ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุน้า
6,000 ลิตร จ้านวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2)
----------------------------------------------------เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะประมูล ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้้า
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุน้ า 6,000 ลิตร จ้ านวน 1 คัน ราคาเริ่มต้นในการประมูล 2,119,000.-บาท (สองล้ าน
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไป
เป็นรถยนต์บรรทุกน้้า ดับเพลิง แบบมาตรฐาน น้้าหนักรถรวมน้้าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า
12,000 กิโลกรัม เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า แบบหัว
เก๋งหน้าสั้น สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน ล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่พวงมาลัยขวา ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู
เปิด - ปิด พร้อมที่ล็อค ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งถังบรรจุน้ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชุดถังบรรจุน้าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดย
มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายพร้อมน้าเอกสารรับรองมาแสดงในการยื่นซองเสนอราคา ติดตั้งปั๊มสูบน้้า ท่อดูดน้้า
สายส่งน้้า มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกก้าหนด และตามความจ้าเป็นในการปฏิบัติงาน
ตัวรถ ปั้มน้้า และอุปกรณ์รถทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. ตัวรถยนต์
2.1 ตัวรถ โครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผ ลิต ปั้มน้้า และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน
2.2 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเก๋งหน้าสั้นล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่น้าหนักรถรวมน้้าหนัก
บรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม
2.3 ระบบเบรกเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมเบรกมือ
2.4 ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา พร้อมระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
2.5 มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกก้าหนดและตามความจ้าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
2.6 ติดฟิล์มกรองแสง 60 %
2.7 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ้านวน 1 ชุด
3. เครื่องยนต์และระบบส่งกาลัง
3.1 เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้้า เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
ที่ได้มาตรฐานไม่ต่้ากว่า มอก. 2315-2551 หรือล่าสุด
3.2 มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
3.3 ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
3.4 ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
3.5 ถังน้้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร มีฝาปิดมีกุญแจ

-24. ระบบไฟฟ้า
4.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์
4.2 มีไดชาร์จชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์
4.3 มอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์
4.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า 65 แอมแปร์ จ้านวน 2 ลูก
4.5 มีสัญญาณไฟครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
5. ตัวถังบรรจุน้า
5.1 ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานมีความหนาไม่น้อยกว่า
3 ม.ม. ภายในถังบรรจุน้ากั้นเป็นช่องๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม. จ้านวน
3 ช่อง เพื่อป้องกันแรงกระแทกของน้้าขณะรถวิ่ง
5.2 ด้านข้างถังบรรทุกน้้าทั้ง 2 ด้าน มีช่องเก็บสายส่ง –ดูด หรือใส่อุปกรณ์ ส่วนบนมีทางเดินปูด้วย
เหล็กตอกลายกันลื่น
5.3 ด้านบนของถังมีช่องส้าหรับให้พนักงานลงไปท้าความสะอาดภายในถังบรรจุน้า 2 ช่อง มีฝาปิด –
เปิดได้ (ติดตั้งตอนหน้าและตอนท้ายของถัง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 ม.ม. พร้อมมี
ราวเหล็กกันตก
5.4 ถังบรรจุน้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.9001 หรือล่าสุดจาก
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนบแคตตาล็อก รูปแบบ และหนังสือแต่งตั้ง
.........
ตัวแทนจ้าหน่ายพร้อมน้าเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
5.5 มีราวบันไดส้าหรับขึ้นบนตัวถังบรรจุน้าด้านท้าย
6. เครื่องสูบน้าประจารถ
6.1 เป็นเครื่องสูบน้้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ (SELF-PRIMING PUMP) มีส่วนควบห้องเกียร์
ติดตั้งอยู่กับตัวปั้มสูบน้้า
6.2 ตัวปั้มน้้าท้าจากเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้้า 3 นิ้ว และขนาดท่อส่งน้้า 3 นิ้ว
6.3 ใบพัดปั้มน้้าเป็นชนิดใบพัดเดี่ยวท้าจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
6.4 ปั้มสูบน้้าสามารถท้าแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว
6.5 ปั้มสูบน้้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 9001 หรือล่าสุด
โดยต้องแนบแคตตาล็อก รูปแบบ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายพร้อมน้าเอกสารรับรองมา
แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

.

7. ระบบท่อส่งน้า – ท่อดูดน้า
7.1 มีทางส้าหรับสูบน้้าจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ระบบวาล์ว ...............
ปิด – เปิด.แบบบอลวาล์ว
7.2 มีทางดูดน้้าจากถังบรรจุ น้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด – เปิด
แบบบอลวาล์ว
7.3 ทางจ่ า ยน้้า ภายนอกขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางไม่ น้ อ ยกว่ า 2.5 นิ้ ว ระบบวาล์ ว ปิ ด – เปิ ด
แบบบอลวาล์ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ทาง
7.4 ทางจ่ายน้้าเข้าถังบรรจุ น้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด – เปิด
แบบบอลวาล์ว ไม่น้อยกว่า 2 ทาง
7.5 ตอนท้ายของตัวรถติดตั้งชุดสเปรย์บาร์ ใช้ส้าหรับพรมถนน 1 ชุด

-38. อุปกรณ์ประจารถ
8.1 ท่อดูดน้้าแบบผิวเป็นลอน ท้าจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 12 ฟุต พร้อมข้อต่ออลูมิเนียมอัลลอยด์
จ้านวน 2 เส้น และหัวกะโหลกส้าหรับสูบน้้าแบบฟุตวาล์ว จ้านวน 1 หัว
8.2 สายส่งน้้าดับเพลิงพร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายและข้อต่อไม่น้อยกว่า
2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จ้านวน
2 เส้น โดยแนบแคตตาล็ อกและเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัว แทนจ้าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
เสนอราคา
8.3 หัวฉีดน้้าชนิดล้าตรงแบบข้อต่อสวมเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จ้านวน 1 อัน
8.4 หัวฉีดน้้าชนิดปรับฝอยชนิดข้อต่อสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จ้านวน 1 อัน
8.5 หัวกรองผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 1 ชุด
8.6 ตะกร้าสวมหัวกรองผง 1 ชุด
8.7 ประแจขันข้อต่อท่อดูดน้้า 2 ชุด
8.8 ข้อต่อประปาเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลด 2.5 นิ้ว จ้านวน 1 ชุด
8.9 ประแจขันหัวประปาสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จ้านวน
1 ชุด
8.10 ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ จ้านวน 1 ชุด
8.11 แม่แรงไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต 1 ตัว
8.12 หนังสือคู่มือการใช้รถ 1 ชุด
8.13 เครื่องมือซ่อมบ้ารุงประจ้ารถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จ้านวน 1 ชุด
8.14 หมวกนิ ร ภั ย จ้ า นวน 2 ใบ เป็ น หมวกแบบมี ห น้ า กาก ตั ว หน้ า กากท้ า มาจากวั ส ดุ
............................
Polycarbonate ขอบหน้ากากท้าจากอลูมิเนียม เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน จาก
ส้านักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยให้แนบเอกสารรับรอง แคตตาล็อก
และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้จ้าหน่ายในวันยื่นซองเสนอ
ราคา
9. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน
9.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาวสีแดงด้านบนหัวเก๋ง พร้อมเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็คทรคนิค
ไซเรน มีก้าลังขยายไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไมค์พูด โดยให้แนบ
เอกสารรั บ รอง แคตตาล็ อก และหนั งสื อแต่งตั้งตัว แทนจ้าหน่ายจากบริษั ทผู้ ผลิ ตหรือตัว แทน
ผู้จ้าหน่ายในวันยื่นซองเสนอราคา
9.2 ติดตั้งสปอร์ตไลท์หมุนได้รอบตัว จ้านวน 1 ชุด
10. สีรถและตราหน่วยงาน
10.1 สีรถ และข้อความข้างรถ ตราหน่วยงาน ให้เป็นไปตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วก้าหนด
10.2 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น โดยมีสีรองพื้นแล้วจึงพ่นทับด้วย
สีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
10.3 ภายในถังบรรจุน้าพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

-411. ข้อกาหนดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
11.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกน้้า ,แคตตาล็อกรถยนต์ ,
ยี่ห้อที่เสนอ,แคตตาล็อกปั้มสูบน้้าและรูปแบบของรถยนต์บรรทุกน้้า โดยแนบเอกสารดังกล่าวใน
วันยื่นซองเสนอราคา
11.2 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่าย,ผู้แทนจ้าหน่ายหรือผู้ผลิตรถยนต์
มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
11.3 ผู้ซื้อสามารถเข้าตรวจสอบในขั้นตอนการผลิต ประกอบรถได้อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะ
ตรวจสอบหลักจากการประกอบรถและตัวถังบรรทุกน้้าโดยยังไม่พ่นสีใดๆ ทั้งสิ้น
11.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประกอบกระบะและ
ตัวถังรถยนต์ ชนิดต่างๆ การผลิตและการบริการซ่อมแซมเป็นของตัวเองเพื่อสะดวกต่อการ
ซ่อมบ้ารุง โดยน้าเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง
11.5 การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หากช้ารุดเสียหายในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และด้าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 7
วันนับแต่วันที่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ
11.6 ผู้ขายจะต้องเติมน้้ามันเชื้อเพลิงให้ เต็มถัง และอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ผู้ ผลิตก้าหนดในวันส่งมอบ
.........
รถยนต์บรรทุกน้้า
11.7 ผู้ขายจะต้องด้าเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ ซื้อให้เรียบร้อย
ก่อนเทศบาลเมืองสระแก้วจึงจะช้าระเงินค่ารถยนต์ให้แก่ผู้ขาย โดยภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ช้าระ
11.8 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้้าให้กับทางเทศบาล
เมืองสระแก้วภายในก้าหนดไม่เกิน 90 วัน
12. การกาหนดราคากลาง
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (กุมภาพันธ์ 2556) ราคา 2,119,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
กาหนดส่งมอบรถไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองสระแก้ว
ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ - รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
7. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ้าหน่าย ผู้แ ทนจ้าหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
รถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา

-58. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
กาหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารส้านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.
กาหนดเสนอราคา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองคลัง ส้านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556
หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข 0-3742-1375 ต่ อ 111 ในวั น และเวลาราชการ หรื อ สื บ ค้ น ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

-6เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2556
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้า (ครั้งที่ 2)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
ลงวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
.....................................................
เทศบาลเมื อ งสระแก้ ว ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า “เทศบาล” มี ค วามประสงค์ จ ะประมู ล ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุน้า 6,000 ลิตร จ้า นวน 1 คัน ราคาเริ่มต้นในการ
ประมูล 2,119,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้อง
เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
1. ลักษณะทั่วไป
เป็นรถยนต์บรรทุกน้้า ดับเพลิง แบบมาตรฐาน น้้าหนักรถรวมน้้าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า
12,000 กิโลกรัม เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า แบบหัว
เก๋งหน้าสั้น สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน ล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่พวงมาลัยขวา ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู
เปิด - ปิด พร้อมที่ล็อค ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งถังบรรจุน้ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชุดถังบรรจุน้าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดย
มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายพร้อมน้าเอกสารรับรองมาแสดงในการยื่นซองเสนอราคา ติดตั้งปั๊ม สูบน้้า ท่อดูดน้้า
สายส่งน้้า มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกก้าหนด และตามความจ้าเป็นในการปฏิบัติงาน
ตัวรถ ปั้มน้้า และอุปกรณ์รถทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. ตัวรถยนต์
2.1 ตัวรถ โครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปั้มน้้า และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน
2.2 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเก๋งหน้าสั้นล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่น้าหนักรถรวมน้้าหนัก
บรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม
2.3 ระบบเบรกเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมเบรกมือ
2.4 ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา พร้อมระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
2.5 มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกก้าหนดและตามความจ้าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
2.6 ติดฟิล์มกรองแสง 60 %
2.7 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ้านวน 1 ชุด
3. เครื่องยนต์และระบบส่งกาลัง
3.1 เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้้า เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
ที่ได้มาตรฐานไม่ต่้ากว่า มอก. 2315-2551 หรือล่าสุด
3.2 มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
3.3 ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
3.4 ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
3.5 ถังน้้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร มีฝาปิดมีกุญแจ

-74. ระบบไฟฟ้า
4.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์
4.2 มีไดชาร์จชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์
4.3 มอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์
4.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า 65 แอมแปร์ จ้านวน 2 ลูก
4.5 มีสัญญาณไฟครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
5. ตัวถังบรรจุน้า
5.1 ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานมีความหนาไม่น้อยกว่า
3 ม.ม. ภายในถังบรรจุน้ากั้นเป็นช่องๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม. จ้านวน
3 ช่อง เพื่อป้องกันแรงกระแทกของน้้าขณะรถวิ่ง
5.2 ด้านข้างถังบรรทุกน้้าทั้ง 2 ด้าน มีช่องเก็บสายส่ง –ดูด หรือใส่อุปกรณ์ ส่วนบนมีทางเดินปูด้วย
เหล็กตอกลายกันลื่น
5.3 ด้านบนของถังมีช่องส้าหรับให้พนักงานลงไปท้าความสะอาดภายในถังบรรจุน้า 2 ช่อง มีฝาปิด –
เปิดได้ (ติดตั้งตอนหน้าและตอนท้ายของถัง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 ม.ม. พร้อมมี
ราวเหล็กกันตก
5.4 ถังบรรจุน้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.9001 หรือล่าสุดจาก
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนบแคตตาล็อก รูปแบบ และหนังสือแต่งตั้ง
.........
ตัวแทนจ้าหน่ายพร้อมน้าเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
5.5 มีราวบันไดส้าหรับขึ้นบนตัวถังบรรจุน้าด้านท้าย
6. เครื่องสูบน้าประจารถ
6.1 เป็นเครื่องสูบน้้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ (SELF-PRIMING PUMP) มีส่วนควบห้องเกียร์
ติดตั้งอยู่กับตัวปั้มสูบน้้า
6.2 ตัวปั้มน้้าท้าจากเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้้า 3 นิ้ว และขนาดท่อส่งน้้า 3 นิ้ว
6.3 ใบพัดปั้มน้้าเป็นชนิดใบพัดเดี่ยวท้าจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
6.4 ปั้มสูบน้้าสามารถท้าแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว
6.5 ปั้มสูบน้้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 9001 หรือล่าสุด
โดยต้องแนบแคตตาล็อก รูปแบบ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายพร้ อมน้าเอกสารรับรองมา
แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
7. ระบบท่อส่งน้า – ท่อดูดน้า
7.1 มีทางส้าหรับสูบน้้าจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ระบบวาล์ว ...............
ปิด – เปิด.แบบบอลวาล์ว
7.2 มีทางดูดน้้าจากถังบรรจุ น้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้ อยกว่า 3 นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด – เปิด
แบบบอลวาล์ว
7.3 ทางจ่ า ยน้้า ภายนอกขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางไม่ น้ อ ยกว่ า 2.5 นิ้ ว ระบบวาล์ ว ปิ ด – เปิ ด
แบบบอลวาล์ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ทาง
7.4 ทางจ่ายน้้าเข้าถังบรรจุน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ระบบวาล์ว ปิด – เปิด
แบบบอลวาล์ว ไม่น้อยกว่า 2 ทาง
7.5 ตอนท้ายของตัวรถติดตั้งชุดสเปรย์บาร์ ใช้ส้าหรับพรมถนน 1 ชุด

-88. อุปกรณ์ประจารถ
8.1 ท่อดูดน้้าแบบผิวเป็นลอน ท้าจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 12 ฟุต พร้อมข้อต่ออลูมิเนียมอัลลอยด์
จ้านวน 2 เส้น และหัวกะโหลกส้าหรับสูบน้้าแบบฟุตวาล์ว จ้านวน 1 หัว
8.2 สายส่งน้้าดับเพลิงพร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายและข้อต่อไม่น้ อยกว่า
2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จ้านวน
2 เส้น โดยแนบแคตตาล็ อกและเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัว แทนจ้าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
เสนอราคา
8.3 หัวฉีดน้้าชนิดล้าตรงแบบข้อต่อสวมเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จ้านวน 1 อัน
8.4 หัวฉีดน้้าชนิดปรับฝอยชนิดข้อต่อสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จ้านวน 1 อัน
8.5 หัวกรองผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 1 ชุด
8.6 ตะกร้าสวมหัวกรองผง 1 ชุด
8.7 ประแจขันข้อต่อท่อดูดน้้า 2 ชุด
8.8 ข้อต่อประปาเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลด 2.5 นิ้ว จ้านวน 1 ชุด
8.9 ประแจขันหัวประปาสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จ้านวน
1 ชุด
8.10 ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ จ้านวน 1 ชุด
8.11 แม่แรงไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต 1 ตัว
8.12 หนังสือคู่มือการใช้รถ 1 ชุด
8.13 เครื่องมือซ่อมบ้ารุงประจ้ารถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จ้านวน 1 ชุด
8.14 หมวกนิ ร ภั ย จ้ า นวน 2 ใบ เป็ น หมวกแบบมี ห น้ า กาก ตั ว หน้ า กากท้ า มาจากวั ส ดุ
............................
Polycarbonate ขอบหน้ากากท้าจากอลูมิเนียม เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน จาก
ส้านักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยให้แนบเอกสารรับรอง แคตตาล็อก
และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้จ้าหน่ายในวันยื่นซองเสนอ
ราคา
9. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน
9.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาวสีแดงด้านบนหัวเก๋ง พร้อมเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็คทรคนิค
ไซเรน มีก้าลังขยายไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไมค์พูด โดยให้แนบ
เอกสารรั บ รอง แคตตาล็ อก และหนังสื อแต่งตั้งตัว แทนจ้าหน่ายจากบริษั ทผู้ ผลิ ตหรื อตัว แทน
ผู้จ้าหน่ายในวันยื่นซองเสนอราคา
9.2 ติดตั้งสปอร์ตไลท์หมุนได้รอบตัว จ้านวน 1 ชุด
10. สีรถและตราหน่วยงาน
10.1 สีรถ และข้อความข้างรถ ตราหน่วยงาน ให้เป็นไปตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วก้าหนด
10.2 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิ มอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น โดยมีสีรองพื้นแล้วจึงพ่นทับด้วย
สีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
10.3 ภายในถังบรรจุน้าพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
11. ข้อกาหนดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

-911.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกน้้า ,แคตตาล็อกรถยนต์ ,
ยี่ห้อที่เสนอ,แคตตาล็อกปั้มสูบน้้าและรูปแบบของรถยนต์บรรทุกน้้า โดยแนบเอกสารดังกล่าวใน
วันยื่นซองเสนอราคา
11.2 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือแต่ งตั้งตัวแทนจ้าหน่าย,ผู้แทนจ้าหน่ายหรือผู้ผลิตรถยนต์
มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
11.3 ผู้ซื้อสามารถเข้าตรวจสอบในขั้นตอนการผลิต ประกอบรถได้อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะ
ตรวจสอบหลักจากการประกอบรถและตัวถังบรรทุกน้้าโดยยังไม่พ่นสีใดๆ ทั้งสิ้น
11.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประกอบกระบะและ
ตัวถังรถยนต์ ชนิดต่างๆ การผลิตและการบริการซ่อมแซมเป็นของตัวเองเพื่อสะดวกต่อการ
ซ่อมบ้ารุง โดยน้าเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง
11.5 การรับประกัน ผู้ขายจะต้อ งรับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หากช้ารุดเสียหายในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และด้าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 7
วันนับแต่วันที่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ
11.6 ผู้ขายจะต้องเติมน้้ามันเชื้อเพลิงให้ เต็มถัง และอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตก้าหนดในวันส่งมอบ
.........
รถยนต์บรรทุกน้้า
11.7 ผู้ขายจะต้องด้าเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อย
ก่อนเทศบาลเมืองสระแก้วจึงจะช้าระเงินค่ารถยนต์ให้แก่ผู้ขาย โดยภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ช้าระ
11.8 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้้าให้กับทางเทศบาล
เมืองสระแก้วภายในก้าหนดไม่เกิน 90 วัน
12. การกาหนดราคากลาง
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (กุมภาพันธ์ 2556) ราคา 2,119,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
กาหนดส่งมอบรถไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร

- 10 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งผ่ า นการคั ด เลื อ กผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ในการซื้ อ ของเทศบาล
เมืองสระแก้ว
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
2.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ้าหน่าย ผู้แทนจ้าหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
รถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
2.8 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ได้
ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การ
รับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ส้าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)

- 11 (4) เอกสารอื่น
1. ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์
2. ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
3. ส้าเนาใบเสร็จรับเงิน
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนั งสื อแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)
(3) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อ้านาจให้บุคคลอื่นท้าการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย โดย
ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของรถยนต์บรรทุกน้าไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้
เทศบาลเมืองสระแก้ว จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
ส้าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการด้าเนินการประมูล มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อ ก
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน้า ต้น ฉบั บมาให้คณะกรรมการด้าเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลซือ้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2556” ยื่นต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 10.30 น. ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารส้ านักงานเทศบาล
เมืองสระแก้ว

- 12 เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบ
ผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามี ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการด้าเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแก้ว จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้ น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาทีก่ ระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด้าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้
ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้ คณะกรรมการด้าเนินการประมูลจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด้าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ
ด้าเนิน การประมูล เห็ นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้ว เสร็จได้ โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธาน
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก้าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลสงวนสิ ทธิในการตัดสินใจด้าเนินการใดๆ ระหว่า งการประมูลซื้อ
เพื่อให้การประมูลซือ้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ทางราชการก้าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ้าตัว (User ID) และ
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนั งสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 2,119,000.- บาท
(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว

- 13 (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูล ซื้ อ ด้ว ยระบบอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ จะต้ อ งต่้ า กว่า ราคาเริ่ม ต้ น ในการประมู ล ฯ และจะต้ องเสนอลดราคาขั้ น ต่้ า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ้านวน
105,950.-บาท (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้้าประกันตั้งแต่
วัน ยื่ น ซองข้อเสนอด้านเทคนิค ครอบคลุ มไปจนถึงวันสิ้ นสุดการยืนราคา โดยหลั กประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น ซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกัน ซองตามข้อนี้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว ” จะคืนให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่้าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลเมืองสระแก้วจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิ ดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูล ซื้อด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่
สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองสระแก้วเท่านั้น
6.3 เทศบาลเมืองสระแก้วสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
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อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซือ้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
(2) เสนอรายละเอีย ดแตกต่างไปจากเงื่อ นไขที่ก้าหนดในเอกสารประมูล ซื้อด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ
ด้าเนินการประมูลหรือเทศบาลเมืองสระแก้ว มีสิทธิให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคาได้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว ” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้า
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแก้ว” จะพิจารณายกเลิกการประมูล
ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็ นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประมู ล ซื้ อ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6 เทศบาลเมืองสระแก้วมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลเมืองสระแก้วจะ
พิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ ผู้ชนะการประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่ งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันท้าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท้าข้อตกลงซื้อ เทศบาลเมืองสระแก้วอาจจะพิจารณาจัดท้า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท้าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท้าการของทางราชการ หรือเทศบาลเมืองสระแก้วเห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1
ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เทศบาลเมืองสระแก้วยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว ” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
(3) หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ
1.5 (2)
(4) หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)
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หลักประกันนี้จะคืน ให้โ ดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวัน ที่คู่สัญญาพ้น จากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลซือ้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท้าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.5 แล้ ว แต่กรณี จะต้องรับประกัน ความช้ารุดบกพร่องของสิ่ งของที่ซื้อขายเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า…1…ปี ...-...เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าพัสดุส้าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” ได้รับอนุมัติเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้ เป็นผู้ขายและได้ตกลง
ซื้อ สิ่ งของตามการประมู ล ซื้อ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ถ้ า ผู้ ขายจะต้ อ งสั่ ง หรือ น้ าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจาก
..................
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อน้ า สิ่ งของที่ ซื้อ ขายดั ง กล่ าวเข้ ามาจากต่ า งประเทศต่ อ ส้ านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่ง ได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาล
เมืองสระแก้วแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้า
ร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น เทศบาลเมือง
สระแก้วจะริบหลักประกันซองจ้านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม
10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก้าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลเมืองสระแก้ว จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้

- 16 ออกหนังสือค้้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

