ประกาศเทศบาลตําบลแมแรม
เรื่อง ประมูลจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา จํานวน 1 คัน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
------------------------------ดวยเทศบาลตําบลแมแรม อําเภอแมแรม จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะประมูลซื้อ
รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา ยกสูงไมนอยกวา 12 เมตร พรอมระบบเครนชนิดโรงสลิง ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนต
ดีเซลขนาด 4 จังหวะ 4 สูบ มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา ตอนทายติดตั้งกระบะบรรทุกด้ํายกเทดั๊มดวย
ไฮดรอลิก (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเอกสารแนบทาย) ราคากลาง 2,500,000.-บาท (สองลานหาแสนบาทถวน)
ดังนี้
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอขายพัสดุที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของประสงคจะผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. เปนผูผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของเทศบาลตําบลแมแรม
5. ไม เ ป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข า เสนอราคาให แ ก
เทศบาลตําบลแมแรม และตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อ จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่น ซองประมูล ดว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส ในวันที่ 3 เดือ น เมษายน พ.ศ.
2560 เวลา 10.30 น. – 11.00 น. ณ ศูน ยร วมขอ มูล ขา วการซื้อ หรือ การจา งขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ณ ที่วาการอําเภอแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

......../-2-/กําหนดการ...
-2กําหนดการประมูลดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. –
10.00 น. สถานที่สังเกตการณ ณ สํานักงานบริการลูกคา กสท เชียงใหม เลขที่ 492 ถนนเชียงใหม – ลําปาง ตําบล
ทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันหา
รอยบาทถวน) ไดที่กองคลัง เทศบาลตําบลแมแรม ระหวางวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 24 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 053 – 044350 ตอ 14 ในวันเวลาราชการหรือดู
รายละเอียดไดทเี่ ว็บไซด www.gprocurment.go.th , www.maeram.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).............................................................................
(นายวิชัย ชัยวิทยนนท)
นายกเทศมนตรีตําบลแมแรม

เอกสารซื้อประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E1/2560
โครงการจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา จํานวน 1 คัน
ตามประกาศเทศบาลตําบลแมแรม
ลงวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
---------------------------------------------เทศบาลตําบลแมแรม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "เทศบาลตําบลแมแรม"
มีความประสงค
ประมูลจัดซื้อรถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา ยกสูงไมนอยกวา 12 เมตร พรอมระบบเครนชนิดโรงสลิง ตัวรถ
ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซลขนาด 4 จังหวะ 4 สูบ มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา ตอนทายติดตั้งกระบะ
บรรทุกด้ํายกเทดั๊มดวยไฮดรอลิก (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเอกสารแนบทาย) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ราคากลาง 2,500,000.- บาท (สองลานหาแสนบาทถวน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยู
ในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบสัญญาค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
............/-2-/ผูเสนอราคา…

-22.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอ
ราคาใหแกเทศบาลตําบลแมแรม และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้อตนในการจัดซื้อของเทศบาลตําบล
แมแรม
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตามขอ ๑๖ ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัท มหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และ
บัญชีผูถือหุนรานใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3)ในกรณีผูเ สนอราคาเปน ผูเ สนอราคารว มกัน ในฐานะเป นผูร ว มค า ใหยื่ นสํ า เนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
……………………………/-3-/(4) สําเนา...

-3(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยลงนามพรอม
ประทับตรา (ถามี)
(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซองตามขอ 5
(5) บัญชีรายการครุภัณฑ
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไว ในเอกสารประมูล
ซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู
ประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบ ไมเกิน 45 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาลอกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของรถกระเชาซอมไฟฟา ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะยึดไวเปนเอกสาร
ของทางราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประมูล มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับของแค็ตตาล็อก ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลตรวจสอบภายใน 5 วัน
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมด
เสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
…………………./-4-/4.6 ผูประสงค...

-44.6 ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลซื้อรถยนตรถกระเชาซอมไฟฟา โดยระบุไวที่
หนาซองวา “ เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E 1 /2560 ”
ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลในวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน กับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา กับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.6 (1)ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม
พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบ ผลการ
พิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอ
ราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูล กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการดําเนินการประมูลจะตัด
รายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และ
เทศบาลตําบลแมแรม จะพิจารณาลงโทษประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผู
ทิ้งงาน
ผูประสงคที่จะเสนอราคา ที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงค
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ดวยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูลการวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา
กระบวนการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไป ใหแลว
เสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการดําเนินการประมูล อาจใชดุลพินิจระงับการประมูลชั่วคราว
และกําหนด และวัน เวลาเพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุก
รายทราบ
………………………../-5-/คณะกรรมการ...

-5คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการตัดสินใจใด
ๆ ระหวางการประมูลซื้อ เพือ่ ใหการประมูลซื้อเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขาอบรมวิธีการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตามวันเวลา สถานที่ที่ทางราชการกําหนด ซึ่งจะไดแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลข
ประจําตัว (User ID) และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอ
ดานเทคนิคแลว
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง
โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตองเริ่มตนที่
2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน)
(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถามี)รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตอง
เสนอราคาลดราคาขั้นต่ํา ((Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000 บาท จากราคาเริ่มตนในการ
ประมูลและการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไปตองเสนอราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000 บาท จากราคา
ครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูล เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตอง
รับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) การประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวขางตน จะใชการประมูลแบบ
ปดราคา (Sealed Bid Auction)
(10) ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที (ไมตอเวลา) กอนหมดระยะเวลาการ
ประมูล5 นาที ระบบจะไมแสดงสถานะของผูเสนอราคา (ซอนสัญลักษณคอน)
(11) กรณีราคาต่ําสุด เทากันหลายราย ผูเสนอราคากอนเปนผูชนะการประมูล
(12) ผูมีสิทธิเสนอราคา จะเสนอราคาที่ใดก็ได ยกเวนสํานักงานของตลาดกลาง
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-65. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวนเงิน 125,000 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน ) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืน
ราคา โดยหลักประกันใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลแมแรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ
หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นตางๆทราบแลวโดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ เทศบาลตําบลแมแรม จะคืนใหผูประสงคจะเสนอ
ราคา หรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต
ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง
หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
5.6 ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกแลว ไมยอมไปทําสัญญากับเทศบาลภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว เทศบาลจะยึดหลักประกันซองของผูเสนอราคาในอัตรา รอยละ 5 ของราคา
ที่จัดหา เวนแตกรณีดังตอไปนี้ เทศบาลจะยึดหลักประกันซองของผูเสนอราคาในอัตรา รอยละ
2.5 ของราคาที่จัดหา ไดแก
(1) ผูเสนอราคาที่ยื่นเอกสารปลอม
(2) ผูเสนอราคาที่เสนอราคาผิด เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย หรือโทรศัพทไปยัง
หมายเลขที่ตลาดกลางกําหนด เพื่อแจงความประสงคและระบุราคาที่จะเสนอ แลวสงแบบฟอรม
ยืนยันการประมูลผานโทรสาร
(3) ผูเสนอราคาที่มีพฤติการณสมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวาง การ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
(4) ผูเสนอราคาที่ไม LOG IN เขาสูระบบในระยะเวลาการประมูล เวนแตจะ
เปนเหตุสุดวิสัย และไดแจงใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือตลาด
กลางทราบ ภายในระยะเวลาการประมูล
............................./-7-/(5) ผูเสนอราคา...

-7(5) ผูเสนอราคาที่ LOG IN แลวไมเสนอราคาหรือเสนอราคาเทากับหรือสูงกวาราคา
เริ่มตนการประมูล หรือเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้งไมเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
(6) ผูเสนอราคาทีไ่ มยืนยันราคาสุดทาย ซึ่งตองตรงกับราคาประมูลครั้งสุดทาย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวยราคา
รวม
6.2 หากผูป ระสงคจะเสนอราคารายใด มีคุณสมบัตไิ มถูกตองตามขอ 2 หรือยืน่
หลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3หรือยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไม
ถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลซือ้ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณา
ขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผดิ พลาดไปจากเงื่อนของเอกสาร
ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ เทศบาลเทานัน้
6.3 เทศบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลซือ้ ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาล
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด ในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลซื้อ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาล มีสิทธิใหผปู ระสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไม
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 เทศบาล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอ
ราคา หรือผูมสี ิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมทั้งเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประมูล
ซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมสี ิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมสี ทิ ธิเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน

........................./-8-/ในกรณี...

-8ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได
วาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลจะใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการ
ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลมี
สิทธิจะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลซื้อ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก เปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอรายอื่น ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 เทศบาลมี
อํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวและเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของใหครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ เทศบาลตําบลแม
แรมอาจจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเห็น
วาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 7.1 ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับเงินเทากับ รอยละหา ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลตําบลแมแรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลแมแรม โดยเปนเช็คที่ลงวันที่ทที่ ํา
สัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการ ของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
……………………………/-9-/(5) พันธบัตร...

-9(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือ
ทําสัญญา ซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุด
บกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อ
ไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ.........-.........ของราคา
สิ่งของที่เสนอขาย แตทั้งนี้ จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนงสือ
ค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการ
ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5(3) ใหแกเทศบาล
ตําบลแมแรม กอนการรับชําระเงินลวงหนา นั้น
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อในครั้งนี้ไดมาจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 2,500,000.-บาท
11.2 เมื่อเทศบาลตําบลแมแรม ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย
และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่ง หรือนํา
สิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดิน
อยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิ
เสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจา
ทา ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มิสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตอ งไดรับอนุญ าตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
…………………………………/-10-/(3) ในการณี...

-10(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารการประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสตอเทศบาลแลว จะถอนตัวออกจากการประมูล ฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกให
เปนผูมิสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น เทศบาลจะริบหลักประกันซอง รอยละ 2.5 ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลไดรับการคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)รวมทั้งอาจพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือขอกําหนดในแบบ
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เทศบาลตําบลแมแรม

วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถกระเชาซอมไฟฟา ยกสูงไมนอยกวา 12 เมตร จํานวน 1 คัน
แนบทายประกาศและเอกสารประมูลซื้อ ลงวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
………………………………………………………………..
1.ลักษณะทั่วไปรถยนตบรรทุก
-เปนรถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชาซอมไฟฟายกสูงไมนอยกวา
12 เมตร
-เปนรถบรรทุกชนิด 6 ลอ ลอหนาเดี่ยว ลอหลังคู พวงมาลัยขวา เครื่องยนตดีเซล
ตอนหนาเปนหัวเกง มีประตู 2 บาน ล็อคไดนั่งปฏิบัติงานได 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ
-ดานหลังหัวเกง ดานหนากระบะบรรทุกติดตั้งเครนยกวัสดุหรือสิ่งของ ตอนปลาย
เครนติดตั้งกระเชาซอมไฟฟากระบะทายสรางดวยเหล็กมาตรฐานอยางดี
-ตัวรถทั้งหมดและอุปกรณทั้งหมดตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
-ผูเสนอราคาตองเปนโรงงานที่ผลิตรถยนตกระเชาซอมไฟฟา หรือไดรับการแตงตั้ง
ตัวแทนจําหนายจากโรงงานผูผลิตโดยไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และไดรับการรับรอง
ระบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน มอก 9001 ทั้งนี้เพื่อสะดวกตอการบริการหลักงานขายและเพื่อ
ประโยชนทางราชการ โดยนําหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายแสดงในวัน
ยื่นซอง
2.เครื่องยนต
-เปนเครื่องยนตดีเซล แบบคอมมอนเรล ไดร็คอินเจ็คชั่น ขนาดไมนอยกวา 4 สูบ 4
จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา
-เปนรถยนตที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.เลขที่ 23152551 หรือมีคุณสมบัติไมต่ํากวา EURO-3 หรือสูงกวา
-มีกําลังแรงมาสูงสุ ดไมนอยกวา 150 แรงมา น้ําหนั กรวมน้ําหนั กบรรทุกไมต่ํากวา
7,400 กิโลกรัม
-กรองอากาศเปนแบบมาตรฐานลาสุดของบริษัทผูผลิตรถยนต
3.แคชซีและหัวรถ
-เข็มขัดนิรภัยเปนแบบยึด 3 จุด ดึงกลับอัตโนมัติ สําหรับพนักงานและผูโดยสารดานหนาไม
นอยกวา 2 ชุด
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในเกง จํานวน 1 ชุด
-ติดตั้งวิทยุ AM/FM ติดตั้งเครื่องเลน CD PLAYER สามารถเลนแผน MP3, CD, ภายในหองเกง
คนขับพรอมลําโพง 2 ชุด ตามมาตรฐานผูผลิต
-ติดตั้งฟลมกรองแสงทุกบานกระจกรอบคัน ตามกฎหมายของกรมการขนสงทางบก
-ติดตั้งชุดยกหัวเกงสําหรับยกหัวเกง ซอมบํารุงรักษาเครื่องยนตและมีลอคเมื่อยกหัวเกงลง
/4.ระบบสงกําลัง…

-24.ระบบสงกําลัง
-คลัทชเปนแบบแหงแผนเดียวควบคุมดวยระบบไฮดรอลิคและมีลมชวย
-เกียรเปนแบบกระปุกเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และเกียรถอยหลังไมนอยกวา 1 เกียร
5.ระบบบังคับเลี้ยว
- พวงมาลัยขวามีระบบเพาเวอรชวยผอนแรง(HYDRAULIC POWER STEERING)สามารถปรับระดับได
6.ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
-ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความจะไมนอยกวา 100 ลิตร มีฝาปดและกุญแจลอค
7.ระบบกันสะเทือน
- ใหเปนไปตามมาตรฐานลาสุดของผูผลิตรถยนต
8.ระบบหามลอ
- หามลอหนาและหามลอหลังตามมาตรฐานผูผลิต
- ระบบเบรกเปนแบบไฮดรอลิค พรอมเบรคมือ
9.ลอและยาง
- ยางใหเปนแบบมาตรฐานลาสุดของบริษัทผูผลิต
- มียางอะไหลพรอมกระทะลอ 1 ชุด ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม
10.ระบบไฟฟา
- มีแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีไฟสองสวางและสัญญาณไฟถูกตองครบถวนตามมาตรฐานตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนด
และตามมาตรฐานผูผลิตรถยนต
-ระบบไฟฟา 24 โวลท ใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท ไมนอยกวา 50 แอมป/ชั่วโมง จํานวน 2 ลูก
11.ระบบเครน
-เครนทํางานดวยระบบไฮดรลิคสามารถยืดออกไดไมนอยกวา 2 ทอน โดยยืดออกทีละทอนและยืด
ออกไดอยางตอเนื่องดวยการควบคุมดวยคันโยกเพียงอยางเดียวแตละทอนเมื่อยืดออกจนสุดแลวจะทําการล็อค
ตัวเองโดยอัตโนมัติสามารถยืดออกไดทั้งแนวนอนและเแนวตั้ง
- เครนสามารถควบคุมการทํางานไดจากอุปกรณการทํางานทั้ง 2 ดานของตัวรถ
- แขนของเครนมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมหรือหาเหลี่ยมหรือตามมาตรฐานของผูผลิต
- เครนสามารถหมุนไดไมนอยกวา 360 องศา จากศูนยกลางฐานเครน
- มีอุปกรณเครื่องค้ํายันหรือเทาชางไมนอยกวา 2 ชุด ติดตั้งดานซายและดานขวา
- มีระบบโรยสลิงขึ้น ลงได โดยการควบคุมของระบบไฮดรอลิคประกอบอยูในเครน

/เครน…

-3-เครนสามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 2,400 กิโลกรัม ที่ระยะยก 2 เมตร
-เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณกระเชาไฟเบอรกลาสเขาที่ปลายแขน สามารถยกขึ้นสูงได ไมนอยกวา 12
เมตร โดยวัดจากปากกระเชาไฟเบอรกลาสถึงระดับพื้นดิน
-เป นเครนที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ไ ดรับ รองมาตรฐาน มอก 9001 หรือ ไดรับ อนุ ญ าต
ประกอบกิจการโรงงาน โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงใหคณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง
12.ระบบกระเชา
-กระเชาซอมไฟฟาสามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 200 กิโลกรัม พรอมมีระบบปรับใหกระเชาอยู
ในแนวดิ่งขณะปฏิบัติงาน
-กระเชาไฟฟาสามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 200 กิโลกรัม พรอมมีระบบปรับใหอยูในแนวดิ่งขณะ
ปฏิบัติงาน
-ชุดกระเชาซอมไฟฟาเมื่อตอกับตัวเครนไฮดรอลิค สามารถยกไดสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 12 เมตร
-กระเชาซอมไฟฟาสามารถทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 8.0 KV 50HZ โดยมีหนังสือรับรองจาก
หนวยงานทางดานไฟฟาของรัฐหรือสถาบันที่เชื่อถือไดเปนผูทดสอบและรับรองพรอมหนังสือแตงตั้งตัวแทน
จําหนายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
13.กระบะบรรทุก,ไฮโดรลิคดั๊ม
- ทําการยกเทดวยระบบไฮโดรลิคดันใตทองรถมีคันบังคับอยูในหองพนักงานขับรถ ดวยระบบสงกําลัง
จากเครื่องยนตของรถยนตระบบ P.T.O ชุดดั๊มไฮดตรลิคตองเปนผลิตภัณฑที่ผลิตหรือจําหนายจากโรงงานรับ
มาตรฐาน มอก 9001 และมาตรฐานดานความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 โดยผูเสนอราคาจะตองมี
ใบมาตรฐานพรอมใบแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- กระบะสรางดวยเหล็กแผนอยางดี สามารถเปดไดทั้ง 3 ดาน
- ดานขางกระบะสรางดวยเหล็กมาตรฐานอยางดีหนาไมนอยกวา 3 มม.
- พื้นกระบะปูดวยเหล็กมาตรฐานมีความหนาไมนอยกวา 4 มม.
- ขนาดบรรจุไมนอยกวา 3 ลูกบาศกเมตร สรางดวยโครงเหล็กหนาแข็งแรงพิเศษ
14.ระบบสัญญาณไฟ
- สัญญาณไฟฉุกเฉินเปนแบบชนิดแผงสั้นขนาดกวางไมนอยกวา 20 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 40
เซนติเมตรสูงไมนอยกวา 14 เซนติเมตร โคมไฟหมุนใชหลอด HALOGEN แบบ H1 จํานวน 2 โคม ขนาดไม
นอยกวา 55 วัตต 12 โวลท แตละชุดมีจานโคงแบบ Poly Phenylene Oxide Alloy แบงเปน 5 ชอง แบบมัลติ
รีเฟล็กเตอรชวยเพิ่มการกระจายแสงตรงกลางระหวางโคมทั้งสองเปนแผนสะทอนแสงไดสี่ดาน จํานวน 1 ชุด
ใหความเขมของแสงไดตามมาตรฐานผูผลิต ใหแสงวาบไมนอยกวา 150 ครั้งตอนาที หลอดและจานสะทอน
แสงแตละชุดมีมอเตอรขับเฟองโดยอิสระ เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดชํารุดอีกตัวยังคงทํางานไดตามปกติ ไฟทําดวย
วัส ดุ โ พลีค ารบ อนเนต ฝาเลนสค รอบดวงไฟมีสีใ หเ ลือ กตามความเหมาะสมหรือ ตามที่หนวยงานระบุ เป น
ผลิตภัณฑที่ผลิตหรือจําหนายโดยบริษัทที่ไดรับมาตรฐานมอก.9001 และมาตรฐานดานการจัดการพลังงาน ผู
เสนอราคาจะตองแนบหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

15.มีอุปกรณมาตรฐานประจํารถไมนอยกวา ดังตอไปนี้
อุปกรณพื้นฐานประจํารถ
-มีที่บังแดดไมนอยกวา 2 อัน
-มีกระจกมองหลังไมนอยกวา 3 บาน นอกเกง 2 บาน (ดานซายและดานขวา)ในเกง 1 บาน
-มีชุดที่ปดน้ําฝนตามมาตรฐานผูผลิตรถยนต
-ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงสามารถปดใสกุญแจไดหรือมาตรฐานผูผลิต
-มีมาตรวัด และสัญญาณที่แผงหนาปดตามมาตรฐานผูผลิต
-มีขอ หรือหวงเกี่ยว ตามมาตรฐานผูผลิต
-แมแรงไฮดรอลิค ขนาดไมนอยกวา 10 ตันและอุปกรณถอดเปลี่ยนครบชุด จํานวน 1 ชุด
-ที่หมุนยางอะไหล
จํานวน 1 ชุด
-บล็อกถอดลอพรอมดาม
จํานวน 1 ชุด
-กระบอกอัดจารบี
จํานวน 1 ชุด
-เครื่องมือมาตรฐานประจํารถจากโรงงานผูผลิต จํานวน 1 ชุด
-เข็มขัดนิรภัย สําหรับปนที่สูง
จํานวน 2 ชุด
-หมวกนิรภัย มอก.
จํานวน 2 ใบ
-ไฟสปอรตไลทแบบมือถือขนาดสองสวางไมนอยกวา 100 วัตต พรอมสายไฟยาวไมนอยกวา 15
เมตรมีหัวเสียบ และสวิตซเปดปด
จํานวน 2 ชุด
-กรวยสะทอนแสง ความสูงไมนอยกวา 50 ซม. จํานวน 4 อัน
-เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวกันตก มีหวงดานหลัง 1 หวง มีสายคาดอกความสามารถรับนําหนักไดไม
นอยกวา 140 กก. จํานวน 2 ชุด
-รองเทานิรภัย จํานวน 2 คู
-ถุงมือปองกันไฟฟา ขนาดทนแรงดันไมนอยกวา 1,000 โวลต จํานวน 2 คู
-ถุงมือหนังสวมทับถุงมือปองกันไฟฟาขนาดความยาวไมนอยกวา 14 นิ้ว จํานวน 2 คู
17.วิทยุสื่อสาร
-ติดตั้งเครื่องรับสงวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต ขนาด 10 วัตต พรอมไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ
ติดตั้งครบชุด
18.การพนสีและขอความ
-การพนสี และขอความ ตราเครื่องหมายและชื่อเต็มหรือชื่อยอของหนวยงานใหใชขนาดตามความ
เหมาสมของพื้นที่ตัวรถ สัญลักษณตราหนวยงาน ขอความขางถัง พนตามที่เทศบาลตําบลแมแรมกําหนด
-การพนภายนอก พนสีกันสนิมอยางดีไมนอยกวา 2 ชั้นแลวจึงผอนทับดวยสีจริงอยางดีไมนอยกวา
2 ชั้น
-การพนสีภายในกระบะทายพนสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเทาไมนอยกวา 2 ชั้น กอนพนจริง
-ใตกระบะบรรทุก บังโคลนหลัง พนดวยบอดีชูดหรือเทียบเทา พนสีกันสนิมไมนอยกวา 2 ชั้น
19.หนังสือคูมือ/การรับประกัน

-หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษารถและการรับบริการ ผูเสนอราคาจะตองแนบรูปแบบของรถยนต
บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชา ซอมไฟฟาคันดังกลาวมาใหคณะกรรมการพิจารณาในวันยี่นซอง
เสนอราคา
-การรับประกัน รับประกันการชํารุดบกพรอง และการบํารุงรักษาอันเนื่องมาจากการใชตามปกติเปน
ระยะเวลา 1 ปหรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผูผลิตหรือตัวแทน หากเกิด การชํารุดบกพรองจาก
เงื่อนไขและระยะเวลาดังกลาว ผูขายจะตองทําการแกไขซอมแซมใหใชการไดตามปกติโดยเร็ว โดยไมคิดมูลคา
ตลอดระยะเวลารับประกันดังกลาว
-ผูเสนอราคา จะตองจัดใหมีเจาหนาที่ฝายเทคนิค และอบรมวิธีการใชตลอดจนวิธีบํารุงรักษารถยนต
บรรทุกติดเครนพรอมกระเชาซอมไฟฟา และอุปกรณใหแกเจาหนาที่ของทางราชการ
-ผูเสนอราคา จะโอนกรรมสิทธิ์ใหกับสวนราชการกอนถึงจะสามารถดําเนินการตั้งเบิกจายได
-ผูเสนอราคาจะตองแสดงเอกสารการมีศูนยบริการมาตรฐานภายในจังหวัดมาแสดงในวันยื่นซอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้ รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้ างอิง)
ในการจัดซือจัดจ้ างทีมิใช้ งานก่ อสร้ าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟาชนิดเครนสลิง พรอมติดตัง้ กระบะบรรทุกเท
ทายยกเทดั๊มดวยระบบไฮดรอลิคดันใตทองรถ จํานวน 1 คัน
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 2,500,000.-บาท (สองลานหาแสนบาทถวน)
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 1 มีนาคม 2560
4. แหลงที่มาของราคากลาง ดังนี้
1.บริษัท ภัทรวดี อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด
เสนอราคา 2,500,000 บาท
2.บริษัท นิวสตาร แมชชินเนอรี่ จํากัด
เสนอราคา 2,550,000 บาท
3.บริษัท ยิ่งเจริญ มอเตอร แอนด อีควิปเมนท จํากัด
เสนอราคา 2,600,000 บาท
หนวยงานสวนทองถิ่นที่เคยมีการจัดซื้อจํานวน 3 หนวยงาน ดังนี้
1.องคการบริหารสวนตําบลทุงฝาย
ราคากลาง 2,500,000 บาท
2.องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
ราคากลาง 2,500,000 บาท
3.เทศบาลตําบลปาซาง
ราคากลาง 2,500,000 บาท
เว็ปไซดหนวยงานจากอินเตอรเน็ต อีกจํานวน 2 หนวยงาน ที่มีการจัดซือ้ ในป 2559 คือ
1. องคการบริหารสวนตําบลสวนสม
ราคากลาง 2,650,000 บาท
2. เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ราคากลาง 2,700,000 บาท
5. รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
1. นายอนันต บุญฟอง ตําแหนง ผูอ ํานวยการกองชาง
2. นายปฏิยุทธ นาคขํา ตําแหนง นิตกิ รชํานาญงาน
3. สิบเอกสมบัคิ ถวยเงิน ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ

