ประกาศเทศบาลตาบลคลองจิก
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลคลองจิก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก
น้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนท้าย
หลังเก๋ง ติดตั้งตู้บรรทุกน้ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกาหนด
ราคากลางจานวน 1,850,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
คาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. มีหลักฐานการเป็นตัวแทนจาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
ก าหนดยื่ นซองสอบราคาตั้ง แต่ วันที่ 15 มี นาคม 2559 ถึง วั นที่ 30 มี นาคม 2559 ระหว่ างเวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลคลองจิก และในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอบางปะอิน ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และกาหนด
เปิดซองสอบราคาในวันที่ 1 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอบางปะอิน
ผู้ส นใจติดต่อ ขอรับ / ซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ได้ที่ ส านัก งานเทศบาล
ตาบลคลองจิก ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Klongjig.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 035-269-755 ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลคลองจิก

เอกสารสอบราคาซือ้ เลขที่ 2 / 2559
เรือ่ ง สอบราคาซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตามประกาศเทศบาลตาบลคลองจิก ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559
--------------------------------------------------------------เทศบาลตาบลคลองจิก ซึ่ง ต่อไปนี้ เรียกว่า “เทศบาล” มี ความประสงค์จ ะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่
น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนท้าย หลังเก๋ง ติดตั้งตู้บรรทุกน้ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร รายละเอียดตามที่
เทศบาลกาหนด
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
2.1 เสนอราคาต้อ งเป็นผู้มีอาชีพขายพัส ดุที่สอบราคาซื้อ และต้องมีห ลักฐานการเป็นตัวแทน
จาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัท จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับ รองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา บัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้นสาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
เดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
1.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือ มอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจพร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อ
ผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึง่ รวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่ง ส่งมอบพัสดุให้
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
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-34.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและ หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ
พัสดุไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับคุณลักษณะเฉพาะจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารการสอบราคาซื้อฉบับนี้
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก
ผู้
เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 1 วัน
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน - รายการ เพื่อใช้ในการตรวจ
ทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้เทศบาลตาบล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลตาบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่ อ นยื่ น ซองสอบราคาผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ างสั ญ ญา แบบรู ป และรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.7 ผู้เ สนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคา โดยระบุ ไ ว้ ที่ ห น้ า ซองว่ า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้ อ เลขที่
2/2559” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลคลองจิก และในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง
16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอบางปะอิน
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่าการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้ เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เ สนอราคาเพราะเหตุ เ ป็ น ผู้ เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่ าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่ มีสิทธิได้รับคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอบางปะอิน ในวันที่ 1
เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
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-4การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ ดาเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.2 ในการสอบราคาครั้งนี้เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
5.3 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบ
ราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น
5.4 เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของเทศบาล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือ
มีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.5 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลมี
สิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่
รับราคา หรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจ ารณาเลือ กซื้อ ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การสอบราคาโดยไม่
พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาล
เป็นการเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่ มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เ สนอราคาที่ก ระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
เทศบาลมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ รายชื่อตามข้อ 4.6 และ
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
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-5ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน ทาการของทาง
ราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ
ในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน ทาการของทาง
ราชการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขาย
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วัน
ทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ ในข้อ 1.4
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่ง ได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดัง ระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่
ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุด
บกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงิ นค่า พั ส ดุส าหรั บ การซื้อ ครั้ ง นี้ ได้ ม าจากเงิน งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558
9.2 เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง
ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคาซึง่ เป็น
ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

/(2) จัดการให้...............

-6(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไ ด้ทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 เทศบาลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี ) จากผู้เสนอราคาทันที รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
เทศบาลตาบลคลองจิก

วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์
วัตถุประสงค์
เป็นรถยนต์บรรทุก น้าดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการลาเลียงน้าใช้ ลาเลียงน้าช่วยในการ
ดับเพลิง ช่วยดับเพลิง ฉีดล้างถนน ฉีดล้างลานแสดงต่างๆ รดพรมถนน รดน้าต้นไม้ ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
คุณลักษณะทั่วไป
เป็นรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา
เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้า
ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ)
ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้า ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้าเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบ
และพัฒนา การผลิต การบารุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย ฉบับจริงพร้อมนาเอกสารรับรองมา
แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา พร้อมติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านท้ายสาหรับพรมถนน สเปรย์บาร์ด้านข้างสาหรับรถน้าต้นไม้ มีท่อ
ดูด – ท่อส่งน้า แท่นปืนฉีดน้า ครบถ้วน (ทั้งนี้การกาหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกาหนดและตามความจาเป็นในการปฏิบัติงานตัวรถ
เครื่องสูบน้า และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๑. ข้อกาหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๑ ตัวรถยนต์บรรทุก
๑.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา
และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สาคัญตามมารฐานผู้ผลิตครบถ้วน หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจ
เครื่องยนต์ได้สะดวก
๑.๑.๒ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง(รวมพนักงานขับรถ)
1.1.3 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
1.1.4 ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,300 มิลลิเมตร
1.1.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร น้ายาแอร์ชนิด 134 A
๑.๑.6 มีชุดที่ปัดน้าฝนจานวนตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑.๑.7 มาตรวัด สัญญาณเตือน ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑.๑.8 ติดตั้งวิทยุ CD-Player ฟิล์มกรองแสง จานวน 1 ชุด
๑.๑.9 เครื่องมือประจารถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑.๒ ระบบเครื่องยนต์
๑.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ
๑.๒.๒ ระบายความร้อนด้วยน้า
1.2.3 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ากว่า มอก.2315-2551
๑.๒.4 มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที
๑.๒.5 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์มาตรฐาน EURO ๓
หรือเป็นมาตรฐานล่าสุด หรือมีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น

/1.3 ระบบ.....

-2๑.๓ ระบบส่งกาลัง
๑.๓.๑ คลัทร์เป็นแบบแห้งแผ่นเดี่ยวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
1.3.2 เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
๑.๔ ระบบบังคับเลี้ยว
๑.๔.๑ พวงมาลัยขับทางขวา
๑.๔.๒ มีระบบช่วยผ่อนแรง ( HYPRAULIC POWEG STEERING)
๑.๕.ระบบน้ามันเชื้อเพลิง
๑.๕.๑ ถังน้ามันเชื้อเพลิงมีความจุน้ามันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ
๑.๖.ระบบห้ามล้อ
๑.๖.๑ เป็นแบบไฮดรอลิค แยกสองวงจรอิสระ
๑.๖.๒ มีห้ามล้อขณะจอด พร้อมมีเบรกไอเสียช่วย
1.6.3 ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑.๗. กงล้อและยาง
๑.๗.๑ ต้องมีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน 1 ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่
๑.๘. ระบบไฟฟ้า
๑.๘.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
๑.๘.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓5 แอมแปร์
1.8.3 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์
๑.๘.4 มีแบตเตอร์รี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุ ไม่ต่ากว่า 65 Ah/ชั่วโมง จานวน ๒ ลูก
๑.๘.๔ มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกาหนด และตามความจาเป็นในการปฏิบัติงาน
๑.๙ ระบบกันสะเทือน
๑.9.1 ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑.10 สมรรถนะรถ
1.10.1 สามารถรับน้าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ
(GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 8,400 กิโลกรัม
๑.11 อื่นๆ
1.11.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก ดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่
ยื่นซองเสนอราคา
๒. ถังบรรจุน้า
๒.๑ ถังบรรจุน้ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนา
ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
2.2 ภายในถังบรรจุน้ามีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อกันการ
กระแทกของน้าขณะรถวิ่ง
2.3 ด้านบนของถัง บรรจุน้ามี ช่องส าหรับ ให้พนัก งานลงไปท าความสะอาดภายในถัง บรรจุน้า ขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลางไม่ น้อ ยกว่า ๕๐๐ มิ ลลิเ มตร จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมี ฝาเปิด – ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและ
ตอนท้ายของถังบรรจุน้า) และล็อคได้พร้อมมีราวกั้นกันตก

/2.4 ติดตั้ง.....

-32.4 ติดตั้งที่เหยียบที่ด้านท้าย สาหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แท่นปืนฉีดน้า ที่เหยียบบุด้วย
อลูมิเนียมดอกกันลื่น หรือโลหะ STAINLESS STEEL ที่มีดอกลายกันลื่น
2.5 มีบันไดเหล็กสาหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท่นปืนฉีดน้า ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ
2.6 มี แท่ นปืนฉีดน้าแบบหมุ นได้ร อบ สามารถฉีดได้ไกลไม่ น้อยกว่า ๓๐ เมตร ส าหรับ ช่วยบรรเทา
สาธารณะประโยชน์และดับเพลิง
2.7 ทางส่งน้าเข้าถังบรรจุน้าพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ½ นิ้ว จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
2.8 มีตู้เก็บสายส่งน้า สามารถเปิด – ปิดได้ สร้างด้วยเหล็กชุบซิ้งค์
2.9 ถังบรรทุกน้า ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแคต
ตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
๓. ระบบดับเพลิงประจารถ
3.1 เครื่องสูบน้าดับเพลิง
๓.๑.1 เป็นปั๊ม สูบ น้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบ น้าสามารถท า
สุญญากาศดูดน้าได้เองโดยไม่ต้องล่อน้าที่สายดูดน้า (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้า
มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้า
๓.1.๒ ตัวเรือนปั้มทาด้วยเหล็กหล่อ ที่มีท่อขนาดดูดน้า 3 นิ้ว ขนาดท่อส่งน้า 3 นิ้ว
3.1.3 ใบพั ด ชนิด ใบพั ดเดี่ ยวท าด้ว ยอลู มิ เ นี ยมอั ล ลอยด์ มี ขนาดเส้ นผ่า ศูนย์ ก ลางไม่ น้อยกว่า 215
มิลลิเมตร
3.1.4 ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มสูบน้ามีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ที่รอบ
ไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที ทาแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้ว
๓.1.5 ปั๊มสูบน้าได้รับกาลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกาลังซึ่งต่อออกมาจากข้าง
เกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.) สามารถสูบส่งน้าได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร / นาที ที่รอบที่เพลา PTO ไม่เกิน 800 รอบต่อนาที
3.1.6 สามารถฉีดน้าในขณะรถวิ่งได้
3.1.7 ปั๊มสูบน้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับ รองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายมาแสดงใน
วันที่ยื่นซองเสนอราคา
3.2 ระบบปรับปริมาณการสูบส่งน้า
3.2.1 ระบบปรับปริมาณการสูบส่งน้า เพิ่ม-ลด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. สวิทซ์สาหรับเพิ่มรอบเครื่องยนต์
2. สวิทซ์สาหรับลดรอบเครื่องยนต์
3. สวิทซ์สาหรับปรับรอบเครื่องยนต์ให้เป็นรอบปกติอย่างรวดเร็ว

/3.3 ระบบท่อน้า....

-43.3 ระบบท่อน้าดับเพลิง
3.3.1 มีทางสาหรับสูบน้าจากแหล่งน้าภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว อยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า 1 ชุด
3.3.2 มีทางดูดน้าจากถังบรรจุน้าขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูน้าผ่านไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
3.3.3 ทางจ่ายน้าภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จานวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด -เปิด
แบบบอลวาล์ว ขนาดเสนผ่าศูนย์กลางภายในรูน้าผ่านไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จานวน 2 ชุด ติดตั้งอยู่ด้านท้ายชุดถัง
3.3.4 ทางจ่ายน้าแท่นปืนฉีดน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด -เปิด แบบบอล
วาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูน้าผ่านไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จานวน 1 ชุด
3.3.5 มีที่ราดน้าติดตั้งด้านท้ายรถสาหรับปล่อยราดน้าพรมถนน จานวน 1 ชุด
3.3.6 มีที่ฉีดน้าสาหรับรดน้าต้นไม้ติดตั้งด้านขวา และซ้ายของถังน้า จานวน 1 ชุด
3.3.7 บอลวาล์ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบการ
บริหารงานคุณภาพ iso 9001 โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายมาแสดงในวัน
ยื่นซองเสนอราคา
3.4 แท่นปืนฉีดน้าดับเพลิง (WATER MONITOR)
3.4.1 ติดตังด้านบนของตัวรถ ทาด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
3.4.2 สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่าลงได้ไม่
น้อยกว่า 10 องศาและยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา
3.4.3 สามารถทนแรงดันน้าได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
3.4.4 แท่นปืนฉีดน้าดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายมาแสดงในวัน
ยื่นซองเสนอราคา
3.5 ชุดสายส่งน้าดับเพลิง
3.5.1 สายส่งน้าจานวน 2 เส้น
1. เป็นสายส่งน้าดับเพลิงสีเหลืองพร้อมข้อต่อ สามารถมองเห็นเด่นชัดเวลากลางคืนภายนอกทอจากเส้นใย
สังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากการสังเคราะห์ (Synthetic) เพื่อลดแรงเสียดทานของ
น้า และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน (Polyurethane) สามารถใช้ได้กับน้ากระด้างและน้าทะเล
2. มี ประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการท างาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า 725 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
3. สายส่งน้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร และมีน้าหนักของสาย
ไม่รวมข้อต่อไม่เกินกว่า 8 กิโลกรัม
4. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
5. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของสายส่งน้าดับเพลิงและหลักฐานการเป็นผลิตหรือหนังสือตัวแทน
จาหน่ายจากผู้แทนจาหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ดังกล่าวให้คณะกรรมการ พิจารณาในวันที่ยื่นซอง
เสนอราคา

/3.5.2 ท่อยาง....

-53.5.2 ท่อยางดูดน้า จานวน 2 เส้น
1. เป็นท่ อ ดูดน้าแบบผิวเป็นลอน ชั้นในท าจากยางธรรมชาติ หรือยางสัง เคราะห์ที่มี ความยืดหยุ่นสูง
เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว
2. ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความยาวไม่น้อย
กว่า 12 ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมินั่มอัลลอยด์
3. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของท่อดูดน้าชนิดยาง ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่น
ซองเสนอราคา
3.5.3 ชุดหัวฉีดดับเพลิง
1. หัวฉีดน้าดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้าเป็นลาตรงแบบสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จานวน 1 อัน
2. หัวฉีดน้าดับเพลิงชนิดปรับเป็นลาเป็นฝอยได้ จานวน 1 อัน
3. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของชุดหัวฉีดดับเพลิง ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่น
ซองเสนอราคา
4. ระบบไฟสัญญาณ / ไฟส่องสว่าง
4.๑ ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟชนิดหมุนรอบตัว จานวน ๑ ชุด
4.2 ด้านท้ายถังบรรจุน้าติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จานวน 2 ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมือมองจากด้าน
ท้าย
4.3 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีกาลังขยายไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ มีหน้าจอแสดงผล
แบบ LED พร้อมไมค์พูด ตัวเครื่องมีน้าหนักไม่เกินกว่า 4 กิโลกรัม
4.4 ไฟส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ ติดอยู่ด้านท้ายรถปรับก้มเงยได้ จานวน 2 ดวง
4.5 ผู้เ สนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของระบบไฟสัญญาณ / ไฟส่องสว่างดัง กล่าวให้คณะกรรมการ
พิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
5. อุปกรณ์ประจารถประกอบด้วย
5.๑ เครื่องมือซ่อมบารุงรักษาประจารถบรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
จานวน ๑ ชุด
5.2 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ
จานวน ๑ ชุด
5.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ (แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม)
จานวน 1 ชุด
5.4 หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
จานวน ๑ ชุด
5.5 ตะกร้าสวมหัวกรองผง
จานวน ๑ ชุด
5.6 ที่ขันข้อต่อท่อดูด
จานวน 2 ชุด
5.7 ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัว
ประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้
จานวน 1 ชุด
๔.๘ หมวกกันความร้อน
จานวน 3 ใบ
๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน
๖.๑ การพ่นภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่
น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกาหนด)
๖.๒ การพ่นสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลัง
ด้วยบอดี้ชู้ด หรือเท็คโค้ต หรือเทียบเท่า
๖.3 การพ่นสีภายในถังบรรจุน้าพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
๖.4 ตราหน่วยงานหรือตัวอักษรต่างๆตามแต่หน่วยงานกาหนด
/7. เงื่อนไข.....

-6๗. เงื่อนไขและการรับประกัน
๗.๑ ผู้เสนอราคา ต้องแนบ รายละเอียด รูปแบบ ของรถยนต์บรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ คันดังกล่าว
มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
๗.๒ การรับประกัน รับประกันความชารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี
หากเกิดการชารุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทาการแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจาก
วันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
๗.๓ กาหนดส่งมอบภายใน 12๐วัน กาหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
หมายเหตุ
ผูข้ ายจะต้องจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิร์ ถยนต์ให้กบั หน่วยงานแล้วเท่านัน้ และทาง
หน่วยงานจะทาการเบิกจ่ายเงินค่ารถยนต์ดงั กล่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ ใิ ช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์
ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนท้าย
หลังเก๋ง ติดตั้งตู้บรรทุกน้ามีปริมาตรความจุไม่นอ้ ยกว่า 4,000 ลิตร จานวน 1 คัน
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักปลัด เทศบาลตาบลคลองจิก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,990,000.- บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 8 มีนาคม 2559
เป็นเงิน 1,850,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท เอส.พี.พี. ออโต้โมบิล จากัด
4.2 บริษัท แกรนด์ทรัค แอนด์ แมชชินเนอรี่ จากัด
4.3 บริษัท ฤทธิกร วิศวกรรม จากัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายณัฐพงษ์
ตะถะวิบูลย์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการ
รก.หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
5.2 นางสาวออมทิพ เจริญไว ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
5.3 จ.ส.อ.ณัฐพงษ์ วรเลิศ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ

