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   เทศบาลตําบลหนองขนาน มีความประสงค�จะประมูลซ้ือครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส,ง - รถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค� ขนาด 6 ล�อ  จาํนวน 1 คัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คุณสมบัติท่ัวไป     
  รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค� ขนาด 6 ล�อ เครื่องยนต�ดีเซล มีกําลังแรงม�าสูงสุดไม,น�อยกว,า 210 แรงม�า  
น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม,น�อยกว,า 12,000 กิโลกรัม ตอนท�ายเกAงเปBนตัวถังบรรทุกน้ํามีปริมาตร 
ความจุไม,น�อยกว,า 6,000 ลิตร ตัวถังบรรจุน้ําเปBนผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได�รับการรับรอง
ระบบมาตรฐานคุณภาพ มอก.9001 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมหรือจากหน,วยงานราชการท่ีมี
ความสามารถให�การรับรองในขอบข,ายการออกแบบและพัฒนาการผลิตการบํารุงรักษาและการซ,อมแซม โดยมีหนังสือ 
แต,งต้ังตัวแทนจําหน,าย พร�อมนําเอกสารรับรองมาแสดงในวันท่ียื่นเสนอราคา (ท้ังนี้การกําหนดมาตรฐานต,าง ๆ เพ่ือให�ได�
ครุภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพในการใช�งานและเกิดประโยชน�สูงสุดแก,ทางราชการ) และอุปกรณ�ทุกชนิดเปBนของใหม,ไม,เคย 
ใช�งานมาก,อน 
  คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัวรถยนต� 
1.1 ตัวรถและโครงสร�างตามมาตรฐานโรงงานผู�ผลิต 
1.2 เปBนรถยนต�บรรทุกชนิด 6 ล�อ ล�อหน�าเด่ียวล�อหลังคู, หัวเกAงสามารถยกข้ึนลงได�เพ่ือตรวจสอบ 

สภาพเครื่องยนต� 
1.3 มีท่ีนั่งภายในเกAงไม,น�อยกว,า 3 ท่ีนั่งรวมพนักงานขับรถ 
1.4 ระบบพวงมาลัยขวามีระบบช,วยผ,อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 
1.5 มีชุดป\ดน้ําฝนจํานวนตามมาตรฐานผู�ผลิต 
1.6 มีมาตรวัดสัญญาณเตือนต,าง ๆ ตามมาตรฐานผู�ผลิต 
1.7 มีกระจกมองหลังติดต้ังท้ังด�านซ�ายและขวาสามารถปรับมุมการมองได� 
1.8 ติดต้ังฟaล�มกรองแสง 
1.9 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศพร�อมวิทยุเครื่องเล,น 
1.10 ถังน้ํามันเชื้อเพลิงแบบฝาปaดมีกุญแจขนาดบรรจุตามมาตรฐานผู�ผลิต 
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  2. เครื่องยนต� 
     2.1 เครื่องยนต�ดีเซลขนาดไม,น�อยกว,า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร�อนด�วยน้ําเปBนเครื่องยนต�ดีเซล 
ท่ีได�มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมไม,ต่ํากว,า มอก.2315-2551 
     2.2 มีกําลังสูงสุดไม,น�อยกว,า 210 แรงม�า 
  3. ระบบส,งกําลัง 
     3.1 คลัทซ�เปBนแบบมาตรฐานผู�ผลิต 
     3.2 เกียร�เปBนแบบกระปุกเดินหน�าไม,น�อยกว,า 5 เกียร� เกียร�ถอยหลังไม,น�อยกว,า 1 เกียร� 
  4. ระบบบังคับเลี้ยว 
     4.1 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช,วยผ,อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 
  5. ระบบกันสะเทือน 
     5.1 ตามมาตรฐานผู�ผลิต 
  6. ระบบห�ามล�อ 
     6.1 ตามมาตรฐานผู�ผลิต 
  7. ระบบไฟฟbา 
     7.1 ใช�ระบบไฟฟbา 24 โวลท� 
     7.2 มีอัลเทอร�เนเตอร�ชนิด 24 โวลท� 
     7.3 มีมอเตอร�สตาร�ทชนิด 24 โวลท� 
     7.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท� ขนาดความจุไม,ต่ํากว,า 65 แอมปc/ชั่วโมง จํานวน 2 ลูก 
     7.5 มีสัญญาณไฟถูกต�องครบถ�วนตามกฎจราจร 
     7.6 มีสัญญาณเสียงถอยหลัง 
  8. ถังบรรจุน้ํา 
     8.1 ถังบรรจุน้ําสร�างด�วยแผ,นเหล็กมาตรฐานอย,างดีมีความหนาไม,น�อยกว,า 3 มิลลิเมตร มีปริมาณ 
ความจุไม,น�อยกว,า 6,000 ลิตร 
     8.2 ภายในถังบรรจุน้ํามีแผ,นก้ันเปBนช,วง ๆ ด�วยเหล็กมาตรฐานอย,างดีหนาไม,น�อยกว,า 3 มิลลิเมตร 
จํานวนไม,น�อยกว,า 3 ช,อง เพ่ือปbองกันการกระแทกของน้ําขณะรถวิ่งติดต้ังตามแนวขวางของตัวถัง 
     8.3 ด�านบนของถังบรรจุน้ํามีช,องสําหรับให�พนักงานลงไปทําความสะอาดภายในถังบรรจุน้ําขนาด 
เส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 500 มิลลิเมตร จํานวนไม,น�อยกว,า 2 ช,วง พร�อมมีฝาเปaด-ปaด (ติดต้ังอยู,ตอนหน�าและ 
ตอนท�ายของถังบรรจุน้ํา และล็อคได�ท่ีบริเวณขอบถังมีราวเหล็กสําหรับกันตก 
     8.4 มีมาตรวัดระดับน้ําหรือหลอดแสดงระดับน้ําในถังบรรจุน้ําในถังบรรจุติดต้ังในบริเวณท่ีเห็นได� 
ชัดเจน 
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     8.5 มีบันไดเหล็กสําหรับข้ึนไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท,นปgนฉีดน้ําด�านท�าย 
     8.6 ด�านข�างของถังบรรจุน้ํามีตู�เก็บสายส,งน้ําสามารถเปaด-ปaดได� 
     8.7 ภายในตัวถังบรรทุกน้ําพ,นสีกันสนิมโดยใช�สีเคลือบ (EPOXY) อย,างน�อย 2 ชั้น 
     8.8 ติดต้ังท่ีเหยียบด�านท�ายสําหรับข้ึนบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แท,นปgนฉีดน้ํา ท่ีเหยียบ 
บุด�วยอลูมิเนียมดอกกันลื่นหรือโลหะ (STAINLESS STEEL) ท่ีมีดอกลายกันลื่นและด�านท�ายของถังบรรจุน้ํามีท่ียืน 
สําหรับเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน ทําด�วยแผ,นเหล็กมาตรฐานและบุด�วยอลูมิเนียมลายดอกกันลื่นพร�อมราวกันตก 
     8.9 ตัวถังบรรจุน้ําและมาตรระดับน้ําหรือหลอดแสดงระดับน้ํา ผลิตจากโรงงานท่ีได�รับรองระบบ 
บริหารคุณภาพ มอก.9001 หรือ มอก.9002 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมโดยแนบแคตตาล็อกหรือ 
รูปแบบพร�อมเอกสารรับรองและหนังสือแต,งต้ังตัวแทนจําหน,ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
     8.10 ติดต้ังแผงควบคุมสร�างจากเหล็กชุบซิงค�ปbองกันสนิมด�านท�าย ของถังบรรจุน้ํามีระบบดูดน้ํา 
ข�างละ 1 ทาง ส,งน้ําข�างละ 2 ทาง พร�อมติดต้ังมาตรวัดแรงวัดและไฟส,องสว,าง 
  9. เครื่องสูบน้ํา 
     9.1 เครื่องสูบน้ําเปBนแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย� ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ําสามารถ 
ทําสุญญากาศดูดน้ําได�เอง โดยไม,ต�องล,อน้ําท่ีสายดูด (SELF PRIMING PUMP) 
     9.2 ใบพัดชนิดใบเด่ียวทําด�วยอลูมิเนียมอัลลอยมีขนาดเส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 215 มิลลิเมตร 
     9.3 ตัวป\kมสูบทําด�วยเหล็กหล,อมีขนาดท,อดูดน้ํา 3 นิ้ว ขนาดท,อส,งน้ํา 3 นิ้ว 
     9.4 ป\kมสูบน้ํามีอัตราการสูบส,งสูงสุดไม,น�อยกว,า 1,800 ลิตร ต,อนาทีท่ีรอบไม,เกิน 1,100 รอบ 
ต,อนาที 
     9.5 ป\kมสูบน้ําได�รับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต�ของรถสามารถสูบส,งน้ําได�ไม,น�อยกว,า 1,500 ลิตร 
ต,อนาทีท่ีรอบไม,เกิน 800 รอบ ต,อนาที 
     9.6 มีท่ีจ,ายน้ํา (สเปรย�บาร�) สําหรับรดน้ําต�นไม�ติดต้ังด�านซ�าย-ขวา ระหว,างหัวเกAงกับชุดถังบรรจุน้ํา 
     9.7 มีท่ีจ,ายน้ํา (สเปรย�บาร�) สําหรับพรมถนนและล�างถนนติดต้ังด�านท�ายรถ 
     9.8 สามารถฉีดน้ําในขณะท่ีรถวิ่งได� 
     9.9 ป\kมสูบน้ําได�รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได�รับอนุมัติการจดทะเบียน 
ผลิตภัณฑ�จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (สมอ.) 
     9.10 ป\kมสูบน้ําผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.9001 หรือ มอก.9002 
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม โดยแนบแคตตาล็อกพร�อมเอกสารรับรองและหนังสือแต,งต้ังตัวแทน 
จําหน,ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
  10. ระบบท,อทางส,งและท,อทางรับน้ํา 
     10.1 ระบบท,อน้ําเปBนแท,นฉีดน้ํา/ชุดหัวฉีดน้ําแบบหมุนได�รอบไม,น�อยกว,า 360 องศา ปรับฉีดเปBน 
มุมตํ่าลงได�ไม,น�อยกว,า 10 องศา และยกมุมเงยได�ไม,น�อยกว,า 80 องศา 
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     10.2 มีท่ีราดน้ําติดต้ังท�ายรถสําหรับปล,อยราดน้ําพรมถนน จํานวน 1 ชุด 
     10.3 มีท่ีฉีดน้ําสําหรับรดน้ําต�นไม�ติดต้ังทางด�านขวาและซ�ายของถังน้ํา จํานวน 1 ชุด 
     10.4 ท,อทางสูบน้ําจากภายนอกขนาดเส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 3 นิ้ว พร�อมบอลวาล�วเปaด-ปaด 
จํานวน 1 ทาง ด�านท�าย 
     10.5 ท,อทางสูบน้ําจากถังบรรจุขนาดเส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 3 นิ้ว พร�อมบอลวาล�วเปaด-ปaด 
จํานวน 1 ทาง ด�านท�าย 
     10.6 ท,อทางส,งน้ําจากภายนอกขนาดเส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 2.5 นิ้ว พร�อมบอลวาล�วเปaด-ปaด 
จํานวน 2 ทาง ด�านท�าย เปBนข�อต,อแบบสวมเร็วแบบตัวผู� ผลิตจากทองเหลือง 
     10.7 ท,อทางส,งน้ําเข�าถังบรรจุขนาดเส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 2.5 นิ้ว พร�อมบอลวาล�วเปaด-ปaด 
จํานวนไม,น�อยกว,า 1 ทาง ด�านท�าย เปBนข�อต,อแบบสวมเร็วแบบตัวเมีย ผลิตจากทองเหลือง 
     10.8 ท,อทางส,งน้ําแท,นปgนฉีดน้ําขนาดเส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 2.5 นิ้ว พร�อมบอลวาล�วเปaด-ปaด 
จํานวนไม,น�อยกว,า 1 ทาง  
  11. แท,นปgนฉีดน้ํา 
     11.1 ติดต้ังด�านบนของตัวรถทําด�วยเหล็กกล�าไร�สนิม 
     11.2 สามารถหมุนฉีดในแนวราบได�ไม,น�อยกว,า 360 องศา (ต,อเนื่องไม,สิ้นสุด) ปรับฉีดเปBนมุมตํ่าลง 
ได�ไม,น�อยกว,า 10 องศา และยกมุมเงยได�ไม,น�อยกว,า 80 องศา 
     11.3 สามารถทนแรงดันน้ําได�ไม,น�อยกว,า 45 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
     11.4 แท,นปgนฉีดน้ําได�รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได�รับอนุมัติการจดทะเบียน 
ผลิตภัณฑ�จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (สมอ.) 
     11.5 แท,นปgนฉีดน้ําเปBนผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได�รับรองระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ มอก.9001 หรือ มอก.9002 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมโดยแนบแคตตาล็อก 
พร�อมเอกสารรับรองและหนังสือแต,งต้ังตัวแทนจําหน,ายมาแสดงในวันท่ียื่นซองเสนอราคา 
  12. ท,อทางดูดและสายส,งน้ํา 
     12.1 ท,อดูดน้ําผลิตจากยางธรรมชาติเสริมใยสังเคราะห�ท่ีมีความยืดหยุ,นสูงเสริมแรงด�วยโครงสร�าง 
เหล็กลักษณะภายนอกเปBนลอนพร�อมตัวกรอง จํานวน 2 ชุด  
     12.2 ตัวท,อดูดมีคุณสมบัติทนต,อสภาพอากาศ มีขนาดเส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 3 นิ้ว ยาว 
ไม,น�อยกว,า 10 เมตร พร�อมข�อต,อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด� 
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     12.3 สายส,งน้ําเปBนสายส,งน้ําดับเพลิงพร�อมข�อต,อมีขนาดเส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 2.5 นิ้ว 
ยาวไม,น�อยกว,า 20 เมตร สามารถมองเห็นเด,นชัดเวลากลางคืนทอจากเส�นใยสังเคราะห�โพลี่เอสเตอร� (polyester)  
โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห� (Synthetic) และภายนอกเคลือบด�วยโพลียูรีเธน (PU) มีแรงดันใช�งาน 
(Morking Pressure) ไม,น�อยกว,า 400 ปอนด�/ตร.นิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ได�ไม,น�อยกว,า 
725 ปอนด� ต,อตารางนิ้ว สามารถใช�ได�กับน้ํากระด�างและน้ําทะเล โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต,งต้ังตัวแทน 
จําหน,ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
  13. ชุดหัวฉีดดับเพลิง 
     13.1 หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดใช�น้ําฉีดเปBนลําตรงแบบสวมเร็วยาวไม,น�อยกว,า 15 นิ้ว จํานวน 2 อัน 
     13.2 หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดปรับเปBนลําเปBนฝอยได� จํานวน 2 อัน 
     13.3 หัวฉีดน้ําดับเพลิงจะต�องเปBนผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
การผลิตระบบ ISO 9001 และต�องมีเอกสารการรับรองประสิทธิภาพการทดสอบจากหน,วยงานราชการท่ีมีขีดความ 
สามารถในการรับรองหรือการรับรองมาตรฐานสากลเปBนท่ียอมรับได�แก, DIN , FM , NFPA , ANSIAFSA , UL หรือ มอก. 
และหนังสือแต,งต้ังตัวแทนจําหน,ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
  14. ระบบสัญญาณและไฟฟbาแสงสว,าง 
     14.1 ด�านบนหัวเกAงรถยนต�บรรทุกติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาวรูปทรงเพรียว (Aerodynamic) 
ด�านบนเปBนลายฟbาเพ่ือลดการสะท�อนจากดวงอาทิตย�มีความกว�างไม,น�อยกว,า 32 เซนติเมตร ขนาดความสูงไม,น�อยกว,า 
17 เซนติเมตร (ไม,รวมค,าติดต้ัง) ความยาวไม,น�อยกว,า 160 เซนติเมตร ภายในติดต้ังโคมไฟหมุนจํานวนไม,น�อยกว,า 6 ชุด 
พร�อมไฟด�านหน�าไม,น�อยกว,า 4 ดวง ไฟหลังไม,น�อยกว,า 2 ดวง และไฟด�านข�างซ�าย-ขวา ข�างละไม,น�อย 1 ดวง หลอดไฟ 
ท่ีใช�เปBนหลอดฮาโลเจนท้ังหมด ฝาครอบลําโพงทําด�วยสแตนเลส เปBนระดับเดียวกับเลนส�ครอบดวงไฟโดยแนบแคตตาล็อก 
และหนังสือแต,งต้ังตัวแทนจําหน,ายท่ีมีอํานาจเต็มมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
     14.2 ด�านท�ายถังบรรจุน้ําติดต้ังไฟฉุกเฉินแบบหมุน จํานวน 2 ดวง เพ่ือให�สัญญาณเตือนเม่ือมอง 
จากด�านท�ายสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส�นผ,าศูนย�กลางฐานไม,น�อยกว,า 180 มม. และมีความสูงไม,น�อยกว,า 190 มม.  
ใช�หลอดฮาโลเจนขนาด 24 โวลท� ไม,น�อยกว,า 70 วัตต� 
     14.3 สัญญาณไฟฉุกเฉินได�รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO หรือ มอก. 
     14.4 ติดต้ังเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกค�ไซเรนพร�อมไมโครโฟน  ลําโพงขยายเสียงมีกําลัง 
ขยายไม,น�อยกว,า 150 วัตต� สามารถสร�างเสียงสัญญาณได�ไม,น�อยกว,า 5 แบบเสียง 
     14.5 ด�านท�ายติดต้ังสปอตไลท� จํานวน 2 ดวง 
     14.6 ผู�เสนอราคาต�องแนบแคตตาล็อกของสัญญาณไฟฉุกเฉินดังกล,าวและหนังสือแต,งต้ังตัวแทน 
จําหน,ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
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  15. การพ,นสีและตราหน,วยงาน 
     15.1 การพ,นสีภายนอกพ,นด�วยสีกันสนิมอย,างดีไม,น�อยกว,า 2 ชั้น แล�วจึงพ,นทับด�วยสีจริงชนิด 
โพลียูรีเทนไม,น�อยกว,า 2 ชั้น 
     15.2 การพ,นสีภายในถังบรรจุน้ําพ,นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท,าไม,น�อยกว,า 2 ชั้น 
     15.3 พ,นตราหน,วยงานเทศบาลตําบลหนองขนานบริเวณข�างประตูรถท้ัง 2 ข�าง ขนาด 
เส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 18 เซนติเมตร พร�อมชื่อหน,วยงานและหมายเลขครุภัณฑ�ขนาดสูงของตัวอักษร 
ไม,น�อยกว,า 5 เซนติเมตร และสติกเกอร�ชื่อหน,วยงานบริเวณกระจกด�านหน�าส,วนบนสุดขนาดสูงของตัวอักษร 
ไม,น�อยกว,า 8 เซนติเมตร 
     15.4 พ,นสีกันสนิมไม,น�อยกว,า 2 ชั้น บริเวณใต�ท�องรถ โครงรถ และใต�บังโคนหน�าใต�บังโคนหลัง 
ด�วยบอด้ีชู�ตหรือทัพโค�ต 
  16. เครื่องมือและอุปกรณ�ประจํารถ 
     16.1 ตู�เก็บอุปกรณ�และเครื่องมือพร�อมฝาปaด-เปaด จํานวน 1 ชุด 
     16.2 เครื่องมือซ,อมบํารุงประจํารถ จํานวน 1 ชุด บรรจุในกล,องโลหะตามมาตรฐานผู�ผลิต 
     16.3 เครื่องมือและอุปกรณ�ในการถอดล�อ จํานวน 1 ชุด 
     16.4 หัวกรองผง (STRANER) ขนาดเส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 3 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 
     16.5 ตะกร�าสวมหัวกรองผง จํานวน 1 ชุด 
     16.6 ท่ีขันข�อต,อท,อดูด จํานวน 2 ชุด 
     16.7 ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRCNCH) โดยท่ีส,วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข�ากับ 
หัวประปาได�ทันทีและสามารถปรับขนาดรูได� จํานวน 1 ชุด 
     16.8 ยางอะไหล,พร�อมกงล�อ จํานวน 1 ชุด 
     16.9 แม,แรงไฮดรอลิคพร�อมด�ามขนาดไม,น�อยกว,า 10,000 กิโลกรัม จํานวน 1 ชุด 
     16.10 ตัวท,อดูดมีคุณสมบัติทนต,อสภาพอากาศมีขนาดเส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 3 นิ้ว ยาว 
ไม,น�อยกว,า 5 เมตร พร�อมข�อต,อชนิดอลูมินั่มอัลลอยด� 
     16.11 สายส,งน้ําเปBนสายส,งน้ําดับเพลิงพร�อมข�อต,อมีขนาดเส�นผ,าศูนย�กลางไม,น�อยกว,า 2.5 นิ้ว 
ยาวไม,น�อยกว,า 20 เมตร จํานวน 2 สาย สามารถมองเห็นเด,นชัดเวลากลางคืน ทอจากเส�นใยสังเคราะห�โพลีเอสเตอร� 
(Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห� (Synthetic) และภายนอกเคลือบด�วยโพลี่ยูรีเธน (PU) 
มีแรงดันใช�งาน (Working Pressure) ไม,น�อยกว,า 400 ปอนด�/ตร.นิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break 
Pressure) ได�ไม,น�อยกว,า 725 ปอนด�ต,อตารางนิ้ว สามารถใช�ได�กับน้ํากระด�างและน้ําทะเล  
     16.12 ค�อนปอน ขนาดไม,น�อยกว,า 5 ปอนด� จํานวน 1 ลูก 
     16.13 ไขควงแบบไขควงแฉก ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 
     16.14 ไขควงแบบไขควงแฉก ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 
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     16.15 ประแจล็อกชุดใหญ, จํานวน 1 ชุด 
     16.16 ร�องเท�าดับเพลิง จํานวน 5 คู, 
     16.17 ถุงมือหนัง จํานวน 5 คู, 
     16.18 ตัวอัดจารบีพร�อมหัวตัวใหม, จํานวน 1 ชุด 
     16.19 คีมล็อก จํานวน 1 ตัว 
     16.20 ประแจจับกลม จํานวน 1 ตัว 
     16.21 หนังสือคู,มือการใช�รถและการรับริการ จํานวน 1 ชุด 
  17. ข�อกําหนดอ่ืน ๆ 
     17.1 ผู�เสนอราคาจะต�องแนบรายละเอียดรูปแบบของรถยนต�บรรทุกน้ําอเนกประสงค�คันดังกล,าว 
มาแสดงให�คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 
     17.2 เสนอราคาต�องแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบของรถยนต�บรรทุก , ชนิดถังบรรทุกน้ํา , เครื่องสูบน้ํา , 
ระบบท,อส,งน้ําและท,อทางรับน้ํา , ท,อทางดูดและสายส,งน้ํา , ระบบสัญญาณและไฟฟbาแสงสว,าง โดยมีเอกสารหลักฐาน 
มาแสดงในวันท่ียื่นซองเสนอราคา 
     17.3 ผู�เสนอราคาจะต�องเปBนตัวแทนจําหน,ายโดยตรงจากโรงงานผู�ผลิตหรือได�รับการแต,งต้ังจาก 
ตัวแทนจําหน,ายหรือผู�แทนจําหน,ายของรถยนต�บรรทุก , ชดุถังบรรจุน้ํา , เครื่องสูบน้ํา , ระบบท,อส,งน้ําและท,อทางรับน้ํา , 
ท,อทางดูดและสายส,งน้ํา , ระบบสัญญาณและไฟฟbาแสงสว,าง โดยมีเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริงพร�อมระบุชื่อหน,วยงาน 
ราชการ) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
     17.4 การรับประกันการชํารุดบกพร,องอันเนื่องจากการใช�งานปกติเปBนระยะเวลา 1 ป� หากเกิดการ 
ชํารุดบกพร,องจากเง่ือนไขและระยะเวลาดังกล,าวผู�ขายจะทําการแก�ไขให�ได�ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีได�รับแจ�ง 
แก�ไขโดยไม,คิดค,าใช�จ,ายใด ๆ ท้ังสิ้น 
     17.5 การส,งมอบภายใน 120 วัน นับจากการลงนามในสัญญา 
     17.6 ต�องส,งมอบพร�อมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง 
     17.7 น้ํามันหล,อลื่น น้ํามันเบรก ต�องมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานของโรงงานผู�ผลิต 
     17.8 การเบิกจ,ายเงิน ผู�ซ้ือจะชําระเงินให�ผู�ขายเม่ือผู�ขายส,งมอบรถยนต�บรรทุกน้ําอเนกประสงค� 
และโอนทะเบียนให�เทศบาลตําบลหนองขนานแล�วและค,าใช�จ,ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องผู�ขายเปBนผู�รับผิดชอบท้ังสิ้น 
  ราคากลางเปBนจํานวนเงิน  2,190,000.- บาท (สองล�านหนึ่งแสนเก�าหม่ืนบาทถ�วน) 
 

  ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต�องเปBนของแท�  ของใหม,  ไม,เคยใช�งานมาก,อน  ไม,เปBนของเก,าเก็บ   อยู,ในสภาพท่ี
จะใช�งานได�ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ฉบับนี้    
โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนดดังต,อไปนี้ 

 

8/ 1. เอกสาร.... 
 



   

 

-8- 
  1.  เอกสารแนบท�ายเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส& 
       1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    
       1.2  แบบใบยื่นข�อเสนอการประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
         1.3  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
       1.4  แบบสัญญาซ้ือขาย 
       1.5  แบบหนังสือคํ้าประกัน   
           (1)  หลักประกันซอง  
           (2)  หลักประกันสัญญา 
       1.6  บทนิยาม  
     (1)  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร,วมกัน 
     (2)  การขัดขวางการแข,งขันราคาอย,างเปBนธรรม 
       1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
     (1)  บัญชีเอกสารส,วนท่ี 1   
      (2)  บัญชีเอกสารส,วนท่ี 2   

  2.  คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
       2.1  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปBนผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
       2.2  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม,เปBนผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ  และได�
แจ�งเวียนชื่อแล�ว  หรือไม,เปBนผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปBนผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          2.3  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม,เปBนผู�มีผลประโยชน�ร,วมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ / หรือ  ต�องไม,เปBนผู�มีผลประโยชน�ร,วมกันกับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�  ณ  วันประกาศประมูลซ้ือ
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� หรือไม,เปBนผู�กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข,งขันราคาอย,างเปBนธรรมตามข�อ 1.6  
                          2.4  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม,เปBนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน   ซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอม
ข้ึนศาลไทย   เว�นแต,รัฐบาลของผู�ประสงค�จะเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช,นว,านั้น 
        2.5  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องผ,านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการซ้ือของเทศบาล
ตําบลหนองขนาน    
        2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปBนคู,สัญญาต�องไม,อยู,ในฐานะซ่ึงได�มีการระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อ 
ว,าเปBนคู,สัญญาท่ีไม,ได�แสดงบัญชีรายรับรายจ,าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ,ายไม,ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ  
           2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปBนคู,สัญญากับหน,วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� ( e – Government Procurement : e – GP )  ต�องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ     
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        2.8   คู,สัญญาต�องรับจ,ายเงินผ,านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน    เว�นแต,การรับจ,ายเงินแต,ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค,าไม,เกินสามหม่ืนบาทคู,สัญญาอาจรับจ,ายเปBนเงินสดก็ได�                  
   3.  หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปBน  2  ส,วน  คือ  
        3.1  ส.วนท่ี  1  อย.างน�อยต�องมีเอกสารดังต.อไปนี้ 
              (1)  ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปBนนิติบุคคล 
            (ก)   ห�างหุ�นส,วนสามัญหรือห�างหุ�นส,วนจํากัด    ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ�นส,วนผู�จัดการ  ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี)  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                        (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  สําเนาหนังสือบริคณห�สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ  ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี)  และบัญชีผู�ถือหุ�น
รายใหญ,   พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง  
                                 (2)  ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปBนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช,นิติบุคคล 
ให�ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น  สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเปBนหุ�นส,วน  (ถ�ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู�เปBนหุ�นส,วน  พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
                                 (3)  ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปBนผู�ประสงค�จะเสนอราคาร,วมกันในฐานะเปBนผู�ร,วมค�า  
ให�ยื่นสําเนาสัญญาของการเข�าร,วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร,วมค�า และในกรณีท่ีผู�เข�าร,วมค�าฝ�ายใด
เปBนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช,สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร,วมค�าฝ�ายใดเปBนนิติบุคคล ให�ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว�ใน  (1)  
              (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค,าเพ่ิม  พร�อมท้ังรับรองสําเนา
ถูกต�อง 
                                 (5)  บัญชีเอกสารส,วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได�ยื่นตามแบบในข�อ 1.7 (1)  
       3.2  ส.วนท่ี  2  อย.างน�อยต�องมีเอกสารดังต.อไปนี้ 
              (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข�อ  4.4 
              (2)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  โดยต�องลงนามพร�อม
ประทับตรา  (ถ�ามี)     
     (3)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปaดอากรแสตมปcตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�ประสงค�จะเสนอราคา
มอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนทําการแทน 
               (4)  หลักประกันซอง  ตามข�อ  5         
               (5)  แบบใบยื่นข�อเสนอการประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
     (6)  บัญชีเอกสารส,วนท่ี  2  ท้ังหมดท่ีได�ยื่นตามแบบในข�อ 1.7 (2) 
     (7)  แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส� 
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       สําหรับใบยื่นข�อเสนอการประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  ให�อยู,ในซองและผนึกซองให�เรียบร�อย  
โดยแยกเอกสารหลักฐานส,วนท่ี  1  และส,วนท่ี  2 

        สําหรับเอกสารหลักฐานส,วนท่ี 1  และส,วนท่ี 2  ให�จัดใส,ไว�ในซองต,างหาก โดยระบุว,าเปBนส,วนท่ี 1 
และส,วนท่ี 2  หน�าซองด�วย 

  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องยื่นข�อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประมูลซ้ือ 
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�นี้   โดยไม,มีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้น และจะต�องกรอกรายละเอียดให�ถูกต�องครบถ�วน  ลงลายมือชื่อของผู�ประสงค�จะเสนอราคาให�ชัดเจน      
       4.2  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม,น�อยกว,า  90  วัน  นับแต,วันยืนราคา
สุดท�าย  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องรับผิดชอบราคา
ท่ีตนเสนอไว�  และจะถอนการเสนอราคามิได� 
        4.3  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเสนอกําหนดเวลาส,งมอบพัสดุ  ไม,เกิน  120 วัน  นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
       4.4  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องส,งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค� ขนาด 6 ล�อ ไปพร�อมเอกสารส,วนท่ี 1  และเอกสารส,วนท่ี 2  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล,าวนี้เทศบาลตําบลหนองขนานจะยึดไว�เปBนเอกสารของทางราชการ 

       สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให�พิจารณา   หากเปBนสําเนารูปถ,ายจะต�องรับรองสําเนาถูกต�อง    
โดยผู�มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการ e – Auction   มีความประสงค�จะขอดูต�นฉบับแคตตาล็อก 
ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องนําต�นฉบับมาให�คณะกรรมการ  e – Auction   ตรวจสอบภายใน   7  วัน 

       4.5  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องส,งตัวอย,างของพัสดุท่ีเสนอ  จํานวน   –   เพ่ือใช�ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ท้ังนี้เทศบาลตําบลหนองขนานจะไม,รับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดข้ึนแก,ตัวอย,างดังกล,าว  ตัวอย,างท่ีเหลือหรือไม,ใช�แล�ว  เทศบาลจะคืนให�แก,ผู�เสนอราคา  
        4.6  ก,อนยื่นเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�   ผู�ประสงค�จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร,างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ท้ังหมด
เสียก,อนท่ีจะตกลงยื่นข�อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
       4.7  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องยื่นเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  จ,าหน�าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว,า “ เอกสารประมูลซ้ือ
ตามเอกสารประมูลซื้อด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  เลขที่ 1 / 2559 ”  ยื่นต,อคณะกรรมการดําเนินการประมูล 
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  ในวันท่ี    18  พฤศจิกายน  2558    ต้ังแต,เวลา  10.00 น. – 11.00 น.  ณ  หอประชุม
ธนสิทธิ ์ ข�างศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี      
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       เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�แล�ว คณะกรรมการ e – Auction   
จะไม,รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  

       คณะกรรมการ  e – Auction   จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคา
แต,ละรายว,าเปBนผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร,วมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปBนผู�มีผลประโยชน�
ร,วมกันระหว,างผู�ประสงค�จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ตามข�อ 1.6 (1)  ณ วันประกาศ
ประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�หรือไม, พร�อมท้ังตรวจสอบข�อเสนอตามข�อ  3.2  และแจ�งผู�ประสงค�จะเสนอราคา
แต,ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว,า  ผู�ประสงค�
จะเสนอราคารับทราบแล�ว 

       หากปรากฏต,อคณะกรรมการ e – Auction  ก,อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส�ว,า มีผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข,งขันราคา
อย,างเปBนธรรมตามข�อ 1.6 (2)  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปBนผู�มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลตําบลหนองขนานจะพิจารณาลงโทษผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มี
สิทธิเสนอราคาดังกล,าวเปBนผู�ท้ิง 

       ผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีไม,ผ,านการคัดเลือกเบ้ืองต�น เพราะเหตุเปBนผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน�ร,วมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน หรอืเปBนผู�ท่ีมีผลประโยชน�ร,วมกันระหว,างผู�ประสงค�จะเสนอราคา
กับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� หรือเปBนผู�ประสงค�จะเสนอ
ราคาท่ีกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข,งขันราคาอย,างเปBนธรรม อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล,าวต,อผู�ว,าราชการจังหวัด 
ภายใน  3 วัน  นับแต,วันท่ีได�รับแจ�ง  จากคณะกรรมการ e – Auction การวินิจฉัยอุทธรณ�ของผู�ว,าราชการจังหวัดให�
ถือเปBนท่ีสุด 

       หากปรากฏต,อคณะกรรมการ e – Auction  ว,า  กระบวนการประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�
ประสบข�อขัดข�องจนไม,อาจดําเนินการต,อไปให�แล�วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว�  คณะกรรมการ e – Auction  อาจใช�
ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว  และกําหนดวัน และเวลา  เพ่ือเริ่มต�นกระบวนการเสนอราคาใหม,  โดยจะแจ�งให�ผู�มีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายทราบ 

        คณะกรรมการ e – Auction  สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ  ระหว,างการประมูลซ้ือ  
เพ่ือให�การประมูลซ้ือเกิดประโยชน�สูงสุดต,อทางราชการ 

       4.8  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�เปBนผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องปฏิบัติ  ดังนี้ 
              (1)  ผู�เสนอราคาจะต�องเข�ารับการอบรมวิธีการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ตามวัน 
เวลา สถานท่ี ท่ีทางราชการกําหนดอันจะแจ�งให�ทราบภายหลัง   โดยผู�เสนอราคาจะได�รับเลขประจําตัว  (User ID)  
และรหัสผ,าน  (Password)  เม่ือผู�เสนอราคาผ,านคุณสมบัติ  เง่ือนไข   และข�อเสนอทางด�านเทคนิคแล�ว 
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              (2)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างโดยการประมูล 
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  ท่ีได�ยื่นมาพร�อมกับซองข�อเสนอทางเทคนิค   
              (3)  ราคาเริ่มต�นของการประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�จะต�องเริ่มต�นท่ี   
2,190,000.-  บาท  ( สองล�านหนึ่งแสนเก�าหม่ืนบาทถ�วน )  
      (4)  ราคาท่ีเสนอจะต�องเปBนราคาท่ีรวมภาษีมูลค,าเพ่ิม  และภาษีอ่ืนๆ  (ถ�ามี)  รวมค,าใช�จ,าย 
ท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว  
      (5)  ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�อง  Log in  เข�าสู,ระบบ 
      (6)  ผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ี  Log in  แล�ว  จะต�องดําเนินการเสนอราคา  โดยราคาท่ีเสนอใน
การประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� จะต�องตํ่ากว,าราคาเริ่มต�นในการประมูลฯ และจะต�องเสนอราคาข้ันตํ่า (Minimum  Bid)  
ไม,น�อยกว,าครั้งละ  10,000.-  บาท  จากราคาเริ่มต�นในการประมูลฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป  ต�องเสนอ
ลดราคาครั้งละไม,น�อยกว,า   10,000.-  บาท  จากราคาครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว 
      (7)  ห�ามผู�มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเม่ือการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล�ว  จะต�อง
ยืนยันราคาต,อผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�  ราคาท่ียืนยันจะต�องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
               (8)  ผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีได�รับคัดเลือกให�เปBนผู�ชนะการเสนอราคา  ต�องรับผิดชอบค,าใช�จ,าย
ในการให�บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส�และค,าใช�จ,ายในการเดินทางของผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�  ท้ังนี้
จะแจ�งให�ทราบในวันเสนอราคา 

  5.  หลักประกันซอง 
       ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องวางหลักประกันซองพร�อมกับการยื่นซองข�อเสนอด�านเทคนิค  
จํานวน  109,500.-  บาท  ( หนึ่งแสนเก�าพันห�าร�อยบาทถ�วน ) โดยหลักประกันซองจะต�องมีระยะเวลาการคํ้าประกัน
ต้ังแต,วันยื่นซองข�อเสนอทางด�านเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยใช�หลักประกันให�ใช�อย,างหนึ่ง
อย,างใด  ดังต,อไปนี้    
       5.1  เงินสด 
        5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ,ายให�แก,เทศบาลตําบลหนองขนาน    โดยเปBนเช็คลงวนัท่ีท่ียื่นซอง
ข�อเสนอทางด�านเทคนิค  หรือก,อนหน�านั้นไม,เกิน   3   วันทําการของทางราชการ     
                          5.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 1.5 (1) 
                          5.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบ 
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห,งประเทศไทย    ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�
หน,วยการบรหิารราชการส,วนท�องถ่ินต,างๆ  ทราบแล�ว  โดยอนโุลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 1.5 (1) 
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        5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย   

       หลักประกันซองตามข�อนี้ เทศบาลตําบลหนองขนานจะคืนให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�คํ้า
ประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีได�พิจารณาในเบ้ืองต�นเรียบร�อยแล�ว เว�นแต,ผู�มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึง
เสนอราคาตํ่าสุด  จะคืนให�ต,อเม่ือได�ทําสัญญาหรือข�อตกลง  หรือเม่ือผู�มีสิทธิเสนอราคาได�พ�นจากข�อผูกพันแล�ว   

        การคืนหลักประกันซอง  ไม,ว,าในกรณีใด ๆ  จะคืนให�โดยไม,มีดอกเบ้ีย 

  6.  หลักเกณฑ&และสิทธิในการพิจารณาราคา 
        6.1  ในการประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�นี้  เทศบาลตําบลหนองขนานจะพิจารณาตัดสินด�วยราคารวม   
        6.2  หากผู�ประสงค�จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม,ถูกต�องตามข�อ 2  หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม,ถูกต�อง  หรือไม,ครบถ�วนตามข�อ 3  หรือยื่นเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ไม,ถูกต�องตาม
ข�อ 4 แล�ว  คณะกรรมการ e – Auction  จะไม,รับพิจารณาข�อเสนอของผู�ประสงค�จะเสนอราคารายนั้น   เว�นแต,เปBน
ข�อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ใน
ส,วนท่ีมิใช,สาระสําคัญ ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว,าจะเปBนประโยชน�ต,อเทศบาลตําบลหนองขนานเท,านั้น 
       6.3  เทศบาลตําบลหนองขนานสงวนสิทธิไม,พิจารณาราคาผู�ประสงค�จะเสนอราคา  โดยไม,มีการ 
ผ,อนผันในกรณีดังต,อไปนี้ 
                (1)  ไม,ปรากฏชื่อผู�ประสงค�จะเสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผู�รับเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ของเทศบาลตําบลหนองขนาน 
               (2)  เสนอรายละเอียดแตกต,างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีเปBนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก,ผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอ่ืน 
        6.4  ในการตัดสินการประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�   หรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการ 
e – Auction  หรือเทศบาลตําบลหนองขนาน มีสิทธิให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคาชี้แจงข�อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือ
ข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับผู�ประสงค�จะเสนอราคาได� เทศบาลตําบลหนองขนานมีสิทธิท่ีจะไม,รับราคาหรือไม,ทําสัญญา 
หากหลักฐานดังกล,าวไม,มีความเหมาะสม  หรือไม,ถูกต�อง 
        6.5   เทศบาลตําบลหนองขนาน  ทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม,รับราคาตํ่าสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได�  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� โดยไม,พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได�สุดแต,จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน�ของทางราชการเปBนสําคัญ  และให�ถือว,าการตัดสินของเทศบาลเมืองเพชรบุรีเปBนเด็ดขาด  ผู�ประสงค�จะเสนอ
ราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร�องค,าเสียหายใดๆ มิได�  รวมท้ังเทศบาลตําบลหนองขนานจะพิจารณายกเลิกการ
ประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  และลงโทษผู�มีสิทธิเสนอราคาเปBนผู�ท้ิงงาน ไม,ว,าจะเปBนผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีได�รับ
การคัดเลือกหรือไม,ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได�ว,าการเสนอราคากระทําการโดยไม,สุจริต  เช,น  การเสนอเอกสารอันเปBน
เท็จ  หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา   หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปBนต�น 
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        6.6  ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ว,า  ผู�ประสงค�
จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกเปBนผู�มีสิทธิเสนอราคา   ท่ีมีผลประโยชน�ร,วมกันกับผู�มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน   หรือเปBน
ผู�มีผลประโยชน�ร,วมกันระหว,างผู�มีสิทธิเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประมูลซ้ือด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส� หรือเปBนผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข,งขันราคาอย,างเปBนธรรม ตามข�อ 
1.6 เทศบาลตําบลหนองขนานมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู�มีสิทธิเสนอราคาดังกล,าว และเทศบาลตําบลหนองขนานจะ
พิจารณาลงโทษผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปBนผู�ท้ิงงาน 

  7.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
        7.1  ในกรณีท่ีผู�ชนะการประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (ผู�ค�า)  สามารถส,งมอบสิ่งของได�ครบถ�วน   
ภายใน  5  วันทําการของทางราชการ  นับแต,วันท่ีทําข�อตกลงซ้ือเทศบาลอาจจะพิจารณาจัดทําข�อตกลงเปBนหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ  1.4  ก็ได�   
       7.2  ในกรณีท่ีผู�ชนะการประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ไม,สามารถส,งมอบสิ่งของได�ครบถ�วน 
ภายใน 5  วันทําการของทางราชการ หรือเทศบาลเห็นว,าไม,สมควรจัดทําข�อตกลงเปBนหนังสือตามข�อ 7.1  ผู�ชนะการ
ประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�จะต�องทําสัญญาซ้ือตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ 1.4 นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งและ
จะต�องวางหลักประกันสัญญาเปBนจํานวนเงินเท,ากับร�อยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ีประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ได�  ให�
เทศบาลตําบลหนองขนานยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา  โดยใช�หลักประกันอย,างหนึ่งอย,างใด ดังต,อไปนี้ 
               (1)  เงินสด 
              (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ,ายให�แก,เทศบาลตําบลหนองขนาน โดยเปBนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือก,อนหน�านั้น  ไม,เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
               (3)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 1.5 (2) 
               (4)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�  ท่ีได�รับอนุญาตให� 
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห,งประเทศไทย  ซ่ึงได�แจ�ง
ชื่อเวียนให�หน,วยการบริหารราชการส,วนท�องถ่ินต,างๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 
1.5 (2)                          
               (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  

        หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม,มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีคู,สัญญาพ�นจากข�อผูกพัน
ตามสัญญาซ้ือขายแล�ว    

         7.3 เทศบาลตําบลหนองขนานจะจ,ายเงินให�แก,ผู�ขาย  เม่ือผู�ขายได�ส,งมอบครุภัณฑ�ยานพาหนะ 
และขนส,ง – รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค� ขนาด 6 ล�อ  จํานวน  1  คัน  ภายใน  120  วัน นับถัดจากวันทําสัญญาซ้ือขาย  
โดยส,งมอบรถให�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได�ตรวจรับไว�ถูกต�องตามรายการ และต�องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให�กับเทศบาล
ตําบลหนองขนานเรียบร�อยแล�วเท,านั้น 
 

15/8. อัตรา.... 



   

 

-15- 
  8.  อัตราค.าปรับ 
            ค,าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย  ข�อ 10   ให�คิดในอัตราร�อยละ  0.20  ต,อวัน 

   9.  การรับประกันความชํารุดบกพร.อง 
       ผู�ชนะการประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเปBนหนังสือหรือทําสัญญาซ้ือขาย    
ตามแบบดังระบุในข�อ 1.4 แล�วแต,กรณี   จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร,องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม,น�อยกว,า  1  ป�  นับถัดจากวันท่ีผู�ซ้ือรับมอบ  โดยผู�ขายต�องรีบจัดการซ,อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิม
ภายใน   15   วัน  นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร,อง 

  10.  ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
              10.1 เงินค,าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได�มาจากเงินงบประมาณรายจ,ายประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.2558  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด) งานปbองกันภัยฝ�ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  
ค,าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส,ง  

        การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต,อเม่ือเทศบาลได�รับอนุมัติแล�วเท,านั้น 

       10.2  เม่ือเทศบาลได�คัดเลือกผู�มีสิทธิเสนอราคารายใดให�เปBนผู�ขาย   และได�ตกลงซ้ือสิ่งของตามการ
ประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�แล�ว   ถ�าผู�ขายจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล,าวเข�ามาจากต,างประเทศ  และของนั้นต�อง
นําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู, และสามารถให�บริการรับขนได�ตามท่ีรัฐมนตรีว,าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู�มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปBนผู�ขายจะต�องปฏิบัตติามกฎหมายว,าด�วยการส,งเสรมิการพาณิชยนาวี ดังนี ้  
                (1)  แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีสั่งซ้ือดังกล,าวเข�ามาจากต,างประเทศต,อกรมเจ�าท,าภายใน 7 วัน 
นับต้ังแต,วันท่ีผู�ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต,างประเทศ เว�นแต,เปBนของท่ีรัฐมนตรีว,าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว�นให�
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
                 (2)  จัดการให�สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล,าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช,นเดียวกับ 
เรือไทยจากต,างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต,จะได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าท,าให�บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช,
เรือไทย   ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช,นนั้นก,อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปBนของท่ีรัฐมนตรีว,าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                 (3)  ในกรณีท่ีไม,ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู�ขายจะต�องรับผิดตามกฎหมายว,าด�วยการ 
ส,งเสริมการพาณิชยนาวี 
             10.3  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาซ่ึงได�ยื่นเอกสารประมูลซ้ือด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ต,อเทศบาล 
ตําบลหนองขนานแล�ว  จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได�  และเม่ือได�รับการคัดเลือกให�เปBนผู�มีสิทธิเสนอราคาแล�ว  ต�อง
เข�าร,วมเสนอราคาด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน  ข�อ  4.8  (4) (5) (6) และ (7)  มิฉะนั้น  เทศบาลตําบล
หนองขนานจะริบหลักประกันซองจํานวนร�อยละ  2.5  ของวงเงินท่ีจัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความ
เสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให�เปBนผู�ท้ิงงานได�  หากมีพฤติกรรมเปBนการขัดขวางการแข,งขันราคาอย,างเปBนธรรม  
 

16/10.4 ผู�เสนอ.... 



   

 

-16- 
        10.4  ผู�มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลหนองขนานได�คัดเลือกแล�วไม,ไปทําสัญญา  หรือข�อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนด  ดังระบุไว�ในข�อ  7  เทศบาลตําบลหนองขนานจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร�อง
จากผู�ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน  (ถ�ามี)  รวมท้ังจะ
พิจารณาให�เปBนผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
       10.5  เทศบาลตําบลหนองขนาน  สงวนสิทธิท่ีจะแก�ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดในแบบ
สัญญาให�เปBนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี)  

          เทศบาลตําบลหนองขนาน 

                              ….……………….…………                                                                   
                                     30   ตุลาคม   2558         

 


