
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
เรื่อง  สอบราคาจัดซ้ือโครงการจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฉุกเฉินลากจูง   

                                                   พรอมอุปกรณ (Balloon  Light)   จํานวน  ๒  ชดุ                    
****************************  

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  สํานกังานเลขท่ี  ๕๔๕ หมูท่ี ๖ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง 
สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงคจะสอบราคาจัดซ้ือ  โครงการจดัซ้ือเครื่องสํารองไฟฉุกเฉนิลากจูง   
พรอมอุปกรณ (Balloon  Light)   จํานวน  ๒  ชุด  (ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา)                                     .
ภายในวงเงิน  ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งลานส่ีแสนบาทถวน-)  
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
  ๑. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ  
  ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนช่ือแลว 

  ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ           
ผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

  ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลแพรกษา  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   
ในการสอบราคาซ้ือครั้งนี ้
  กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันท่ี   ๑๓ - ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  และวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น.  ในวันราชการ  ณ  กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  และใน
วันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ช้ัน ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ  และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันท่ี    ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา   ๑๐.๐๐  น. เปนตนไป  
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
  ผูสนใจติดตอขอซ้ือ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๑๐๐.-  บาท(-หนึ่งรอยบาทถวน-)ไดท่ี กองคลัง  
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เลขท่ี  ๕๔๕ หมูท่ี ๖ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ  ระหวางวันท่ี   ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   ถึงวันท่ี   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   .หรือสอบถามทางโทรศัพท 
หมายเลข ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒  ตอ  ๑๑๕  ในวันและเวลาราชการ (ในกรณีท่ีมอบใหบุคคลอ่ืนมาขอซ้ือเอกสารจะตองมี
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย) 

ประกาศ  ณ วันท่ี   ๑๐   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                                   

 

                                (นายอิม    แพหมอ) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 



 
 
 
 

 

เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี  ๖/๒๕๕๘ 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฉกุเฉินลากจูง  พรอมอุปกรณ (Balloon  Light)   จํานวน  ๒  ชดุ  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา   
ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

---------------------------------- 
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  เลขท่ี  ๕๔๕ หมูท่ี ๖ ตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ   

จังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ผูซ้ือ”  มีความประสงคจะสอบราคาจดัซ้ือ โครงการจดัซ้ือเครื่องสํารองไฟ 
ฉุกเฉนิลากจูง  พรอมอุปกรณ (Balloon  Light)   จํานวน  ๒  ชุด (ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา)  

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใช 
งานไดทันที  และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี ้

๑. เอกสารแนบทาย  เอกสารสอบราคา 
๑.๑              รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                               . 
๑.๒             แบบใบเสนอราคา                                                 . 
๑.๓             แบบสัญญาซ้ือขาย                                                . 
๑.๔             บทนิยาม                                                                . 

            (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน                . 
            (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    . 

๑.๕             แบบบัญชีเอกสาร                                                  . 
            (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑                                      . 
            (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒                                    . 

๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ  
   ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการหรือของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินและไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังให นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  

   ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม           

   ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

 
 

                     /๓.หลักฐาน... 
 
 



 

- ๒ - 
 

     ๓.  หลักฐานการเสนอราคา  

  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน  คือ 

  ๓.๑   สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
   (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

     (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ              
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     ( ข )  บ ริ ษั ท จํ า กั ด  ห รื อ บ ริ ษั ท ม ห า ช น จํ า กั ด  ใ ห ยื่ น สํ า เ น า ห นั ง สือ รั บ ร อ ง                      
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผู มี อํานาจควบคุมและบัญชี                      
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
       (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช
สัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

         (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม                    

               (๕)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน               
ขอ ๑.๕(๑)         

   ๓.๒  สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
   (๑)   แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
   (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   (๓)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ ๑.๕ (๒) 
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ เสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราค านี้โดยไมมี               
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคา ให ชัดเจน            
จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข 
เปล่ียนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย ทุกแหง 

    ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม และราคาตอหนวย หรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตอง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ิน 
ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ 
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
           /ราคาท่ีเสนอ... 
 



 

      - ๓ - 
    
ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   ๓๐    วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา   

โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 

สัญญาซ้ือขาย 
      ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะไปพรอม 

กับใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้  “องคการบริหารสวนตําบล” จะยึดไวเปนเอกสารของ
ทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  โดยผูมี 
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก      
ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ  ภายใน    ๗     วัน 

๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ  จํานวน     -    ตัวอยาง  เพ่ือใชในการตรวจ 
ทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ท้ังนี้  “องคการบริหารสวนตําบล” จะไมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว  “องคการบริหารสวนตําบล” จะคืนใหแก     
ผูเสนอราคา 
        ๔.๖  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

๔.๗  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึง  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา   “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๖/๒๕๕๘”      
ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา ในวันท่ี   ๑๓  - ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  และวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   .
ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น.  ในวันราชการ  ณ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  และใน
วันท่ี   ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง   ๑๖.๓๐ น.   ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ช้ัน ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ   
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละราย
วา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ
ประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคา
วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  ๑.๔(๒)  และคณะกรรมการฯ 
เช่ือวามีการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนัน้ออกจาก
เปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ“องคการบริหารสวนตําบล”จะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนี้เปนผูที่ใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
 

            /ผูเสนอราคา... 
 



 
 
 

      - ๔ - 
 

 ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิได รับการ       
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ        
ท่ีวาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ช้ัน ๓)  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ ในวันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม 
๒๕๕๘   ตั้งแตเวลา    ๑๐.๐๐   น. เปนตนไป     
                           การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีท่ีผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการ เปดซอง     ใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหผูวาราชการจังหวัด  มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได    

๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม    
๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม 

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  ๔  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ        
“องคการบริหารสวนตําบล”  เทานั้น         
        ๕.๓  “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการ   
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้

(๑)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการ 
รับเอกสารสอบราคาของ “องคการบริหารสวนตําบล” 

(๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด   
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาสอบราคาท่ีเปน 
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

(๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ 
ช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 
“องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับ         
ผูเสนอราคาได  “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 

                /๕.๕ องคการ... 

       



 
 

- ๕ - 
 

๕.๕  “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาท่ีต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ “องคการบริหารสวนตําบล” เปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  
มิได  รวมท้ัง “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  
ไมวาจะเปนผูเสนอราคา  ท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวา  การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  
เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน   
 ๕.๖ ในกรณีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  ๑.๔ “องคการบรหิาร
สวนตําบล”  มีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือและ 
“องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

  ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๖.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
๖.๑  ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน  ๕  วัน  ทําการของ 

ทางราชการ  นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓  ก็ได          

๖.๒  ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน  ๕ วันทําการของ 
ทางราชการ  หรือ “องคการบริหารสวนตําบล”  เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ  ๖.๑  ผูชนะการสอบ
ราคาจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓  กับ “องคการบริหารสวนตําบล” ภายใน  ๗  วัน  นับถัด
จากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕  ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาได  
ให “องคการบริหารสวนตําบล”  ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

(๑)  เงินสด 
(๒)  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบล”  โดยเปนเช็คลงวันท่ีทําสัญญา 

หรือกอนหนานั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
(๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

  (๔)   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท เงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย        
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา   

(ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
 

                  /๗.อัตรา... 



 
- ๖ - 

๗.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๒๐  ตอวัน 

๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุใน      

ขอ  ๑.๓  แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของท่ีซ้ือขายจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา          
   ๑   ป  -  เดือน  นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบโดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๐  วนั  
นับถัดจากวันท่ีไดรับการแจงความชํารุดบกพรอง 

๙.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ   
๙.๑  เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจาก   เงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    . 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ “องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา”  ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุกังกลาวแลวเทานั้น  
๙.๒  เม่ือ “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซ้ือ 

ส่ิงของตามสอบราคาซ้ือแลว  ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดิมอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้

(๑)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน 
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูขายส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปน
ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(๒)  จัดการใหส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ 
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน      

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 
สงเสริมการพาณิชยนาว ี         

๙.๓  ผูเสนอราคาซ่ึง “องคการบริหารสวนตําบล”  ไดคัดเลือกแลวไมไดทําสัญญาหรือขอตกลง 
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  ๖  “องคการบริหารสวนตําบล”  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๙.๔  “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบ 
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 
 
 

(นางสาวไพรวัลย   พุมอาศัย) 
ผูอํานวยการกองคลัง 

               วันท่ี  ๑๐  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 



 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเคร่ืองสํารองไฟฉุกเฉินลากจูงพรอมอุปกรณ (Balloon Light) 
แนบทายประกาศสอบราคาซ้ือ เลขที่  ๖/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

 

๑. คุณลักษณะทั่วไป 
 เปนเครื่องสํารองไฟฉุกเฉนิแบบรถพวงลากจูง Balloon Light พรอมอุปกรณ สามารถลากจูงไดโดยลากพวงตดิ
ไปกับรถยนตได เคล่ือนท่ีไดงาย  สะดวกและปลอดภัย  ใชงานไดอเนกประสงค  ใชไดกับนอกสถานท่ี ทนน้ํา ทนลม 
ทนฝน และทนความรอน  ประกอบดวย  เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องยนต โคมไฟ และอุปกรณตาง  ๆ  ประกอบอยูในชุด
เดียวกนัจากโรงงานผูผลิต  โคมไฟท่ีสองสวางดวยกระแสไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา  ท่ีขบัเคล่ือนดวยเครื่องยนต
เบนซิน  หรือกระแสไฟฟาจากอาคารบานเรือน  สามารถสองสวางไดในรัศมีท่ีเปนวงกลมระยะทางไมนอยกวา  ๑๐๐  

เมตร  และอุปกรณทุกชนิดตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน  (ท้ังนี้การกําหนดมาตรฐานตาง ๆ เพ่ือใหครุภณัฑท่ีมี
ประสิทธิภาพในการใชงานและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ) 
 

๒. คุณลักษณะเฉพาะ 

 ๒.๑ เคร่ืองกาํเนดิไฟฟา  และเคร่ืองยนต 
  ๒.๑.๑  เครื่องกําเนดิไฟฟา มีกําลังการผลิตไฟฟาสูงสุดไมนอยกวา 9 kVA 

  ๒.๑.๒  ความถ่ีแรงดันไฟฟา ไมนอยกวา 50 Hz 
  ๒.๑.๓  สามารถจายแรงดันไฟฟาขนาด 220-240 โวลต  เปนแบบ Single Phase 

๒.๑.๔  เครื่องยนตเบนซิน มีแรงมาไมนอยกวา 20 แรงมา  ท่ีความเร็วไมเกิน 3,000  รอบ/นาที 

๒.๑.๕  เสียงเครื่องยนตมีความดังสูงสุดไมเกนิ 73 เดซิเบล 
๒.๑.๖  สตารทเครื่องยนตดวยกุญแจใชกําลังไฟจากแบตเตอรี ่
๒.๑.๗ ใชไดกับน้ํามันเช้ือเพลิงเบนซินแกสโซฮอล 
๒.๑.๘  ความจุถังน้ํามันเช้ือเพลิงไมนอยกวา 30 ลิตร มีความสามารถในการใชงานตอเนื่องได 
             ไมนอยกวา  6  ช่ัวโมง 

 ๒.๒  โครงสรางเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจงู  Balloon  Light และเสาโคมบอลลูน 

๒.๒.๑  โครงสรางตดิตั้งบนรถพวงลากจูง ท้ังหมดตองตอขึ้นรูปดวยเหล็ก  สําหรับติดตั้ง 
เครื่องยนตและเครื่องกําเนิดไฟฟา  และชุดควบคุมการทํางานของโคมไฟ  Balloon Light 

๒.๒.๒  ดานซายขวาของตวัถังเครื่องสํารองไฟฉกุเฉินแบบรถพวงลากจูง  ตองมีฝาเปดปด 

ไดในลักษณะขึน้ลงพรอมติดตั้งโชคอัพปองกันการกระแทก  และฝาเปดปดตองมีกญุแจล็อค 

๒.๒.๓  ดานหนาแขนลากจูงตองมีหวงหรือตะขอสําหรับลากจูง มีลอ  1  ลอ สามารถปรับ 

ระดับขึ้นลงได สวนดานขางซายขวาของโครงสรางตองมีลอและยางรถยนต   2 ลอ 

๒.๒.๔  มีชุดตะขอลากรถพวงแบบอเมริกัน (USA TYPE)  ท่ีรถกระบะ  โดยมีชองเสียบแทง 
ยึดลูกบอลลากจูงพรอมสลักลอค พรอมระบบไฟท่ีสามารถเช่ือมตอกับชุดโคมไฟสัญญาณจราจรท่ีติดตั้งดานทายของ 
Balloon Light  โดยชุดตะขอลากจูงสามารถใชกับชุดลากจงูในขอ  ๒.๒.๓ ได (ยี่หอและรุนของรถ อบต.แพรกษา 
สมุทรปราการ  จะกําหนดใหภายหลัง) และผูขายจะตองตดิตั้งตะขอลากรถพวงแบบอเมริกัน (USA Type)  ท่ีทายรถ
กระบะใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วัน นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการไดตรวจรับพัสดุไวเปนท่ีเรียบรอยแลวหรือกรณีไมมี
รถกระบะใหติดตั้งครบตามจํานวน ผูขายจะตองสงชุดตะขอลากรถพวงแบบอเมริกันในสวนท่ีเหลือตามระยะเวลาตามท่ี
กําหนดขางตน 

/๒.๒.๔ ดานทาย... 
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๒.๒.๕  ดานทายของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light ติดตั้งชุด 

โคมไฟสัญญาณจราจร  ประกอบดวยไฟเบรก ไฟสัญญาณกระพริบเล้ียวซาย-ขวา และไฟถอย โดยไฟสัญญาณตาง ๆ  
ตองติดและใหสัญญาณพรอมกับไฟสัญญาณของรถกระบะ  ขณะลากจูงและเคล่ือนยายเครื่องสํารองไฟฉุกเฉนิแบบรถ
พวงลากจูง Balloon  Light   

๒.๒.๖  แขนลากจูงสามารถบังคับใหเล้ียวซาย-ขวา  ไดตามตองการสวนดานขางซายขวา 
ของโครงสรางตองมีขาค้ํายันไมนอยกวา 4 ขา แตละขาสามารถยืดกางออกไดสูงสุดไมนอยกวา 40 เซนติเมตร             
และสามารถปรับระดับขึ้นลงพรอมมีท่ีล็อคไมใหรถลากจูงล่ืนไถล 

๒.๒.๗  เครื่องสํารองไฟฉกุเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light จะตองติดตั้งอุปกรณ 
รองรับน้ําหนักท่ีชวยผอนแรงกระแทก เชน โชคอัพแหนบ คอยสสปริง  หรือ ระบบอ่ืนท่ีดีกวา 

๒.๒.๘  ลอและยางรถยนตท่ีติดตั้งดานซาย-ขวา ของโครงสรางมีขนาด  Ø  ของกระทะลอ 

ไมนอยกวา  14  นิ้ว  โดยเปนยางเรเดียน 

๒.๒.๙   ลอดานหนาของโครงสรางทําดวยเหล็ก ตดิตั้งกับแกนเสาลอและสามารถปรับระดับขึ้นลงได 
ดวยชุดมือหมุน 

  ๒.๒.๑๐  เสารับชุดโคมไฟ Balloon  Light ทําดวยโลหะมีความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร มีความ
คงทนแข็งแรง 
  ๒.๒.๑๑  ชนิดของเสารับชุดโคมไฟ  Balloon  Light สามารถปรับระดับไดโดยควบคุมการขึ้นลงดวย
ชุดมือหมุนและมีความสูงเม่ือยืดออกสุดรวมบอลลูนไดไมนอยกวา 7 เมตร 

  ๒.๒.๑๒  มีขาตั้ง (Stand Type)  เปนอุปกรณเสริมพิเศษรบัชุดโดมไฟ  Balloon Light  เปนแบบ
เอนกประสงคสามารถกางออก 3 ขา โครงสรางมีความเงางาม  ไมเปนสนิม สามารถปรับตั้งระดับขาตั้งและปรับระดบั
ความสูงโดยสามารถล็อคตําแหนงไดตามตองการได 
 ๒.๓  ชุดโคมไฟ สายไฟ หลอดไฟ และอุปกรณไฟฟา 
  ๒.๓.๑  เปนหลอดชนิดเมทัลฮาไลดแลมป (HTI) ขนาด 1,000 วัตต   จํานวน 3  ดวง 
  ๒.๓.๒  ความสองสวางหรือความเขมของแสงไมนอยกวา 300,000 ลูเมน (ตามท่ีระบุใน Catalog)      
สองสวางไดรอบทิศทาง 
  ๒.๓.๓ โคมไฟ Balloon Light สามารถใชไดท้ังไฟจากเครื่องกําเนดิไฟฟา และไฟตามอาคารบานเรือน 
โดยภายในชุดตัวถังรถพวงลากจูง จะตองติดตั้งชุดปล๊ักเสียบตัวเมียหรือตัวผูเพ่ือรองรับปล๊ักเสียบของชุดโคมไฟบอลลูน
พรอมท้ังสายไฟ ชนิด VCT 3 Core x 2.5 SQ mm. มาตรฐาน TIS 11-2531  มีความยาวไมนอยกวา  20  เมตร 

  ๒.๓.๔  ชุดโคมไฟประกอบดวย 

      (๑)  โคมไฟทําดวยเสนใยสังเคราะหชนดิพิเศษ  เคลือบสารปองกันไฟครอบชุดหลอดไฟ กันน้ําและ
ระบายความรอนไดดี  มีลักษณะแสงนวลตาเม่ือสวางเต็มท่ี และตองมีถุงจัดเก็บผาบอลลูนอยางด ี

      (๒)  มีพัดลมตดิตั้งใตโคมไฟสําหรับระบายความรอนภายในโคมไฟ และเติมลมใหกับโคมไฟเพ่ือให
พองตัวเสมือนบอลลูน มีขนาดกวางไมนอยกวา 1,000 มม. และสูงไมนอยกวา 700 มม.เม่ือพองตัวเต็มท่ี 

   (๓)  สายไฟท่ีใชกับโคมไฟบอลลูนเปนแบบคอยลสปริงยืด-หดได 
 

/๓.ชุดสัญญาณ... 
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๓. ชุดสัญญาณไฟฉกุเฉินชนดิไรสาย  จํานวน  3  ดวง  มีคณุลักษณะ ดงันี ้
 ๓.๑ หลอดไฟเปนชนิดหลอด LED แบบซุปเปอรไบรท มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร  
แบตเตอรี่เปนแบบ Li-lon พรอมเครื่องชารจไฟฟาระบบ AC แรงดันไฟฟา 100 – 240 Volt 
และเครื่องชารจไฟฟาระบบ DC สําหรับใชในรถยนตแบบแรงดันไฟ 12 – 24 Volt 
 ๓.๒ สัญญาณไฟฉกุเฉนิสามารถเปลงแสงไดรอบตัว 360 องศา เปล่ียนรูปแบบการเปลงแสงไดไมนอยกวา 9 
รูปแบบ  ตัวเรือนผลิตจากวัสดุโพลิเมอรพรอมติดตั้งแมเหล็กสําหรับยึดติดผิวโลหะท่ีเปนเหล็กได 

๔.  สีและเคร่ืองหมาย มีคุณลกัษณะ ดังนี ้
 ๔.๑  ตัวโครงของเครื่องสํารองไฟฉกุเฉินแบบรถพวงลากจงู Balloon Light พนสีเหลือง (Highway Yellow)  
 ๔.๒  ท่ีขาค้ํายนัดานซาย-ขวา พนสี หรือติดสตกิเกอรสะทอนแสงแดงสลับขาว 

 ๔.๓  สีของเครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องยนตเปนไปตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

 ๔.๔  ดานทายของเครื่องสํารองไฟฉกุเฉนิแบบรถพวงลากจูง   Balloon Light ตองติดสติกเกอรหรือพนขอความ 
“รถพวงลากจูง” พรอมแถบสะทอนแสงแดงสลับขาวใหมองเห็นชัดเจนเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหต ุ

 ๔.๕  ดานขางซาย-ขวา ฝาเปดของเครื่องสํารองไฟฉกุเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light พนเครื่องหมาย 
อบต.แพรกษา สมุทรปราการ Ø ไมนอยกวา 8 นิ้ว  

๕.  เคร่ืองมือและอุปกรณ 
 ๕.๑  ประแจแหวน เบอร 6-32 มิลลิเมตร ไมนอยกวา 10 ช้ิน  จํานวน  1  ชุด 

 ๕.๒  ประแจปากตาย  เบอร 6-32  มิลลิเมตร  ไมนอยกวา 10 ช้ิน  จํานวน   1  ชุด 

 ๕.๓  คีมปากแหลมชนิดหุมปลอก  ขนาดความยาวไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร จํานวน  1  อัน 

 ๕.๔  คีมลอคปากตรง  ขนาดความยาวไมนอยกวา 240 มิลลิเมตร จํานวน  1  อัน 

 ๕.๕  ไขควงปากแบน มีความกวางของปลายไมนอยกวา 5.5 มม. x 4 นิ้ว จํานวน 1 อัน 

 ๕.๖  ไขควงปากแฉก  เบอร 2  ความยาวไมนอยกวา 150  มิลลิเมตร จํานวน  1  อัน 

 ๕.๗  ไขควงทดสอบกระแสไฟฟา มีความกวางของปลายไมนอยกวา 3 มม. x 5 นิ้ว จํานวน 1 อัน 

 ๕.๘  คอนหัวกลมพรอมดาม น้ําหนักไมนอยกวา 2 ปอนด จํานวน 1 เตา 
 ๕.๙  มีกลองบรรจุเครื่องมือชุดซอมทําดวยโลหะมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต 1 กลอง 

 ๕.๑๐  มีหลอดไฟชนิดเมทัลฮาไลดแลมป (HTI) สํารอง  จํานวน  2  หลอด /ชุด 

๖. เงือ่นไขการเสนอราคา 
 ๖.๑  ราคาท่ีเสนอเปนราคาท่ีรวมภาษี  คาธรรมเนียม และคาใชจายท้ังหมดเรียบรอยแลว 

 ๖.๒  ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิต  หรือเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยท่ีไดรับการแตงตั้งโดยแตงตั้งโดยตรง
จากโรงงานผูผลิต  พรอมแสดงหลักฐานการแตงตั้งตวัแทนจําหนายมาแสดงในวนัยื่นซอง ในกรณีท่ีผูเสนอราคามิไดเปน
ตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิตใหแสดงหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายจากตวัแทนจําหนายในประเทศไทย 
มาพรอมกับสําเนาหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิตของตวัแทนจําหนายในประเทศไทย ในวัน
ยื่นซองประกวดราคา 
 ๖.๓  ผูเสนอราคาจะตองแนบตนฉบับ แคตตาล็อคของเครือ่งสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon  Light  
อยางนอย 1 ชุด โดยใหแสดงรายละเอียดทางเทคนิค  และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามท่ีระบุในขอกําหนดโดย
ครบถวน  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

/๖.๔ ผูเสนอ... 



 

- ๔ - 
 

 ๖.๔   ผูเสนอราคาจะตองเสนอแบบรายละเอียด   ของเครือ่งสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon   Light  
โดยตองระบุรายละเอียดขนาดโครงสรางอยางครบถวนและชัดเจนพรอมลงนามรับรองแบบโดยวิศวกรเครื่องกลระดบั
ไมต่ํากวาสามัญ  พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ียังไมหมดอายุมาแสดงในวนัยื่นซอง 
 ๖.๕  ผูเสนอราคาตองมีศูนยซอมบริการท่ีไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ท่ีมีขอบเขตการ
รับรองครอบคลุมถึงการบริหารจัดการดานบริการหลังการขาย และตองแสดงหลักฐานในวันยืน่ซอง 

 ๖.๖  ผลิตภณัฑตามขอกําหนดท่ี  ๒.๓.๑ ตองเปนผลิตภณัฑท่ีไดรับมาตรฐาน IP-54 CLASS 1  โดยแนบหนังสือ
รับรองการไดมาตรฐานมาแสดงในวนัยื่นซอง 

 ๖.๗  ผลิตภัณฑตามขอกําหนดท่ี 3  จะตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑจาก EC Council Directive 
2004 /108/EC ผานตามมาตรฐาน Electromagnetic Compatibility EN 55015 : 2006 + A1 : 2007+A2 : 2009  EN 61547 : 
2009 และไดรับการรับรองการทดสอบมาตรฐานผลิตภณัฑจากสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (EEI) หรือเทียบเทา การ
ปองกันน้ําและฝุนไมนอยกวาระดับ IP 68 เปนไปตามมาตรฐาน มอก. 513-2553  โดยแนบหนังสือรับรองการได
มาตรฐานมาแสดงในวันยืน่ซอง 

 ๖.๘  ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรองผลการจําหนายเครื่องสํารองฟาฟาฉุกเฉิน แบบรถพวงลากจูง  (Balloon 
Light) จากหนวยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  วาเคยมีการจําหนายและใชงานมาแลว 

๖.๙  ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการไดรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ของโรงงานผูผลิต  เครื่อง
สํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light โดยแสดงหลักฐานในวันยืน่ซอง 

 ๖.๑๐  ผูเสนอราคาจะตองใหการรับรองในการสํารองอะไหลของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง 
Balloon Light เปนระยะเวลาไมนอยกวา  5  ป  นับจากวนัตรวจรับมอบงาน 

๗. เงื่อนไขและการรับประกัน 
 ๗.๑  การรับประกนัการชํารุดบกพรองเนื่องจากการใชงานตามปกติ  เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป หากเกิดการ
ชํารุดบกพรองในระยะเวลาและเง่ือนไขดังกลาว  ผูขายจะตองทําการแกไขใหใชงานไดดีดังเดิมภายใน 10 วัน  นับจาก
วันท่ีไดรับแจงโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ  ท้ังส้ิน 

 ๗.๒  ผูขายตองสงผูชํานาญการมาฝกอบรมหลักสูตรการใชงาน    การซอมบํารุงรกัษาใหกับเจาหนาท่ีของ
หนวยงานท่ีจดัสงผลิตภัณฑในวันสงมอบ 

 ๗.๓  ผูขายตองเติมน้ํามันเช้ือเพลิง, น้ํามันหลอล่ืนตาง  ๆ  ใหเต็มถังในวันสงมอบ 

 ๗.๔  ผูขายจะตองสงหนังสือคูมือแบบภาษาไทย    ของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon 
Light  ท่ีสงมอบ  จํานวน 2  เลม/ชุด 
 

๘.  การอบรม 
 ผูขายจะตองอบรมเจาหนาท่ี ใหสามารถใชเครื่องสํารองไฟฉุกเฉนิแบบรถพวงลากจูง Balloon Light ท่ีสงมอบได
อยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงแนะนําการซอมบํารุงรักษา  หลักการทํางาน  หลักความปลอดภัยในการใชงาน   อยาง
ครบถวนในวนัท่ีสงมอบ 
 

๙.  กําหนดสงของ   
ภายใน  ๖๐  วัน 

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


