
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย 
เรื่อง ประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง  

แบบอเนกประสงค์ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสดุไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า  
ตอนท้ายหลังเก๋งติดต้ังตู้บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่นอ้ยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน  1 คัน 

 

*********************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่
น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดต้ังตู้บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร  รายละเอียด
ตามคุณลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายกำหนด จำนวน  1 คัน  ราคากลาง  3,350,000.- บาท    
(-สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว 
(2) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
(3) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
(4) เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย 
(5) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน

ตำบลยุ้งทะลาย  ณ วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งน้ี 

(6) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ
หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 

(7) ผู้ประสงค์จะเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

(8) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ มิให้นำมาใช้บังคับกับการรับเงินของคู่สัญญาใน
สัญญาสัมปทาน 

  กำหนดยื่นซองประมูลราคา ในวันที่ 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภออู่ทอง ช้ัน 2) และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 26  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้สนใจติดต่อทราบรายละเอียด และขอซื้อเอกสารการประมูลซื้อ ได้ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท 
ได้ที่ส่วนการคลัง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย ระหว่างวันที่  28  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8  
ถึงวันที่  11 เดือน มิถุนายน  พ .ศ . ๒๕๕8 ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข              
๐-๓๕45-9601 ต่อ ๑๐๔  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 
 
 

(นายประสิทธ์ิ  ไพเราะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย 

 



 
 

เอกสารประมูลซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ่ 1/2558 
เรื่อง ประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง 

แบบอเนกประสงค์ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสดุไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
ตอนท้ายหลังเก๋งติดต้ังตู้บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่นอ้ยกว่า 8,000 ลิตร 
รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะขององคก์ารบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย 

จำนวน  1 คนั ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย 
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

 

******************* 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย” 
มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดต้ังตู้บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร 
จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังน้ี 
  รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (เครื่องยนต์ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.2315-2551) พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ำ สามารถดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,200 ลิตรต่อนาที 
สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ใช้ระบบสุญญากาศในการดูดน้ำ พร้อมติดต้ังชุดสัญญาณ
ไฟฉุกเฉินประกอบด้วยดวงไฟฮาโลเจน จำนวนไมน้อยกว่า 4 หลอด ช้ันบนมีชุดมอเตอร์หมุนใช้หลอดฮาโลเจน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 วัตต์ รวม 4 ดวง ด้านซ้ายขวา มีโคมไฟข้างละ 2 ชุด แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ 5 ช่อง มีกรอบไฟ
ด้านล่างแบบใสยาวตลอดแนวและมีโคมไฟแบบกระพริบชนิดแฟลช ติดต้ังด้านซ้าย 2 ดวง ด้านขวา 2 ดวง และ
ด้านหลัง ข้างละ 1 ดวง ยาวไม่น้อยกว่า 45 น้ิว สูงไม่เกิน 5 น้ิว กว้างไม่เกิน 12 น้ิว พร้อมนำใบแต่งต้ังตัวแทน
จำหน่ายและใบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ มอก. 9001 : 2552 

 (รายละเอียดคุณลักษณะ ตามรายละเอียดแนบท้าย) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมา
ก่อน และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปน้ี 

1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประมูลซ้ือด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบยืน่ข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
1.4 แบบสญัญาซื้อขาย 
1.5 แบบหนังสือค้ำประกัน 
 (1) หลักประกันซอง 
 (2) หลักประกันสัญญา 
1.6 บทนิยาม 
 (1) ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.6 

2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

2.5 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย 

2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 

2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ           
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ มิให้นำมาใช้บังคับกับการรับเงินของคู่สัญญาในสัญญาสัมปทาน 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล 
ให้ย่ืนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง   

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ย่ืนสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1) 

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พรอ้มรับรอง
สำเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสารสว่นที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบย่ืนข้อเสนอการประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 

3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ4.4 
(2) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม

ประทับตรา (ถา้มี) 
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(3) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา 

มอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนทำการแทน 
    (3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
4. การเสนอราคา 

4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธี
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...90...วัน  นับแต่วัน
ยืนราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน...60...วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ ของรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดต้ังตู้บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร 
จำนวน 1 คัน ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวน้ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้
มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการดำเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน...7...วัน 

4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน...-...หน่วย  เพ่ือใช้ใน
การตรวจทดลองหรือรปะกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายจะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วน
ตำบลยุ้งทะลายจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา  

4.6 ก่อนอ่ืนเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง
ยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4.6  ผู้ประสงค์จำเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสารประมูลซื้อซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซ้ือ
ตามเอกสารประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558” ยืนต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูล
โครงการ ในวันที่  19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภออู่ทอง ชั้น 2) อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี    

เมื่อพ้นกำหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว 
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า 

มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทำการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์
คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประมูล การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 

หากปรากฎต่อคณะกรรมการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้คณะกรรมการประมูลจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้
ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอน ที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเลือกก่อนจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรการประมูลเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประมูลจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเร่ิมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่น้ันทราบ 

 คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการ
ประมูลซื้อเพ่ือให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

4.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสทิธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน 
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะต้องได้รับเลขประจำตัว (User 
ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุฯสมบัติ เง่ือนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
   (2) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูล
ซื้อด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (3 ) ราคาเริ่ม ต้นของการประมูลซื้ อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่ม ต้นที่  
3,350,000.- บาท (-สามล้านสามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-) ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
   (4)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเร่ิมต้นในการประมูลซื้อ และจะต้องเสนอราคาขั้นต่ำ 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  6,000.-  บาท  จากราคาเริ่มต้นในการประมูลซื้อ และการเสนอราคาลด
ราคาคร้ังถัดๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  6,000.-  บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
   (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลซื้อ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ์ทั้งน้ีจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
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 ** 5.  หลักประกันซอง 
   ผู้ เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคจำนวน
167,500.- บาท (-หนึ่งแสนหกหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำ
ประกันต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุกไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

5.1  เงินสด 
5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่

ย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ 
5.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 

   5.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
   5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อน้ี องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้
ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
   การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
  6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
   6.1  ในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี องค์การบริหารส่วนตำบล              
ยุ้งทะลายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
   6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนสว่นตำบลยุ้งทะลายเท่าน้ัน 
   6.3  องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี 
    (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบล          
ยุ้งทะลาย  
    (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไข ที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
   6.4 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา 
คณะกรรมการดำเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา  ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง กับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
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   6.5 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหน่ึง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณาทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลยุ้ง
ทะลายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายจะ
พิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   6.6 ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายมีอำนาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และ
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
  7. การทำสัญญาซื้อขาย  
   7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ ครบถ้วนภายใน 5 วัน ทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบล             
ยุ้งทะลายอาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.4 ก็ได้ 
   7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายเห็นว่าไม่สมควรจัดทำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ1.4 หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับองค์การบริหารส่วนตำบลที่รวมกันประมูลซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญากับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแต่ละ
หน่วยงานโดยตรงกับหน่วยงานภายใน .........7.......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ................ห้า................ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำ

สัญญาหรือ ก่อนหน้าน้ัน 
ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ 
  (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน ข้อ
1.5 (2) 
  (4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2) 
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
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  8. อัตราคา่ปรบั 

   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คดิในอัตราร้อยละ .......0.20..........ต่อวัน 

  9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำ
สัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิงของที่ซื้อขาที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า......2......ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน........7.........วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
 ** 10. การจ่ายเงินลว่งหน้า 
   ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ......-......ของราคาสิ่งของที่เสนอ
ขาย แต่ทั้งน้ี จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน
ข้อ 1.5 (3) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้าน้ัน 
  11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
  ** 11.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครัง้น้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2558 จ่ายขาด
เงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2558 
   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายได้รับอนุมัติ
เงินจากงบประมาณประจำปี........-........เงินกู้จาก........-.........และเงินช่วยเหลือจาก......................-...................แล้ว
เท่าน้ัน 
   11.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย 
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังน้ี 
      (1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศเว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
     (2) จัดการให้สิ่ งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
     (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
   11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยุ้งทะลายฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้อง
เข้าร่วม เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่กำหนดใน ข้อ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะน้ันองค์การ
บริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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  11.4  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายจะริบหลักประกัน
ซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  11.5  องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย มีสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดใน
แบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็น ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย  
 
 

 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 
แบบอเนกประสงค์  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลติร ชนิด 6 ล้อ 

 
  รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (เครื่องยนต์ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.2315-2551) พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ำ สามารถดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,200 ลิตรต่อนาที 
สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ใช้ระบบสุญญากาศในการดูดน้ำ พร้อมติดต้ังชุดสัญญาณ
ไฟฉุกเฉินประกอบด้วยดวงไฟฮาโลเจน จำนวนไมน้อยกว่า 4 หลอด ช้ันบนมีชุดมอเตอร์หมุนใช้หลอดฮาโลเจน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 วัตต์ รวม 4 ดวง ด้านซ้ายขวา มีโคมไฟข้างละ 2 ชุด แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ 5 ช่อง มีกรอบไฟ
ด้านล่างแบบใสยาวตลอดแนวและมีโคมไฟแบบกระพริบชนิดแฟลช ติดต้ังด้านซ้าย 2 ดวง ด้านขวา 2 ดวง และ
ด้านหลัง ข้างละ 1 ดวง ยาวไม่น้อยกว่า 45 น้ิว สูงไม่เกิน 5 น้ิว กว้างไม่เกิน 12 น้ิว พร้อมนำใบแต่งต้ังตัวแทน
จำหน่ายและใบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ มอก. 9001 : 2552 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ดังน้ี 
1. ลักษณะท่ัวไป 
 1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์  ชนิด 6 ล้อ เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
พวงมาลัยผ่อนแรง ( Power Steering ) แบบหน้าตัด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู 2 ประตู มีที่น่ังไม่น้อยกว่า 3 ที่
น่ังตอนท้าย หลักเก๋งติดต้ังถังบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ติดต้ังบนแซสซี่ ( Chassis ) อย่างแข็งแรง 
และติดต้ังท่อดูดน้ำ – ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ – ส่งน้ำ สามารถใช้ในการดับเพลิง ระงับอัคคีภัยพร้อมบรรทุก
น้ำด่ืม น้ำใช้ พรมถนน รดต้นไม้ ครบถ้วน ( ทั้งน้ีการกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ใน
การใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ) 
2. ตัวรถยนต์ 

2.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
2.2 ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,100 มิลลิเมตร 
2.3 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ  1 ชุด 

โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 
2.4 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  

3. เครื่องยนต์ 
 3.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. เลขที่ 2315 – 2551 
 3.2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,100 รอบ/นาที 
 3.3 มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคช่ัน 
4. ระบบส่งกำลัง  
 4.1 คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต  
 4.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 
5. ระบบบังคับเลี้ยว 
 5.1 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง ( HYDRAULIC POWER STEERING ) 
6. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง  
 6.1 ถังน้ำมันเช้ือเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 
7. ระบบกันสะเทือน 
 7.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
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8. ระบบห้ามล้อ  
 8.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
9. สมรรถนะรถ 
 9.1 ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
 9.2 สามารถรับน้ำหน้าตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ        
(GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม 
10. ระบบไฟฟ้า 
 10.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 
 10.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์ 
 10.3 มีมอเตอร์สตาร์ชนิด 24 โวลท์  
 10.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 65 แอมแปร์/ช่ัวโมง จำนวน 2 ลูก 
 10.5 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 
11. ถังบรรจุน้ำ 
 11.1 ตัวถังน้ำทำด้วยเหล็กอย่างดีแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม. ม้วนเป็นวงรี และฝาก้ันหัวท้ายทำด้วยเหล็ก
อย่างดีแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. บรรจุน้ำได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่น ก้ันหนาไม่
น้อยกว่า 3 มม. ติดต้ังตามขวางของตัวรถไม่น้อยกว่า 2 แผ่น สำหรับกันน้ำกระแทกตัวรถ เหล็ก แผ่นน้ีต้องพ่นสีกัน
สนิม และติดต้ัง อย่างแข็งแรง 
 11.2 ภายในถังน้ำ พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย 2 ช้ัน หรือเทียบเท่า 
 11.3 พ้ืนด้านบนของถังน้ำเป็นพ้ืนตอกลายกันลื่น 
 11.4 มีช่องกลมด้านบนของถังน้ำสำหรับลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 
มม. พร้อมฝาปิดมีที่ล็อค จำนวน 2 ช่อง 
 11.5 มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 น้ิว จำนวน 1 ท่อ 
 11.6 ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมราวจับ ทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 25 มม. 
 11.7 มีขั้นบันไดสำหรับขึ้นถังท้ายรถไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน 
 11.8 มีหลอดวัดระดับน้ำในถัง ติดต้ังอยู่ด้านหน้าถัง 
 11.9 ด้านข้างของตัวถังน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์ หรือสายดูดข้างถังตลอดแนวความยาว ( ด้านบนเป็นเหล็กแผ่น
ตอกลายกันลื่น ) ทั้ง 2 ด้านของตัวถังน้ำ 
12. ระบบปั๊มสูบน้ำ 
 12.1 เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงไหลหนีศูนย์ตัวป๊ัมทำด้วยทองเหลืองหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือเหล็กหล่อ 
สามารถ ดูด – ส่ง น้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,200 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 1,300 รอบต่อนาที สามารถทำแรงดันได้ไม่
น้อยกว่า 400 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ใช้ระบบสุญญากาศในการดูดน้ำ 
 12.2 มีทางจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 น้ิว ไม่น้อยกว่า 2 ทาง อยู่ตอนท้ายรถพร้อมข้อ
ต่อสวมเร็ว และประตูน้ำ ( Ball Valve )  
 12.3 มีทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 น้ิว พร้อมประตูน้ำ     
( Ball Valve ) ไม่น้อยกว่า 1 ทาง 
 12.4 มีมาตรวัดความดันความดูดติดต้ังในที่สะดวกต่อการมองเห็น 
 12.5 เครื่องสูบน้ำ ต้องได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) 
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13. ชุดอุปกรณ์ติดต้ังไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน 
 13.1 มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงเหลี่ยมหรือรี แบบ 2 ช้ัน ติดต้ังด้านหน้ารถเหนือคนขับ
ประกอบด้วยดวงไฟฮาโลเจน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หลอด 
 13.2 ช้ันบน มีชุดมอเตอร์หมุนใช้หลอดฮาโลเจน ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 วัตต์ รวม 4 ดวง ด้านซ้าย – ขวา มี
โคมไฟข้างละ 2 ชุด แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ 5 ช่อง มัลติรีเฟล็กเตอร์ช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้ความเข้มของแสง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 13.3 ช้ันล่าง มีกรอบไฟด้านล่างแบบใสยาวตลอดแนวและมีโคมไฟแบบกระพริบชนิดแฟลซ ติดต้ังด้านหน้า
ซ้าย 2 ดวง ด้านหน้าขวา 2 ดวง และด้านหลังข้างละ 1 ดวง 
 13.4 ขนาดของแผงไฟ (ไม่รวมขาติดต้ัง) ยาวไม่น้อยกว่า 45 น้ิว สูงไม่เกิน 5 น้ิว กว้างไม่เกิน 12 น้ิว ตรง
กลางชุดสัญญาณไฟมีเน้ือที่ติดต้ังลำโพง 100 วัตต์ได้ 
 13.5 หลอดและจานสะท้อนแสงแต่ละชุดมีมอเตอร์แยกอิสระ เมื่อมอเตอร์ตัวใดตัวหน่ึงชำรุด ไฟดวงอื่น
สามารถทำงานได้ตามปกติ มอเตอร์ทุกตัวป้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุข่ายฉุกเฉินทุกย่าน ฝาครอบลำโพงทำด้วย 
Stainless Steel 
 13.6 มีกล่องและสวิทซ์ควบคุมสัญญาณไฟไซเรนสามารถส่ังปิด – เปิด ได้ทีละช้ัน หรือพร้อมกันทั้ง 2 ช้ัน 
อยู่ในกล่องเดียวกันกับเคร่ืองขยายเสียง 
 13.7 มีชุดไซเรนพร้อมชุดไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 9 เสียง ขยายเสียงไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ใช้ไฟจาก
แบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 12 โวลท์ ขั่วลบลงดิน 
 13.8 เป็นผลิตภัณ ฑ์ที่ ผลิตจากโรงงานที่ ได้รับรองมาตรฐาน  มอก .9001 – 2552 และ  ISO 
9001:2008 พร้อมนำใบ แต่งต้ังตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) มาแสดงในวันย่ืนซองเสนอราคา 
14  แผงควบคุมการาทำงาน (ปฏิบัติงาน) 
 14.1  มีแผงควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำเข้าสู่ถังและระบบส่งน้ำฉีดออกจากถัง พร้อมมาตรวัด แรงดัน
ดูดสามารถเร่งกำลังส่ง และดูดได้จากแผงควบคุมท้ายรถ 
15  ท่อดูดน้ำ 
 15.1   ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่าขนาด 3 น้ิว ยาว 15 ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด  จำนวน 1 
เส้น ท่อดูดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 80  มม.  (3 น้ิว)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนจากสำนัก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.746-2530 พร้อมนำหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจำหน่าย(ฉบับจริง)มา
แสดงในวันที่ย่ืนซองเสนอราคา 
16.  เครื่องฉีดล้างแรงดันสงู 
 16.1  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแรงดันน้ำ 160 บาร์ ฉีดน้ำได้สูงสุด 6 ลติร/นาที มีฝาครอบถังใส่น้ำยาเคมีทำ
ด้วสแตนเลส 2 ใบ ภายในเคลือบด้วยไนล่อนหนาอย่างดีพร้อมผาปิด-เปิด และท่อน้ำดูด สายฉีดแรงดันสูงมีระบบล็
อกเข้าปืนฉีดน้ำได้โดยง่าย ความจุขนาด 0.5 ลิตร เป็นผลติภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 
ISO9001 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้แทนจำหน่ายเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง(ฉบับจรงิ)
มาแสดงในวันย่ืนซองเสนอราคา 
17.  อุปกรณป์ระจำรถยนต์ 
 17.1  สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.54 น้ิว  ยาว  20  เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน    2 เส้น 
 17.2  หัวฉีดน้ำด้านยาว ขนาด 2.5 น้ิว  ยาว  36  เซนติเมตร  จำนวน    1 ชุด 
 17.3  หัวฉีดนำแบบปรับฝอย  ขนาด  2.5  น้ิว    จำนวน    1 ชุด 
 17.4  หัวกะโหลกกรองผงใช้กับท่อดูดน้ำ Foot valve   จำนวน    1 ตัว 
 17.5  ตะกร้าหวาย       จำนวน    1 ใบ 
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 17.6  ติดต้ังแท่นปืนฉีดน้ำชนิดหมุนรอบตัวด้านท้ายรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน    1 ชุด 
 17.7  ติดต้ังโคมไฟสปอร์ตไลท์ด้านท้ายรถยนต์    จำนวน    1 ชุด 
 17.8  มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อติดต้ังในที่เหมาะสม   จำนวน    1 ชุด 
 17.9  แมแ่รงไฮโดรลิค พร้อมด้าม      จำนวน    1 ชุด 
 17.10 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต   จำนวน    1 ชุด 
 17.11 หนังสอืคู่มือประจำรถ      จำนวน    1 ชุด 
18.  สี่รถยนต์ 
 18.1  ภายในพ่นสี่กันสนิม หรือ สี่อีพ็อกซีอ่ย่างดี 
 18.2  สี่ตัวถังและหัวเก๋ง พ่นสี่แดง 
 18.3  ผู้เสนอราคาจะต้องพ่นสี่ตัวอักษร ตามท่ีหน่วยงานกำหนด พร้อมตราสัญลักษณข์อง หน่วยงาน
กำหนดทั้งสองข้าง 
 18.4  โรงงานผู้ผลิตสี่ต้องมีมาตรฐาน  ISO และนำเอกสารมาแสดงในวันย่ืนซองและหนังสือแต่งต้ังผู้แทน
จำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสี (ฉบับจริง) มาแสดงในวันย่ืนซอง 
19.  การสง่มอบพัสดุ 
 ในการส่งมอบพัสดุ  ผู้ขายจะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิใหเ้ป็นช่ือผู้ซื้อก่อนการ
เบิกจ่ายเงิน 

- การกำหนดราคากลางครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนทา้ยหลังเก๋งติดต้ังตู้บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความ
จุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน  เป็นราคารวมค่าจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ และ
จัดทำตราสัญลกัษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายพร้อมหมายเลขครุภัณฑ์  เป็นราคา  
3,350,000.- บาท (-สามลา้นสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
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