ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโครงการจัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฉุกเฉินลากจูง
พรอมอุปกรณ (Balloon Light) จํานวน ๒ ชุด

****************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สํานักงานเลขที่ ๕๔๕ หมูที่ ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินลากจูง
พรอมอุปกรณ (Balloon Light) จํานวน ๒ ชุด (ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา)
.
ภายในวงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งลานสี่แสนบาทถวน-)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน แตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลแพรกษา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา และใน
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยร วมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจ างของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
ผูสนใจติดตอขอซื้อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท(-หนึ่งรอยบาทถวน-)ไดที่ กองคลัง
องค ก ารบริ หารส ว นตํ า บลแพรกษา เลขที่ ๕๔๕ หมู ที่ ๖ ตํ าบลแพรกษา อํ า เภอเมื องสมุ ทรปราการ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ระหวางวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ .หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒ ตอ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ (ในกรณีที่มอบใหบุคคลอื่นมาขอซื้อเอกสารจะตองมี
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอิม แพหมอ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๖/๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินลากจูง พรอมอุปกรณ (Balloon Light) จํานวน ๒ ชุด
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
----------------------------------

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เลขที่ ๕๔๕ หมูที่ ๖ ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูซอื้ ” มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
ฉุกเฉินลากจูง พรอมอุปกรณ (Balloon Light) จํานวน ๒ ชุด (ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต.แพรกษา)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพทีจ่ ะใช
งานไดทันที และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทาย เอกสารสอบราคา
๑.๑
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
.
๑.๒
แบบใบเสนอราคา
.
๑.๓
แบบสัญญาซื้อขาย
.
๑.๔
บทนิยาม
.
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
.
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม .
๑.๕
แบบบัญชีเอกสาร
.
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
.
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
.
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งให นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/๓.หลักฐาน...

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ หา งหุ น ส ว นจํ า กั ด ใหยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ทจํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท ม หาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ าเนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล หนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ บั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการผู จั ด การ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม และบั ญ ชี
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน ั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาทีม่ ใิ ช
สัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสว นที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๕(๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ ๑.๕ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ เสนอราคาต อ งยื่ น เสนอราคาตามแบบที่ กํ า หนดไว ใ นเอกสารสอบราคานี้ โ ดยไม มี
เงื่ อ นไขใด ๆ ทั้ ง สิ้ น และจะต อ งกรอกข อ ความให ถู ก ต อ งครบถ ว น ลงลายมื อ ชื่ อ ของผู เ สนอราคา ให ชั ด เจน
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย ทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม และราคาตอหนวย หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
/ราคาที่เสนอ...

-๓ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะไปพรอม
กับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ “องคการบริหารสวนตําบล” จะยึดไวเปนเอกสารของ
ทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน ๗ วัน
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน - ตัวอยาง เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ “องคการบริหารสวนตําบล” จะไมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว “องคการบริหารสวนตําบล” จะคืนใหแก
ผูเสนอราคา
๔.๖ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖/๒๕๕๘”
ยื่น ตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ในวัน ที่ ๑๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ .
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา และใน
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละราย
วา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๔(๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนัน้ ออกจาก
เปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ“องคการบริหารสวนตําบล”จะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปน ผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนี้เปนผูท ี่ใ หความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
/ผูเสนอราคา...

-๔ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยา งเป น ธรรม อาจอุท ธรณ คํ าสั่ งดั ง กล า วต อ ผูว า ราชการจั ง หวั ด ภายใน ๓ วั น นั บ แต วัน ที่ ได รั บแจ งจาก
คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคาจะเป ด ซองใบเสนอราคาของผู เ สนอราคาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การ
คัด เลือกดังกลาวขางตน ณ ศูน ยร วมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสว นตําบลระดับอําเภอ
ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรปราการ (ชั้น ๓) อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวาการขยายเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณี ที่ผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการ เปดซอง ใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
“องคการบริหารสวนตําบล” เทานั้น
๕.๓ “องคก ารบริหารสว นตําบล” สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีก าร
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของ “องคการบริหารสวนตําบล”
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
“องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ผูเสนอราคาได “องคการบริหารสวนตําบล” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
/๕.๕ องคการ...

-๕๕.๕ “องคการบริหารสวนตําบล” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาที่ต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “องคการบริหารสวนตําบล” เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้ง “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน
ไมวาจะเปนผูเสนอราคา ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๕.๖ ในกรณีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๔ “องคการบริหาร
สว นตําบล” มีอํานาจที่จะตัด รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อและ
“องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูว าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วัน ทําการของ
ทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ “องคการบริหารสวนตําบล” จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือ “องคการบริหารสวนตําบล” เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑ ผูชนะการสอบ
ราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ “องคการบริหารสวนตําบล” ภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได
ให “องคการบริหารสวนตําบล” ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “องคการบริหารสวนตําบล” โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท เงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชือ่ เวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
/๗.อัตรา...

-๖๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
๑ ป - เดือน นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๐ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับการแจงความชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจาก เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ .
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ “องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา” ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุกังกลาวแลวเทานั้น
๙.๒ เมื่อ “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสน ทางที่มีเรือไทยเดิมอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง “องคการบริหารสวนตําบล” ไดคัดเลือกแลวไมไดทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ “องคการบริหารสวนตําบล” จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ “องคการบริหารสวนตําบล” สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา
(นางสาวไพรวัลย พุมอาศัย)
ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินลากจูงพรอมอุปกรณ (Balloon Light)
แนบทายประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑. คุณลักษณะทั่วไป
เปนเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light พรอมอุปกรณ สามารถลากจูงไดโดยลากพวงติด
ไปกับรถยนตได เคลื่อนที่ไดงาย สะดวกและปลอดภัย ใชงานไดอเนกประสงค ใชไดกับนอกสถานที่ ทนน้ํา ทนลม
ทนฝน และทนความรอน ประกอบดวย เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องยนต โคมไฟ และอุปกรณตาง ๆ ประกอบอยูใ นชุด
เดียวกันจากโรงงานผูผลิต โคมไฟที่สองสวางดวยกระแสไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา ที่ขบั เคลื่อนดวยเครื่องยนต
เบนซิน หรือกระแสไฟฟาจากอาคารบานเรือน สามารถสองสวางไดในรัศมีที่เปนวงกลมระยะทางไมนอยกวา ๑๐๐
เมตร และอุปกรณทกุ ชนิดตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน (ทั้งนี้การกําหนดมาตรฐานตาง ๆ เพื่อใหครุภณ
ั ฑที่มี
ประสิทธิภาพในการใชงานและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ)
๒. คุณลักษณะเฉพาะ
๒.๑ เครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องยนต
๒.๑.๑ เครื่องกําเนิดไฟฟา มีกําลังการผลิตไฟฟาสูงสุดไมนอยกวา 9 kVA
๒.๑.๒ ความถี่แรงดันไฟฟา ไมนอยกวา 50 Hz
๒.๑.๓ สามารถจายแรงดันไฟฟาขนาด 220-240 โวลต เปนแบบ Single Phase
๒.๑.๔ เครื่องยนตเบนซิน มีแรงมาไมนอยกวา 20 แรงมา ที่ความเร็วไมเกิน 3,000 รอบ/นาที
๒.๑.๕ เสียงเครื่องยนตมีความดังสูงสุดไมเกิน 73 เดซิเบล
๒.๑.๖ สตารทเครื่องยนตดว ยกุญแจใชกําลังไฟจากแบตเตอรี่
๒.๑.๗ ใชไดกับน้ํามันเชือ้ เพลิงเบนซินแกสโซฮอล
๒.๑.๘ ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา 30 ลิตร มีความสามารถในการใชงานตอเนื่องได
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง
๒.๒ โครงสรางเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light และเสาโคมบอลลูน
๒.๒.๑ โครงสรางติดตั้งบนรถพวงลากจูง ทั้งหมดตองตอขึ้นรูปดวยเหล็ก สําหรับติดตั้ง
เครื่องยนตและเครื่องกําเนิดไฟฟา และชุดควบคุมการทํางานของโคมไฟ Balloon Light
๒.๒.๒ ดานซายขวาของตัวถังเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง ตองมีฝาเปดปด
ไดในลักษณะขึน้ ลงพรอมติดตั้งโชคอัพปองกันการกระแทก และฝาเปดปดตองมีกญ
ุ แจล็อค
๒.๒.๓ ดานหนาแขนลากจูงตองมีหวงหรือตะขอสําหรับลากจูง มีลอ 1 ลอ สามารถปรับ
ระดับขึ้นลงได สวนดานขางซายขวาของโครงสรางตองมีลอ และยางรถยนต 2 ลอ
๒.๒.๔ มีชุดตะขอลากรถพวงแบบอเมริกัน (USA TYPE) ที่รถกระบะ โดยมีชองเสียบแทง
ยึดลูกบอลลากจูงพรอมสลักลอค พรอมระบบไฟที่สามารถเชื่อมตอกับชุดโคมไฟสัญญาณจราจรที่ติดตั้งดานทายของ
Balloon Light โดยชุดตะขอลากจูงสามารถใชกับชุดลากจูงในขอ ๒.๒.๓ ได (ยี่หอและรุนของรถ อบต.แพรกษา
สมุทรปราการ จะกําหนดใหภายหลัง) และผูขายจะตองติดตั้งตะขอลากรถพวงแบบอเมริกัน (USA Type) ที่ทายรถ
กระบะใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการไดตรวจรับพัสดุไวเปนที่เรียบรอยแลวหรือกรณีไมมี
รถกระบะใหติดตั้งครบตามจํานวน ผูขายจะตองสงชุดตะขอลากรถพวงแบบอเมริกันในสวนที่เหลือตามระยะเวลาตามที่
กําหนดขางตน
/๒.๒.๔ ดานทาย...

-๒๒.๒.๕ ดานทายของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light ติดตั้งชุด
โคมไฟสัญญาณจราจร ประกอบดวยไฟเบรก ไฟสัญญาณกระพริบเลี้ยวซาย-ขวา และไฟถอย โดยไฟสัญญาณตาง ๆ
ตองติดและใหสัญญาณพรอมกับไฟสัญญาณของรถกระบะ ขณะลากจูงและเคลื่อนยายเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถ
พวงลากจูง Balloon Light
๒.๒.๖ แขนลากจูงสามารถบังคับใหเลี้ยวซาย-ขวา ไดตามตองการสวนดานขางซายขวา
ของโครงสรางตองมีขาค้ํายันไมนอยกวา 4 ขา แตละขาสามารถยืดกางออกไดสงู สุดไมนอยกวา 40 เซนติเมตร
และสามารถปรับระดับขึ้นลงพรอมมีที่ล็อคไมใหรถลากจูงลื่นไถล
๒.๒.๗ เครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light จะตองติดตั้งอุปกรณ
รองรับน้ําหนักที่ชว ยผอนแรงกระแทก เชน โชคอัพแหนบ คอยสสปริง หรือ ระบบอื่นที่ดีกวา
๒.๒.๘ ลอและยางรถยนตที่ติดตั้งดานซาย-ขวา ของโครงสรางมีขนาด Ø ของกระทะลอ
ไมนอยกวา 14 นิ้ว โดยเปนยางเรเดียน
๒.๒.๙ ลอดานหนาของโครงสรางทําดวยเหล็ก ติดตั้งกับแกนเสาลอและสามารถปรับระดับขึ้นลงได
ดวยชุดมือหมุน
๒.๒.๑๐ เสารับชุดโคมไฟ Balloon Light ทําดวยโลหะมีความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร มีความ
คงทนแข็งแรง
๒.๒.๑๑ ชนิดของเสารับชุดโคมไฟ Balloon Light สามารถปรับระดับไดโดยควบคุมการขึ้นลงดวย
ชุดมือหมุนและมีความสูงเมื่อยืดออกสุดรวมบอลลูนไดไมนอยกวา 7 เมตร
๒.๒.๑๒ มีขาตั้ง (Stand Type) เปนอุปกรณเสริมพิเศษรับชุดโดมไฟ Balloon Light เปนแบบ
เอนกประสงคสามารถกางออก 3 ขา โครงสรางมีความเงางาม ไมเปนสนิม สามารถปรับตั้งระดับขาตั้งและปรับระดับ
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 (ตามที่ระบุใน Catalog)
สองสวางไดรอบทิศทาง
๒.๓.๓ โคมไฟ Balloon Light สามารถใชไดทั้งไฟจากเครื่องกําเนิดไฟฟา และไฟตามอาคารบานเรือน
โดยภายในชุดตัวถังรถพวงลากจูง จะตองติดตั้งชุดปลั๊กเสียบตัวเมียหรือตัวผูเพื่อรองรับปลั๊กเสียบของชุดโคมไฟบอลลูน
พรอมทั้งสายไฟ ชนิด VCT 3 Core x 2.5 SQ mm. มาตรฐาน TIS 11-2531 มีความยาวไมนอยกวา 20 เมตร
๒.๓.๔ ชุดโคมไฟประกอบดวย
(๑) โคมไฟทําดวยเสนใยสังเคราะหชนิดพิเศษ เคลือบสารปองกันไฟครอบชุดหลอดไฟ กันน้ําและ
ระบายความรอนไดดี มีลกั ษณะแสงนวลตาเมื่อสวางเต็มที่ และตองมีถุงจัดเก็บผาบอลลูนอยางดี
(๒) มีพัดลมติดตั้งใตโคมไฟสําหรับระบายความรอนภายในโคมไฟ และเติมลมใหกับโคมไฟเพื่อให
พองตัวเสมือนบอลลูน มีขนาดกวางไมนอยกวา 1,000 มม. และสูงไมนอยกวา 700 มม.เมื่อพองตัวเต็มที่
(๓) สายไฟที่ใชกับโคมไฟบอลลูนเปนแบบคอยลสปริงยืด-หดได
/๓.ชุดสัญญาณ...

- ๓๓. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดไรสาย จํานวน 3 ดวง มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
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 สัญญาณไฟฉุกเฉินสามารถเปลงแสงไดรอบตัว 360 องศา เปลี่ยนรูปแบบการเปลงแสงไดไมนอยกวา 9
รูปแบบ ตัวเรือนผลิตจากวัสดุโพลิเมอรพรอมติดตั้งแมเหล็กสําหรับยึดติดผิวโลหะที่เปนเหล็กได
๔. สีและเครื่องหมาย มีคุณลักษณะ ดังนี้
๔.๑ ตัวโครงของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light พนสีเหลือง (Highway Yellow)
๔.๒ ที่ขาค้ํายันดานซาย-ขวา พนสี หรือติดสติกเกอรสะทอนแสงแดงสลับขาว
๔.๓ สีของเครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องยนตเปนไปตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
๔.๔ ดานทายของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light ตองติดสติกเกอรหรือพนขอความ
“รถพวงลากจูง” พรอมแถบสะทอนแสงแดงสลับขาวใหมองเห็นชัดเจนเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
๔.๕ ดานขางซาย-ขวา ฝาเปดของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light พนเครื่องหมาย
อบต.แพรกษา สมุทรปราการ Ø ไมนอยกวา 8 นิ้ว
๕. เครื่องมือและอุปกรณ
๕.๑ ประแจแหวน เบอร 6-32 มิลลิเมตร ไมนอยกวา 10 ชิ้น จํานวน 1 ชุด
๕.๒ ประแจปากตาย เบอร 6-32 มิลลิเมตร ไมนอยกวา 10 ชิ้น 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. เงือ่ นไขการเสนอราคา
๖.๑ ราคาที่เสนอเปนราคาที่รวมภาษี คาธรรมเนียม และคาใชจายทั้งหมดเรียบรอยแลว
๖.๒ ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิต หรือเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยทีไ่ ดรับการแตงตั้งโดยแตงตั้งโดยตรง
จากโรงงานผูผลิต พรอมแสดงหลักฐานการแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซอง ในกรณีที่ผูเสนอราคามิไดเปน
ตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิตใหแสดงหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทย
มาพรอมกับสําเนาหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิตของตัวแทนจําหนายในประเทศไทย ในวัน
ยื่นซองประกวดราคา
๖.๓ ผูเสนอราคาจะตองแนบตนฉบับ แคตตาล็อคของเครือ่ งสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light
อยางนอย 1 ชุด โดยใหแสดงรายละเอียดทางเทคนิค และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุในขอกําหนดโดย
ครบถวน เพื่อประกอบการพิจารณา
/๖.๔ ผูเสนอ...

-๔๖.๔ ผูเสนอราคาจะตองเสนอแบบรายละเอียด ของเครือ่ งสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light
โดยตองระบุรายละเอียดขนาดโครงสรางอยางครบถวนและชัดเจนพรอมลงนามรับรองแบบโดยวิศวกรเครื่องกลระดับ
ไมต่ํากวาสามัญ พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ยังไมหมดอายุมาแสดงในวันยื่นซอง
๖.๕ ผูเสนอราคาตองมีศูนยซอมบริการทีไ่ ดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่มีขอบเขตการ
รับรองครอบคลุมถึงการบริหารจัดการดานบริการหลังการขาย และตองแสดงหลักฐานในวันยืน่ ซอง
๖.๖ ผลิตภัณฑตามขอกําหนดที่ ๒.๓.๑ ตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน IP-54 CLASS 1 โดยแนบหนังสือ
รับรองการไดมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
๖.๗ ผลิตภัณฑตามขอกําหนดที่ 3 จะตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑจาก EC Council Directive
2004 /108/EC ผานตามมาตรฐาน Electromagnetic Compatibility EN 55015 : 2006 + A1 : 2007+A2 : 2009 EN 61547 :
2009 และไดรับการรับรองการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑจากสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (EEI) หรือเทียบเทา การ
ปองกันน้ําและฝุนไมนอยกวาระดับ IP 68 เปนไปตามมาตรฐาน มอก. 513-2553 โดยแนบหนังสือรับรองการได
มาตรฐานมาแสดงในวันยืน่ ซอง
๖.๘ ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรองผลการจําหนายเครื่องสํารองฟาฟาฉุกเฉิน แบบรถพวงลากจูง (Balloon
Light) จากหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ วาเคยมีการจําหนายและใชงานมาแลว
๖.๙ ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการไดรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ของโรงงานผูผลิต เครื่อง
สํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light โดยแสดงหลักฐานในวันยืน่ ซอง
๖.๑๐ ผูเสนอราคาจะตองใหการรับรองในการสํารองอะไหลของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง
Balloon Light เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป นับจากวันตรวจรับมอบงาน
๗. เงื่อนไขและการรับประกัน
๗.๑ การรับประกันการชํารุดบกพรองเนื่องจากการใชงานตามปกติ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป หากเกิดการ
ชํารุดบกพรองในระยะเวลาและเงื่อนไขดังกลาว ผูขายจะตองทําการแกไขใหใชงานไดดีดังเดิมภายใน 10 วัน นับจาก
วันที่ไดรับแจงโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
๗.๒ ผูขายตองสงผูชํานาญการมาฝกอบรมหลักสูตรการใชงาน การซอมบํารุงรักษาใหกับเจาหนาที่ของ
หนวยงานที่จดั สงผลิตภัณฑในวันสงมอบ
๗.๓ ผูขายตองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามันหลอลื่นตาง ๆ ใหเต็มถังในวันสงมอบ
๗.๔ ผูขายจะตองสงหนังสือคูมือแบบภาษาไทย ของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon
Light ที่สงมอบ จํานวน 2 เลม/ชุด
๘. การอบรม
ผูขายจะตองอบรมเจาหนาที่ ใหสามารถใชเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light ที่สงมอบได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนะนําการซอมบํารุงรักษา หลักการทํางาน หลักความปลอดภัยในการใชงาน อยาง
ครบถวนในวันที่สงมอบ
๙. กําหนดสงของ
ภายใน ๖๐ วัน
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