พร้อมติดตั้งระบบวาลว์ ปิด – เปิด แบบบอลวาลว์ 
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางภายในรูน ้าผา่นไม่นอ้ยกวา่ 3 น้ิว 

-ทางจ่ายน ้าภายนอก ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2.5 น้ิว พร้อมติดตั้งระบบวาลว์ ปิด – เปิด แบบบอลวาลว์ ขนาด 
 เส้นผา่นศูนยก์ลางในรูน ้าผา่นไม่นอ้ยกวา 2.5 น้ิว 

-ทางจ่ายน ้าเขา้ถงับรรจุน ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2.5 น้ิว พร้อมติดตั้งระบบวาลว์ ปิด – เปิด แบบบอลวาลว์  
 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางภายในรูน ้าผา่นไม่นอ้ยกวา่ 2.5 น้ิว  
 -มีท่ีราดน ้าติดตั้งดา้นทา้ยรถส าหรับปล่อยราดน ้าพรมถนน จ านวน 1 ชุด 

 
6.แท่นปืนฉีดน า้ – สายส่งน า้ 
 -ติดตั้งท่ีดา้นบนตวัรถ 
 -สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา (ต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต ่าลงได ้                           
ไม่นอ้ยกวา่ 10 องศาและยกมุมเงยไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 80 องศา 
 -สามารถทนแรงดันน ้ าได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยมีเอกสารการรับรอง
ประสิทธิภาพการทดสอบจากหน่วยงานราชการท่ีมีขีดความสามารถในการรับรองมาแสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 

-แท่นปืนฉีดน ้า เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรอง               
ระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.9001 จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ โดยแนบแคตตาล็อก พร้อม
เอกสารรับรองและหนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายมาแสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 

-สายส่งน ้า  จ  านวน 2 เส้น 
-เป็นสายน ้าดบัเพลิงสีเหลืองพร้อมขอ้ต่อ สามารถมองเห็นเด่นชดัเจนเวลากลางคืน ทอจากเส้นใย 

สังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์(Synthetic) และ   
ภายนอกเคลือบดว้ยโพลียรีูเธน (PU) มีแรงดนัใชง้าน (Working Pressure) ไม่นอ้ยกวา่ 200 ปอนด์ต่อตารางน้ิว และ
สามารถทนแรงดนัแตกระเบิด (Berak Pressure) ไม่น้อยกว่า 725 ปอนด์ต่อตารางน้ิว สายส่งน ้ ามีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 2.5 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร และมีน ้ าหนกัของสายไม่รวมขอ้ต่อไม่เกินกว่า 8 กิโลกรัม              
โดยแนบแคตตาล็อกและหนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายมาแสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 
 -ท่อยางดูดน ้า จ  านวน 2 เส้น 
 -เป็นท่อดูดน ้าแบบผิวเป็นลอน ชั้นในท าจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ท่ีมีความยืดหยุน่สูงเสริมแรง
ดว้ยโครงสร้างเหล็กชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์มีแรงดนัใช้งาน(WORKING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า 150 
ปอนดต่์อตารางน้ิว 
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 -ตวัท่อดูดมีคุณสมบติัทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 3 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 12  
ฟุต พร้อมขอ้ต่อชนิดอลูมินัม่อลัลอยต ์

-ชุดหวัฉีดน ้า หวัฉีดน ้าชนิดใชฉี้ดน ้าเป็นล าตรงแบบสวมเร็วยาวไม่นอ้ยกวา่ 15 น้ิว จ  านวน 1 อนั 
 -หวัฉีดน ้าชนิดปรับเป็นล าเป็นฝอยได ้จ านวน 1 อนั 
 
7. การพ่นสีและข้อความ                       
 -การพน่สีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบริษทัผูผ้ลิต และสีของตวัรถตรงตามแต่หน่วยงานก าหนด 

-การพน่สีภายนอกพน่ดว้ยสีกนัสนิมอยา่งดี 2 ชั้น และพน่ดว้ยสีจริง อยา่งดีไม่นอ้ยกวา่ 2 ชั้น 
 -โรงงานสีตอ้งมีการรับรองมาตรฐาน ISO  
 -ขอ้ความตราหน่วยงานและอกัษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานก าหนด คือ พน่ตราเคร่ืองหมาย หน่วยงาน 
ด้วยสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  7 น้ิว พร้อมช่ือเต็มของหน่วยงาน และหมายเลขครุภัณฑ ์                     
ขนาดสูงไม่นอ้ยกวา่ 2 น้ิว ติดไวด้า้นขา้งประตูรถยนตท์ั้งสองขา้ง 
 

8. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่างและสัญญาณเสียง 
 -ติดตั้งโคมไฟสัญญาณแบบหมุนชนิดแผงสั้น  
 -ติดตั้ งอิเลคโทรนิคไซเรนพร้อมท่ีพูดขยายเสียง (Electronic Siren/pa) ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วตัต ์                        
ท  าเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบ พร้อมมีระบบกดเสียงสัญญาณแบบ Manual ปรับความดังได้เม่ือใช้
ไมโครโฟนขณะพดู พร้อมล าโพง ซา้ย-ขวา ติดตั้งบนหวัเก๋ง 1 ชุด   
 -ติดตั้งสปอร์ตไลทห์มุนไดร้อบตวั  จ  านวน 1 ชุด 
 
9. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ประจ ารถ 

-หวักรองผง(STRAINER) ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 3 น้ิว จ  านวน 1 ชุด 
-ตะกร้าสวมหวักรองผง จ านวน 1 ชุด 

 -ประแจขนัสายดูดน ้า  จ  านวน 1 ชุด 
 -แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมดา้ม จ านวน 1 ชุด 
 -ยางอะไหล่พร้อมกะทะลอ้ จ านวน 1 ชุด 
 -ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศและฟิลม์กรองแสง จ านวน 1 ชุด 

-ติดตั้งวทิยซีุดีติดรถยนต ์ จ  านวน 1 ชุด 
 -ประแจขนัหวัประปา (Hydrant Wrench) โดยท่ีส่วนหวัของประแจมีรูสามารถสวมเขา้กบัหวัประปาได ้
 ทนัทีและสามารถปรับขนาดรูได ้จ านวน 1 ชุด 
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-ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ (Dry Chemical) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 15 ปอนด ์จ านวน 1 ถงั 
-ชุดดบัเพลิง จ  านวน 2  ชุด 
-ถุงมือนิรภยั รองเทา้นิรภยั จ านวน 2 ชุด 
-หมวกนิรภยัมีคุณภาพตามมาตรฐานบริษทัผูผ้ลิต จ านวน 2 ใบ 
-ขวานดบัเพลิงดา้มยาวไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร จ านวน 1 อนั 
-บล็อกถอดลอ้พร้อมดา้มขนั จ านวน 1 ชุด 
-คอ้น ขนาดไม่ต ่ากวา่ 4 ปอนด ์จ านวน 1 อนั 
-เคร่ืองมือบ ารุงรักษามาตรฐานผูผ้ลิต จ านวน 1 ชุด อย่างน้อยตอ้งมี  ประแจเล่ือนขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 น้ิว,             

คีมล็อค,กระบอกอัดจารบีพร้อมจารบี,ไขควงแบนขนาด 4 น้ิว และไขควงแฉกขนาด 4 น้ิว,คีม ปากกว้าง,                       
ประแจแหวน 1 ชุด ประกอบดว้ยเบอร์ 8 - 24,ประแจปากตาย 1 ชุด ประกอบดว้ยเบอร์ 8 - 24 
 -หนงัสือคู่มือการใชง้านและการบ ารุงรักษาและรับบริการ  จ  านวน 1 ชุด 
 -ใหส้าธิตพร้อมอธิบายวธีิการใชง้านตามขั้นตอน 
 -จดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตใ์หเ้ป็นของผูซ้ื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน 

 

********************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


