
  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถดับเพลิง  ขนาด  6  ล้อ  ความจุไม่น้อยกว่า  8,000  ลิตร 

 จ านวน  1  คัน  ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.................................................... 

 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 
ขนส่ง  รถดับเพลิง  ขนาด  6  ล้อ  ความจุไม่น้อยกว่า  8,000  ลิตร  จ านวน  1  คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
 
    ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  3,500,000.-  บาท  (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  8.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม 
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

หลักฐานที่ต้องน ามาในวันซื้อซองประกวดราคา 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ,ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปีปัจจุบัน  และทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อม 

รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ชุด 
3. หนังสือมอบอ านาจ  ,ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ,ส าเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอ านาจและ 

ผู้รับมอบอ านาจ  กรณีมอบอ านาจท าการแทน  (ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายก าหนด) 
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  ก าหนดยื่นซองและหลักประกันซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  5  
เมษายน  2560  ระหว่างเวลา  10.00  น.  ถึงเวลา  11.00  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ชั้น  2)  ที่ว่าการอ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
เคาะราคาวันที่  19  เมษายน  2560  และก าหนดเสนอราคาในวันที่  26  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  
ถึงเวลา  10.30  น.     
   
  ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  3,000.-  
บาท  (สามพันบาทถ้วน)  ได้ที่  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ระหว่างวันที่  20  มีนาคม  2560  ถึง
วันที่   31  มีนาคม  2560  ตั้ งแต่ เวลา  08 .30  น .  ถึ งเวลา  16 .30  น . ดู รายละ เอียดได้ที่ เว็บ ไซด์  
www.muangkao.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-3757-5261  
ในวันและเวลาราชการ  
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   20  มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 

(นายพรประสิทธิ์   หนูแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  01/2560 

การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถดับเพลิง  ขนาด  6  ล้อ  ความจุไม่น้อยกว่า  8,000  ลิตร 
 จ านวน  1  คัน 

   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ลงวันที่  20  มีนาคม  2560 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล”   มีความประสงค ์
จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  รถดับเพลิง  ขนาด  6  ล้อ  ความจุไม่น้อยกว่า  8,000  ลิตร 
จ านวน  1  คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

คุณลักษณะท่ัวไป 
        เป็นรถยนต์ดับเพลิง  ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสูดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  8,000  ลิตร  มีถังบรรจุน้ ายาโฟมมีปริมาตรความจุไม่
น้อยกว่า  500  ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้ า เป็นผลิตภัณฑ์มี่มีคุณภาพสูง  ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบ  ISO  ด้านการจัดการพลังงาน  โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายพร้อมน าเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง
เสนอราคา  และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
        คุณลักษณะเฉพาะ 
        1. ตัวรถยนต์ 
        1.1  ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
        1.2  ติดตั้งวิทยุ  ซีดี  และฟิล์มกรองแสง 
                 1.3  เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า  6  ล้อ  ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า  1  เพลา  และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะ 
ล้อ  1  ชุด  โดยมีอุปกรณ์ท่ีส าคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 
         1.4  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  น้ ายาแอร์ชนิด  134  A 
                   1.5  มีศูนย์บริการยี่ห้อรถที่เสนอในจังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
        2.  เครื่องยนต์ 
                 2.1  เครื่องยนต์ดีเซลยี่ห้อเดียวกับตัวรถขนาดไม่น้อยกว่า  6  สูบ  4  จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ ากว่า มอก.2315-2551 
                 2.2  มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า  240  แรงม้า  
         2.3  มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น 
        3.  ระบบขนส่ง 
         3.1  คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต 
         3.2  เกียร์เป็นแบบกระบุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า  6  เกียร์  เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า  1  เกียร ์
         4.  ระบบบังคับเลี้ยว 
         4.1  พวงมาลัยขับขวามีระบบช่วยผ่อนแรง 
        5.  ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
         5.1  ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า  200  ลิตร  ฝาปิดมีกุญแจ 
        6.  ระบบกันสะเทือน 
         6.1  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
        7.  ระบบห้ามล้อ 
        7.1  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
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        8.  สมรรถนะรถ 
                  8.1  สามารถรับน้ าหนักตัวรถ  ส่วนประกอบ  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ประจ ารถขณะบรรทุกเต็ม
สมรรถนะได้ไม่น้อยกว่า  15,000  กิโลกรัม 
        9.  ระบบไฟฟ้า 
         9.1  ใช้ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  24  โวลท์ 
         9.2  มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิดไม่น้อยกว่า  24  โวลท์  ขนาดไม่น้อยกว่า  35  แอมแปร์ 
         9.3  มีมอเตอร์สตร์าทชนิดไม่น้อยกว่า  24  โวลท์ 
                  9.4  มีแบตเตอร์รี่ชนิดไม่น้อยกว่า  12  โวลท์  ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า  65  แอมแปร์/ชั่วโมง  
จ านวนไม่น้อยกว่า  2  ลูก 
         9.5  มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 
         10.  ถังบรรจุน้ า/ถังบรรจุโฟมประจ ารถ 
          10.1  ถังบรรจุน้ า 
                  10.1.1  ถังบรรจุน้ ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  8,000  ลิตร  รูปทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต  
สร้างด้วยเหล็กชุบซิ้งค์  มีความหนาไม่น้อยกว่า  3  มิลลิเมตร  ภายในถังบรรจุน้ ากั้นเป็นช่อง ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า  2  
ช่อง  เพ่ือป้องกันการกระแทกของน้ าขณะรถวิ่ง 
                   10.1.2  ด้านบนของถังบรรจุน้ ามีช่องส าหรับให้พนักงานลงไปท าความสะอาดภายในถังบรรจุน้ า  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  500  มม.  จ านวนไม่น้อยกว่า  2  ช่อง  พร้อมมีฝาเปิด-ปิด  (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและ
ตอนท้ายของถังบรรจุน้ า) 
                    10.1.3  ติดตั้งที่เหยียบที่ด้านท้าย  ส าหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท่นปืนฉีดน้ า ที่
เหยียบปูด้วยอลูมิเนียมดอกกันลื่น  หรือโลหะหรือ  STAINLESS  STEEL  ที่มีดอกลายกันลื่น 
                  10.1.4  มีบันไดเหล็กส าหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท่นปืนฉีดน้ าติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ 
                   10.1.5  ด้านข้างของถังบรรจุน้ า  มีตู้เก็บสายส่งน้ า  สามารถเปิด-ปิดได้  
                   10.2  ถังบรรจุน้ ายาโฟม 

10.2.1  สร้างติดกับถังบรรจุน้ า  ท าด้วยเหล็กไร้สนิม  (STANLESS  STEEL)  มีความหนาไม่น้อยกว่า 
2  มม.  มีความจุไม่น้อยกว่า  500  ลิตร  ภายในถังมีแผ่นกันกระแทกเวลารถวิ่ง  มีฝา เปิด-ปิด  พร้อมกันโฟมรั่วพร้อม
ท่อระบายน้ ายาโฟมทิ้ง  พร้อมวาล์ว  เปิด-ปิด  และมาตรวัดระดับน้ ายาโฟม  มีระบบควบคุมน้ ายาโฟมดับเพลิงตามอัตรา
ส่วนผสมที่ต้องการรวมกับน้ าและฉีดออกไปได้ 
       11.  ระบบดับเพลิงประจ ารถ 
  11.1  เครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
                  11.1.1  เป็นปั้มสูบน้ าแบบแรงไหลหนีศูนย์  ชนิดใบพัด และใบพัดของเครื่องสูบน้ าสามารถท า
สูญญากาศดูดน้ าได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ าที่สายดูดน้ า  และไม่ใช้ระบบสูญญากาศอ่ืนช่วยในการสูบน้ า  
                  11.1.2  ตัวปั้มท าด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มีขนาดท่อดูดน้ าไม่น้อย
กว่า  3  นิ้ว  ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า  3  นิ้ว 
                  11.1.3  ใบพัดท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อ  หรือเหล็กที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า  
                 11.1.4  ประสิทธิภาพการทดสอบของปั้มสูบน้ ามีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า  2,000  ลิตร/นาที  
ท าแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  450  ปอนด์/ตารางนิ้ว 
                 11.1.5  ปั้มสูบน้ าได้รับก าลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดก าลังซึ่งต่อออกมาจาก
ข้างเกียร์รถยนต์ 
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11.1.6  สามารถฉีดน้ าในขณะที่รถวิ่งได้ 
11.1.7  ปั้มสูบน้ าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  ผลิตและประกอบหรือจ าหน่ายจากโรงงานที่ได้รับ 

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  มอก.  หรือมาตรฐาน  ISO  โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสาร
รับรองหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา 
  11.2  ระบบท่อน้ าดับเพลิง 
                  11.2.1  มีทางส าหรับสูบน้ าจากแหล่งน้ าภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า   3  นิ้ว  อยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า 
1  ชุด 
                  11.2.2  ทางจ่ายน้ าภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า  2.5  นิ้ว  จ านวนไม่น้อยกว่า  2  ชุด พร้อมติดตั้ง
ระบบวาล์ว  ปิด-เปิด  แบบบอลวาล์ว  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูน้ าผ่านไม่น้อยกว่า  2.5  นิ้ว  จ านวนไม่น้อยกว่า 
2  ชุด  ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของชุดถัง 
                    11.2.3  ทางจ่ายน้ าแท่นปืนฉีดน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด  แบบ
บอลวาล์ว  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูน้ าผ่านไม่น้อยกว่า  2.5  นิ้ว  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
                  11.2.4  มีที่ราดน้ าติดตั้งด้านท้ายรถส าหรับปล่อยราดน้ าพรมถนน  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ชุด 
                   11.2.5  มีที่ราดน้ าส าหรับรถน้ าต้นไม่ติดตั้งด้านขวา  และซ้ายของถังน้ า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
  11.3  แท่นปืนฉีดน้ าดับเพลิง 
                   11.3.1  ติดตั้งด้านบนของตัวรถ ท าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กเหนียวหรือทองเหลือง 

11.3.2  สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า  360 องศา  (ต่อเนื่องได้ไม่สิ้นสุด)  ปรับฉีดเป็น 
มุมต่ าลงได้ไม่น้อยกว่า 10  องศา  และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า  80  องศา 

11.4  ชุดสายดับเพลิง 
  11.4.1  สายส่งน้ า  จ านวน  4  เส้น 
  11.4.1.1  เป็นสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดเส้นใยสังเคราะห์  3  ชั้น  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
2.5  นิ้ว  แรงดันใช้งาน  (Working Pressure)  ไม่น้อยกว่า  350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  และสามารถทนแรงดันแตก 
ระเบิดไม่น้อยกว่า  750  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  ข้อต่อสายส่งน้ าชนิดสวมเร็วความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จ านวน 
3 เส้น  

11.4.1.2  เป็นสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดผ้าใบสีแดง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ข้อต่อ 
สายส่งน้ าชนิดสวมเร็วความยาวไม่น้อยกว่า  20  เมตร  จ านวน  1  เส้น 
                   11.4.1.3  เป็นท่อดูดน้ าแบบผิวเป็นลอนชั้นในท าจากยางธรรมชาติ  หรือยางสังเคราะห์ที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง  เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็กชั้นนอกหุ้มด้วยยางสงเคราะห์  มีแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ไม่น้อย
กว่า  150  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

         11.4.1.4  ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่
น้อยกว่า 12 ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมินั่มอัลลอยด์ หรือเหล็กท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่า  หรือดีกว่า 
  11.5  ชุดหัวฉีดดับเพลิง 
                  11.5.1  หัวฉีดน้ าดับเพลิง  เป็นหัวฉีดชนิดปรับเป็นล าเป็นฝอย  เป็นหัวฉีดน้ าดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน 
ส่วนปลายหัวฉีดท าจากยางเพ่ือป้องกันการกระแทก  มีด้ามจับแบบด้ามปืน (Pistol grip)  

         11.5.2  หัวฉีดน้ าดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ าเป็นล าตรงแบบสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 อัน 

11.5.3 หัวฉีดน้ าดับเพลิงชนิดปรับเป็นล าเป็นฝอยได้  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  อัน 
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        12.  ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง 
  12.1  ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก  ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาวหลอด  LED 
  12.2  ด้านท้ายถังบรรจุน้ าติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน  จ านวนไม่น้อยกว่า  2  ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือน
เมื่อมองจากด้านท้าย 
  12.3 ติดตั้ งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไซเรนมีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 200 วัตต์  
พร้อมไมค์พูด โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
  12.4  ไฟส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ ติดอยู่ด้านท้ายรถ  ปรับก้มเงยได้  จ านวนไม่น้อยกว่า 
2  ดวง 
         13.  เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจ ารถ 
  1 3 .1  เค รื่ อ งมื อ ซ่ อ ม บ ารุ งป ระจ า รถ  จ าน วน ไม่ น้ อ ยกว่ า  1  ชุ ด  บ รรจุ ใน ก ล่ อ ง โล ห ะ 
ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  13.2  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
  13.3  หัวกรองผง  (STRAINER)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ชุด 
  13.4  ตะกร้าสวมหัวกรองผง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
  13.5  ที่ขันข้อต่อท่อดูด จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
  13.6  ประแจขันหัวประปา  (HYDRANT WRENCH)  โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับ
หัวประปาได้ทันที  

13.7  ชุดดับเพลิงจ านวนไม่น้อยกว่า  2  ชุด  ประกอบด้วย  หมวก  เสื้อแขนยาว  กางเกง 
รองเท้าบู้ท  ถุงมือ 

13.8  ข้อต่อลดชนิดเกลียวทั้งสองด้าน  ด้านหนึ่งต่อเข้ากับหัวจ่ายน้ าดับเพลิงขนาด  4  นิ้ว ด้านหนึ่ง 
ต่อเข้ากับท่อดูดน้ าดับเพลิงขนาด  3  นิ้ว  จ านวน  1  อัน 

13.9  แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม  ไม่น้อยกว่า  10  ตัน  จ านวน  1  ชุด 
13.10  หนังสือคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาและรับบริการ  จ านวน  1  เล่ม 
13.11  หนังสือคู่มือการซ่อม  จ านวน  1  เล่ม 
13.12  ชะแลงขนาดยาวไม่น้อยกว่า  36  นิ้ว  จ านวน  1  อัน 
13.13  ขอชักด้ามยาวไม่น้อยกว่า  7  ฟุต  จ านวน  1  อัน 
13.14  ขวานหงอนดับเพลิงด้ามยาวไม่น้อยกว่า  32  นิ้ว  จ านวน  1  อัน 
13.15  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือประจ ารถ  ชนิดผงเคมีแห้ง  Dry Chemical  ขนาดไม่น้อยกว่า 

20  ปอนด์  Frie  Rating  ไม่น้อยกว่า  6  A  20  B  จ านวน  1  เครื่อง 
        14.  เครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้า  จ านวน 1 ชุด 
  14.1  เป็นเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ  (AC) 
  14.2  ตัวเครื่องสามารถท างานได้โดยไม่ต้องคล้องหรือสัมผัสกับสายไฟหรือวัสดุอ่ืนที่มีกระแสไฟฟ้า
รั่วไหลอยู่และสามารถแจ้งเตือนจากระยะที่ใกล้ได้โดยการตรวจจับคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก 
  14.3  เมื่อตรวจพบการรั่วไหลหรือมีกระแสไฟฟ้าอยู่จะต้องแสดงการพบด้วยเสียง และแสงไฟกระพริบ
เป็ น จั งห วะจากช้ าไป ห าเร็ ว  ห รื อจ าก เร็ ว ไปห าช้ า  เพ่ื อแสด งถึ งระยะห่ างและความแรงของสัญ ญ าณ 
ที่พบ 
  14.4  ในการตรวจวัดแสดงค่าเป็นตัวเลขระบบดิจิตอล 
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  14.5  ตัวตรวจจับสามารถตรวจจับหาไฟฟ้าชนิดกระแสสลับที่ความถ่ีตั้งแต่  50  ถึง  100  เฮิร์ท หรือ
สูงกว่า  โดยแนบแค็ตตาล็อกภาษาไทยและหนังสือรับรองมาตรฐานภาษาไทย  พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย 
มาแสดงในวันยื่นซอง 
        15.  การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
  15.1  การพ่นสีภายนอก  พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า  2  ชั้น  แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพ
ลียูรีเทรนไม่น้อยกว่า  2  ชั้น 
  15.2  การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ าพ่นสีกันสนิม  EPOXY  หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า  2  ชั้น 

15.3  ตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานก าหนด     
 

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้ 
งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2   แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

   1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
   1.4   แบบสัญญาซื้อ 
   1.5   แบบหนังสือค้ าประกัน 
      (1)  หลักประกันซอง 
                         (2)  หลักประกันสัญญา 
                         (3)  หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                1.6  บทนิยาม 
                         (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                         (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
                         (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
1.8  วิธีการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

              2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
              2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 
                    2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ทีถู่กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิง้งานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง 
ราชการ 

  2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.6 
                      2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า  นั้น 
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                      2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
                      2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                       2.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                       2.9  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้    

3. หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น  2  ส่วน  คือ 
       3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล   

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นราย ใหญ่  พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน  (1) 
   (4)  เอกสารอื่น 

     1.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ปีปัจจุบัน   
     2.  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     3.  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงการซื้อเอกสารจาก  อบต.เมืองเก่า  หรือส าเนาใบเสร็จรับเงิน      

                             (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมด  ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.7  (1) 
       (3.2)  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ  4.3 
                        (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  (พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ  ผู้รับมอบอ านาจ  
พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร  รับรองส าเนาถูกต้อง  โดยเจ้าของบัตรฯ) 
              (3)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  5  
            (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.7  (2)  
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  4. การเสนอราคา 
   4.1  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
   4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  60  วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย        
     4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ
ของ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถดับเพลิง  ขนาด  6  ล้อ  ความจุไม่น้อยกว่า  8,000  ลิตร  ไปพร้อมกับเอกสาร
ส่วนที่  1  และเอกสารส่วนที่  2  เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล  จะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  โดย
ผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา  มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้  คณะกรรมการประกวดราคา  ตรวจสอบภายใน  3  วัน 

   4.4  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร 
ตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
      4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จ่า
หน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  01/2560”  โดยยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตาม
โครงการฯ  ในวันที่  5  เมษายน  2560  ตั้งแตเ่วลา  10.00  น.  ถึงเวลา  11.00  น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ชั้น  2)  ที่ว่าการอ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย  ว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลา ดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ  1.6  (1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อเสนอตามข้อ  3.2  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  ตามข้อ  1.6  (2)  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นทีสุ่ด 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้อง
แล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และก าหนดวัน  เวลาและสถานที่  เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มี
สิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด  ๆ  ระหว่างการประกวดราคา  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
        (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
        (2 )  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้ อด้ วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์จะต้องเริ่มต้นที่  
3,500,000.-  บาท  (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
        (3)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืน  ๆ  (ถ้ามี)  รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 
        (4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน  จะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  ตามวัน  
เวลา  และสถานที่ก าหนด 
        (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว  ต้อง  LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
        (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่  LOG  IN  แล้ว  จะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  และจะต้องเสนอลด
ราคาข้ันต่ า  (Minimum  Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  7,000.-  บาท  จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัด  ๆ  ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  7,000.-  บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
                          (7)  ผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90  วัน  นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา   
        (8)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ  เสร็จสิ้นแล้ว  จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
        (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้  จะแจ้งให้ทราบ
ในวันเสนอราคา 
        (10)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา  ในวันที่  26  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา 
10.00  น.  ถึงเวลา  10.30  น.  ทั้งนี้  จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง  วัน  เวลา  และสถานที่เสนอราคา  (บก.005)  ให้
ทราบต่อไป 
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        (10)  ผู้มิสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องท าการ
ทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซด์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่  21  
เมษายน  2560  เป็นต้นไป 
  5.  หลักประกันซอง 
       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  จ านวน  
175,000.-  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
        5.1  เงินสด 
        5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
        5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.5  (1) 
        5.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้
ส่วนราชการต่าง  ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.5  (1)   
        5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันซองตามข้อนี้  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ า
ประกันภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
        การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่าในกรณีใด  ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย    
  6. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา    
      6.1 ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะ
พิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
      6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ  
3  แล้ว  คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  เท่านั้น 
      6.3 “องค์การบริหารส่วนต าบล”  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  โดยไม่มี
การผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ  “องค์การ
บริหารส่วนต าบล” 
   (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข  ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
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      6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ชี้แจงข้อเท็จจริง  
สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีสิทธิที่จะไม่
รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง 
      6.5 “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อ  ในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้ง  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
    ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามสัญญาได้  คณะกรรมการประกวดราคาหรือ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง  และ
แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น 
     6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  ตามข้อ  1.8  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ  “องค์การ
บริหารส่วนต าบล”  จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน   

7. การท าสัญญาซื้อขาย 
    7.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้ค้า)  สามารถส่งมอบ

สิ่งของ 
ได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  อาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ  ในข้อ  1.4  ก็ได้ 
      7.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถส่งมอบสิ่ของได้
ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของทรางราชการ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามข้อ  7.1  ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา  ดังระบุในข้อ  1.4  
กับ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ภายใน........7.......วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  (5%)  ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้  “องค์การ
บริหารส่วนต าบล”  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
       (1)  เงินสด 
       (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา  หรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
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       (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุใน 
ข้อ 1.5  (2) 
       (4)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงได้แจ้งเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุในขอ้  1.6  (2)  

     (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
  8. อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ...0.20..ต่อวัน 
  9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
        ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญา
ซื้อขาย  ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.......1.......ปี  นับถัดจากวันที่  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้รับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......15......วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
        10.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงิบงบประมาณ  ประจ าปี  2559 
(กันเหลื่อมปี)      
        10.2  เมื่อ  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ 
ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองาน
ซื้อดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 
   (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อกรมเจ้าท่าภายใน  7  วัน  
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ  (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี 
           10.3  ผู้เสนอจะเสนอราคาราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ  
“องค์การบริหารส่วนต าบล”  แล้ว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดใน  ข้อ  4.7  (3)  (4)  และ  
(5)  มิฉะนั้น  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ  2.5  ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัด
ขวงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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   10.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  7  “องค์การบริหารส่วนต าบล”  จะริบหลักประกันซอง  
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี)  รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ   
    10.5 “องค์การบริหารส่วนต าบล”  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญา  ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
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