ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาคู
เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ําเอนกประสงค ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ ซีซี ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลนาคู มีความประสงคจะประมูลซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ ซีซี จุน้ําไดไมนอยกวา ๖,๐๐๐
ลิตร จํานวน ๑ คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายละเอียดแนบทาย) ราคาเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลนาคู และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยาง เปนธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
๕. ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบหรือผูผลิต
รถยนตและมีหลักฐานดังกลาวมาแสดงดวย
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และมีหลักฐานดังกลาวมาแสดงดวย
๘. คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากร และตองรับจายเงินผาน
บัญชีเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท อาจรับจายเปน
เงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองประมูล ในวันที่
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐
น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอผักไห อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
/กําหนด....

-๒กําหนดวันประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐
น. – ๑๑.๓๐ น.
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารประมูล ไดที่กองคลังองคการบริหารสวนตําบลนาคู อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระหวางวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๕๒๔-๖๘๔๑ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.nakhu.go.th , www.
gprocurement.go.th ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ

ณ วันที่

๘ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายฉลอง คงสัมฤทธิ)์
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาคู

เอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๒/๒๕๖๐
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ําเอนกประสงค ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ ซีซี
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบลนาคู
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลนาคู ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ
ประมูลซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ําเอนกประสงค ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา ๖,๐๐๐ ซีซี ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามรายการ ดังนี้
๑. จุน้ําไดไมนอยกวา ๖,๐๐๐ ลิตร
๒. น้ําหนักของรถรวมน้ําบรรทุก (G.V.W)ไมต่ํากวา ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๓. น้ําหนักของรถน้ําเปนแรงเหวี่ยงหนีศูนย
๔. เครื่องสูบน้ําทําดวยเหล็กหลอ อัตราการสูบสงสูงสุดไมนอยกวา ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม
เกิน
๑,๑๐๐ รอบ/นาที ปมสูบน้ําไดรับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนตของรถสามารถสูบสงน้ําไดไม
นอยกวา ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไมเกิน ๘๐๐ รอบ/นาที
๕. ระบบทอน้ํา แทนปนฉีดน้ํา/ชุดหัวฉีดน้ํา
๖. เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบทาย)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแทของใหม ไมเคยใชงานมากอนไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมี ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑
.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๔
แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕
แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา

-๒๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และ /หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบหรือ
ผูผลิตรถยนตและมีหลักฐานดังกลาวมาแสดงดวย
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และมีหลักฐานดังกลาวมาแสดง
ดวย
๒.๘ คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากร และตองรับ
จายเงินผานบัญชีเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท อาจ
รับจายเปนเงินสดก็ได

๒.๙ ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนผูคากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๒.๗ ตามขั้นตอน
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และยื่นหลักฐานแบบการแสดงการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
ดวย
-๓๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะ
เปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคา
ฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตอง
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่
๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา

๔.๑
ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลซื้อ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงค
จะเสนอราคาใหชัดเจน
-๔๔.๒
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผู ประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก วัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔
ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอี
คุณลักษณะเฉพาะ
ยด
ของรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ําเอนกประสงค ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และ
เอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลนาคู จะยึดไวเปน
เอกสาร ของทางราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประมูลมีความประสงค
ตนฉบั
จะขอดู
บแคตตาล็อก
ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการดําเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔.๖
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลซื้อ
ตามเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๒/๒๕๖๐” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลตาม
โครงการ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา๑๐.๐๐น . ถึงเวลา๑๒.๐๐.น. ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอผักไห อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว
จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งขตรวจสอบ
อเสนอตาม ขอ ๓.๒

และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน
ตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

ทางไปรษณียลงทะเบียน

-๕หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูล กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู
ประสงค จะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และ
องคการ
บริหารสวนตําบลนาคู จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้ง
งาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงค
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูล
อาจใชดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว
และกําหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ
ระหวางการประมูลซื้อ
เพื่อใหการประมูลซื้อเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
๑) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว User
( ID)
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
๒,๕๐๐,๐๐๐บาท

(๔) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง

LOG IN เขาสูระบบ

-๖(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที
เสนอในการ
่
ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการมูลฯ และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ
ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา๕,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกราคาที
ส ่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทถ)วน โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน
ใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕ .๑ เงินสด
๕ .๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลนาคู โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕ .๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ๑.๕ (๑)
๕ .๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการบริหารสวนตําบลนาคู จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคา รายที่

คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคา ไดพน
จากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

-๗๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการบริหารสวนตําบลนาคู จะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม
๖.๒
หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไม
ถูกตองตามขอ๔แลวคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอ
ของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลนาคู เทานั้น
๖ .๓ องคการบริหารสวนตําบลนาคู สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะ เสนอราคาโดยไม
มีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลซื้อ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการบริหาร
สวนตําบลนาคู
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลหรือองคการบริหารสวนตําบลนาคู มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาไดองคการบริหารสวนตําบลนาคู มีสิทธิที่จะไม
รับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕
องคการบริหารสวนตําบลนาคู ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง ราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแต
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวน
ตําบลนาคู เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได

รวมทั้ง องคการบริหารสวนตําบลนาคู จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หาก
มีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

-๘๖ .๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ องคการบริหารสวนตําบลนาคู มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบลนาคู จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผู
ทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูคา ) สามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลนาคู
อาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน๕ วันทําการของทางราชการหรือองคการบริหารสวนตําบลนาคู เห็นวาไมสมควรจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได
ใหองคการบริหารสวนตําบล
นาคู ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเปนเช็คลงวันที่
ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย

ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกัน ดังระบุในขอ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน
-๙๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป….…-….เดือน นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาคู
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบลนาคู
ไดรับอนุมัติเงิน
จากงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ .แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลนาคู ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และได
ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามา
จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู
และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตอองคการบริหารสวนตําบลนาคู แลวจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือก ใหเปนผู
มีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๘ (๔) (๕)
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาคู จะริบหลักประกันซองจํานวน รอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี ) รวมทั้ง อาจพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
-๑๐๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนาคู ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ
๗ องคการบริหารสวนตําบลนาคู จะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕องคการบริหารสวนตําบลนาคู สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

องคการบริหารสวนตําบลนาคู

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ําอเนกประสงค ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
รายละเอียดลักษณะทั่วไป
1. จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร
2. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
3. เครื่องสูบน้ําเปนแรงเหวี่ยงหนีศูนย
4. ปมสูบน้ําทําดวยเหล็กหลอ อัตราการสูบสงสูงสุดไมนอยกวา 1,800 ลิตรตอนาที ที่รอบไมเกิน
1,100 รอบตอนาที ปมสูบน้ําไดรับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนตของรถ สามารถสูบสงน้ําไดไมนอยกวา
1,500 ลิตรตอนาที ที่รอบไมเกิน 800 รอบตอนาที
5. ระบบทอน้ํา แทนปนฉีดน้ํา/ชุดหัวฉีดน้ํา
6. เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ
คุณลักษณะทั่วไป
เปนรถยนตบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงค ขนาด6ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ เปนรถใหมไมเคยใช
งานมากอน พวงมาลัยผอนแรง ( Power Steering) มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนหนาเป นหัว
เกง บรรจุพนักงานไดรวมกันไมนอยกวา 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) ตอนทายติดตั้งถังบรรจุน้ํา มีปริมาตร
ความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตร พรอมติดตั้งสเปรยดานทายสําหรับรดน้ําตนไม มีทอดูด-ทอสงน้ํา แทนปนฉีด
น้ําเพื่อใชในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยมีทางสงน้ําอยูดานขางทั้งสองดานของตัวรถ ติดตั้งสัญญาณไฟ
ฉุกเฉินบนหัวเกง จํานวน 1 ดวง และมีสัญญาณเสียงไซเรนแบบอิเล็กทรอนิกส ติดตั้งระบบสัญญาณไฟตางๆ
ถูกตองครบถวนตามและกฎระเบียบของกรมการขนสงทางบกและตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน มีตูเก็บ
อุปกรณที่มีประตู ปด-เปด และมีอุปกรณทุกชนิดตามมาตรฐานผูผลิต โดยอุปกรณทุกชนิด ตามมาตรฐานผูผลิต
โดยอุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
ขอกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
1
. ตัวรถยนต
1
.1รถยนตบรรทุกชนิด 6 ลอลอหนาเดี่ยวลอหลังคู
1.2 เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะระบายความรอนดวยน้ํา
1.3 เปนเครื่องยนตที่ไดรับมาตรฐานเครื่องยนตเลขที่ มอก 2315-2551 หรือสูงกวา
1.4 มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา
1.5 น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W) ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
1.6 มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร เกียรถอยหลังไมนอยกวา 1 เกียร
1.7 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบชวยผอนแรง
1.8 ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความจุไมนอยกวา 200 ลิตร ฝาปดมีกุญแจ
1.9 ระบบหามลอตามมาตรฐานผูผลิต
1.10 ลอและยาง ขนาดตามมาตรฐานผูผลิต มียางอะไหลพรอมกระทะลอ 1 ชุด ติดตั้งใน
ตําแหนงที่เหมาะสม
1.11 ติดฟลมกรองแสงภายในหองโดยสารความเขมของการกรองแสงไมนอยกวา 60 %

1

.12 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในหองโดยสาร
-21.13 ติดตั้งเครื่องเลน
CD พรอมรับสัญญาณวิทยุ FM-AM ในตัว
1.14 ระบบไฟฟาและอุปกรณตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
1.15 มีโคมไฟสัญญาณตางๆตามกรมการขนสงทางบกกําหนดและตามความจําเปนในการปฏิบัติ
1.16
ผูเสนอราคาตองแนบแค็ตตาล็อกแสดงรูปแบบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
1.17 มีศูนยบริการไมนอยกวา 30 แหงทั่วป ระเทศ
2. ถังบรรจุน้ํา
2.1 ถังบรรจุน้ําบรรจุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร สรางดวยเหล็กมาตรฐานอยางดี มีความหนา
ไมนอยกวา 3 มิลลิเมตรรูปทรงรีตามมาตรฐานผูผลิต
2.2 ดานบนของถังบรรจุน้ํามีชองสําหรับใหพนักงานลงไปทําความสะอาดภายในถังบรรจุน้ํา
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง พรอมมีฝาเปด-ปดและล็อ กได
พรอมมีราวกันตก มีที่จายน้ํา (สเปรยบาร) สําหรับรดน้ําตนไม ติดตั้งดานขางซาย-ขวา ระหวางหัวเกงกับชุดถัง
บรรจุน้ํา
2.3 ภายในถังบรรจุน้ํามีแผนเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร กั้นเปนชองไมนอยกวา 3 ชอง
เพื่อกันการกระแทกของน้ํา
2.4 มีทอระบายน้ําลนขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2 นิ้ว พรอมฝาเปด-ปด จํานวนไมนอย
กวา 1 ทอ
2.5 แผงควบคุมการทํางานติดตั้งอยูสองขางของตัวรถในตําแหนงที่เหมาะสมตามมาตรฐานผูผลิต
เพื่อควบคุมการดูด-การจายน้ํา
2.6มีทางสงน้ําเขาถังบรรจุน้ํา พรอมบอลวาลวเปด-ปด ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2 ½
นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 1 ทาง
2.7มีทางสูบน้ําจากภายนอก พรอมบอลวาลวเปด-ปด ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว
จํานวนขางละไมนอยกวา 1 ทางรวมไมนอยกวา 2 ทาง
2.8มีทางสูบน้ําจากถังบรรจุน้ํา พรอมบอลวาลวเปด-ปด ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว
จํานวนไมนอยกวา 1 ทาง
2.9มีทางสูบน้ําออก พรอมบอลวาลวเปด-ปด ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2 ½ นิ้ว และมี
ขอตอทองเหลืองชนิดสวมเร็วจํานวนขางละไมนอยกวา 2 ทางรวมไมนอยกวา 4 ทาง
2.10 มีทางสงน้ําขึ้นแทนปนฉีดน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2
½ นิ้วจํานวนไมนอยกวา
1 ทาง
2.11 มีแทนปนฉีดน้ําแบบหมุนไดรอบสามารถฉีดไดไกลไมนอยกวา 30 เมตร สําหรับชวย
บรรเทาสาธารณภัย
2.12มีที่จายน้ํา (สเปรยบาร) สําหรับพรมถนน
2.13 มีทอทางน้ําลัด ( Bypass) เพื่อปองกันสูบ-จายชํารุดเมื่อเครื่องสูบน้ําทํางานแตยังไมไดเปด
ลิ้นจายน้ํา
2.14 มีมาตรวัดระดับน้ําหรือหลอดแสดงระดับน้ําในถังบรรจุน้ําติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได
ชัดเจน

-32.15 ติดตั้งแทนปนฉีดน้ําแบบหมุนไดรอบตัว สรางดวยทองเหลือง หรืออลูมินั่มอัลลอยด ปรับมุม
ต่ําลงไดไมนอยกวา 10 องศา ยกมุมเงยไดไมนอยกวา 80 องศา หมุนรอบตัวได 360 องศา (ตอเนื่องไม
สิ้นสุด)
2.16 ตัวรถมีตูเก็บสายสงน้ํา ขอตอ หัวฉีดน้ํา และอุปกรณตางๆ พรอมบานปด-เปด ตาม
มาตรฐานผูผลิตมีบันไดสําหรับขึ้น-ลง
2.17ชุดถังบรรจุน้ํา ผลิตจากโรงงานที่ไดรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หรือ ISO
9002 โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
2.18 ผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิต หรือไดรับการแตงตั้งจาก
ตัวแทนจําหนายหรือผูแทนจําหนายของชุดถังบรรจุน้ํา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
3. ปมน้ําดับเพลิง
3.1 เปนปมน้ําถายทอดกําลังจากเครื่องยนต (P.T.O) โดยมีกลไกควบคุมการตัดตอกําลัง
3.2 ปมสูบน้ําทําดวยเหล็กหลอ มีความคงทน สามารถสูบสงน้ําไดไมนอยกวา 1,800 ลิตรตอ
นาทีที่รอบไมเกิน 1,100 รอบตอนาที ปมน้ําไดรับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนตของตัวรถสามารถสูบสงน้ํา
ไดไมนอยกวา 1,500 ลิตรตอนาทีที่รอบไมเกิน 800 รอบตอนาที
3.3 ปมน้ําเปนชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย
3.4 การติดตั้งปมติดตั้งอยางแข็งแรงตามมาตรฐานผูผลิตและสามารถซอมบํารุงไดงาย
3.5 ปมน้ําดับเพลิงผลิตจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 9002 หรือ มาตรฐาน
อุตสาหกรรม
3.6 ผูเสนอราคาตองแนบแค็ตตาล็อกแสดงรูปแบบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
4. ปมฉีดลางและทําความสะอาด
4.1เครื่องยนตเบนซินหรือดีเซลมีขนาดแรงมาไมนอยกวา 6.5 แรงมา
4.2 สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา 400 ลิตรตอนาที
4.3 สามารถสงน้ําไดไมนอยกวา 50 เมตร หรือสูงไมนอยกวา 5 เมตร
4.4 ปมฉีดลางไดรับมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
4.5ผูเสนอราคาจะตองแนบแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
5. สายสงน้ําดับเพลิงจํานวน 2 เสน
พรอมขอตอ

5.1 เปนสายสงน้ําดับเพลิงสีแดง มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร

5.2 ภายนอกทอขึ้นจากเสนใยโพลีเอสเตอร (
Polyester) เคลือบดวยโพลียูรีเธน( Red
Polyurethane)สามารถใชไดกับน้ํากระดางและน้ําทะเล ภายในอาบยางสังเคราะห ( Synthetic Rubber) สี
ดําเพื่อลดแรงเสียดทานของน้ํา
5.3 มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการทํางาน (Max. Working Pressure)ไมนอยกวา 200
ปอนด/ตารางนิ้ว

เสนอราคา

5.4 ตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน จากโรงงานผูผลิตพรอมหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
5.5 ผูเสนอราคาจะตองแนบแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
-46.ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน
6.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED สีแดงบนหัวเกง จํานวน 1 ดวง
7. สัญญาณเสียงไซเรน

7.1 มีสัญญาณเสียงไซเรนแบบอิเลคทรอนิคสขนาดไมต่ํากวา 100 วัตตสามารถทําเสียง
สัญญาณไดไมนอยกวา 6 แบบ สามารถปรับความดังไดและเมื่อใชไมโครโฟนพูดสามารถ ตัดเสียงสัญญาณอื่นๆ
และเสียงไซเรนได (หรือตามมาตรฐานผูผลิต) และตัวปรับสัญญาณและสวิทซควบคุมความดังเปด-ปดติดตั้งอยู
ในที่เหมาะสมพรอมลําโพงและไมโครโฟนจํานวน 1 ชุด
8. ชุดไฟดานทายรถ

ราคา
8.4

8.1 ติดหลอดไฟขนาด 12 โวลท หรือ 24 โวลท
8.2 หลอดไฟเปนแบบ LEDไมนอยกวา 12 ดวง
8.3 ผลิตจากโรงงานที่ไดรับรองมาตรฐาน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอ
ผูเสนอราคาตองแนบแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
9. วิทยุสื่อสาร

9.

1 วิทยุสื่อสารประจํารถยนต จํานวน 1 ชุด
9.2 ตัวเครื่องตองทําจากอลูมิเนียมอัลลอยดระบายความรอนไดดี แข็งแรงทนทานซึ่งผลิต
ตามมาตรฐาน ตองไดมาตรฐานขั้น MIL-STD 810 (ตองนําเอกสารมาแสดง)
9.
3 ใชไฟจาก Power supply แรงดัน 13.6Vตองไดกําลังสง 10 วัตต เต็ม
9.4 จะตองสามารถใชกับไฟกระแสสลับ 220V 50Hz หรือไฟกระแสตรง 12VDCได
จะตองมีวงจร Reverse polarity protection เพื่อปองกันเครื่องวิทยุ เสียหายจากการกลับขั้วแบตเตอรี่
9.5 ตองเปนเครื่องวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะหความถี่ประเภท 2 ที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กรมไปรษณียโทรเลข) ใชโปรแกรมควบคุมความถี่ และทํางานที่
ความถี่ 136-174MHz กําลังสงไมเกิน 10 วัตต (ตองนําเอกสารมาแสดง)
9.6 ผูเสนอราคาตองไดรับอนุญาตใหคาวิทยุสื่อสารจากสํานักคณะกรรมการโทรคมนาคม
แหงชาติเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
9.7 ผูเสนอราคาตองแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
10. การพนสีและขอความของหนวยงาน

10.1 สีของตัวรถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงค (สีแดง) การพนสีทั้งภายในและภายนอกพน
ดวยสีกันสนิมอยางดี 2 ชั้น และพนดวยสีจริงอยางดีไมนอยกวา 2 ชั้น
10.2 พนตราเครื่องหมายหนวยงานดวยสีขาว พรอมชื่อเต็มของหนวยงานติดไวดานขาง
ประตูรถยนตทั้งสองขาง
10.3 มีขอความ “องคการบริหารสวนตําบลนาคู” ติดบริเวณดานขางตัวถังรถทั้งสองขาง
10.4 มีขอความ “องคการบริหารสวนตําบลนาคู” บริเวณกระจกดานหนา จํานวน 1 ชุด
-511.

เครื่องมือและอุปกรณประจํารถประกอบดวย

11.1 สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พรอมขอตอ
จํานวน 2 ชุด
11.2 ทอดูดแบบตัวหนอนขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา 3 นิ้ว ยาว 10 ฟุต จํานวน 2 เสน
11.3 หัวฉีดน้ํา
จํานวน 1 ชุด
11.4 ตะกราหวายกรองผง
จํานวน 1 ชุด
11.5 หมวกดับเพลิง พรอมกระจกกันความรอน
จํานวน 2 อัน
11.6 HOOD ที่ครอบศรีษะ
จํานวน 2 อัน
11.7 ถุงมือสําหรับดับเพลิง
จํานวน 2 คู
11.8 รองเทาพนักงานดับเพลิง
จํานวน 2 คู
11.9 ชุดพนักงานดับเพลิง
จํานวน 2 ชุด
11.10 ถังดับเพลิงติดรถยนต
จํานวน 2 ถัง
11.11 ประแจขันทอดูด
จํานวน 1 ชุด
11.12 เครื่องมือบํารุงรักษาตามมาตรฐานผูผลิต
จํานวน 1 ชุด
11.13 แมแรงไฮดรอลิคพรอมดาม
จํานวน 1 ชุด
11.14 ยางอะไหลพรอมกงลอ
จํานวน 1 ชุด
11.15 หนังสือคูมือรับบริการ
จํานวน 1 ชุด
11.16 ดานทายตัวรถติดแถบสะทอนแสง เปนแถบสะทอนแสงสําหรับติดยานพาหนะ เพื่อ
ความปลอดภัยเวลากลางคืนแบบสีขาวสลับแดงสลับขาว มีผิวเรียบเปนมันมีลายรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัดทั่วทั้ง
แผน พรอมรีดผนึกขอบดวยความรอนเพื่อปองกันความชื้นฝุนละออง และสิ่งสกปรกแทรกซึมเขาสูพื้นผิวดาน
ใน
12.ขอกําหนดอื่นๆ
12.1 ผูเ สนอราคาจะตองแนบรายละเอียด รูปแบบของรถยนตบรรทุกน้าํ อเนกประสงค มา
แสดงใหคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
12.2 ผูเสนอราคาตองแนบแค็ตตาล็อ กของรถยนตบรรทุก ,เครื่องสูบน้ํา,สายสงน้ําดับเพลิง
ชุดไฟดานทายรถ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

12.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิต หรือไดรับการ
แตงตั้งจากตัวแทนจําหนายหรือผูแทนจําหนาย ของรถยนตบรรทุก,ชุดถังบรรจุน้ํา,เครื่องสูบน้ํา,หัวฉีดชนิดปรับ
ฝอย,สายสงน้ําดับเพลิง ,วิทยุสื่อสาร โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
12.4 ผูขายจะตองดําเนินการอบรม ฝกสอน การใชงาน และการดูแลรักษารถและอุปกร ณ
ตางๆใหกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาคู
12.5 ผูขายจะตองดําเนินการจดทะเบียนพรอมโอนกรรมสิทธิ์รถยนตใหเปนขององคกา ร
บริหารสวนตําบลนาคูกอนการเบิกจาย โดยคาภาษีอากร คาธรรมเนียมตางๆ ใหผูขายเปน ผูชําระ
12.6 การรับประกันความชํารุดบกพรองของโครงสราง ตัวรถ อุปกรณสวนควบของตัวรถ
ชิ้นสวนและอะไหลของรถบรรทุกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชงานตามปกติเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
หลังจากการสงมอบ
12.7 กําหนดสงมอบภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา

