
 

 

 
 

     
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ   
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑเรือไฟเบอรกลาสพรอมเครื่องยนตติดทาย 

................................................................ 
 
 
 

 เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ   มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อเรือไฟเบอรกลาสพรอม
เครื่องยนต  ติดทาย  จํานวน  ๑  ลํา  ตามโครงการปองกันและลดอุบัติภัยทางทะเลชายหาดเจาสําราญ    เพื่อใช
ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางทะเล  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
                -   เรือไฟเบอรกลาส  ขนาดความยาวไมนอยกวา  ๒๐  ฟุต  พรอมเครื่องยนตติดทาย  ขนาด        
๙๐  แรงมา  พรอมเทรลเลอและอุปกรณ  จํานวน  ๑  ลํา  เปนเงิน  ๙๒๒,๘๗๕.๐๐ บาท  (คุณลักษณะตาม
รายละเอียดแนบทาย) 

 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
๑.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้ดังกลาว  และจะตองมี

หลักฐานการเปนตัวแทนผูแทนจาํหนาย  ผูแทนจําหนาย  ผูประกอบการ  หรือผูผลิตเรือ มาแสดงดวย 
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
๓.  ไมเปนผูไดรบัเอกสทิธิหรอืความคุมกนั  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสทิธิ และความคุมกนัเชนวาน้ัน 
๔.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแกสํานักงานเทศบาล

ตําบลหาดเจาสาํราญ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาซื้อครัง้น้ี 

๕.  ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของ
รัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๔  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๗  ใหคูสัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลคาต้ังแตสองลาน
บาทข้ึนไปจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและย่ืนตอกรมสรรพากร  ดังน้ี   

     (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรบั 
รายจาย หรือแสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

     (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ    
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตามขอ ๑๖ ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

      (๓) คูสัญญาตองรบัจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครัง้ 
ซึ่งมมีลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
 
 
 

/กําหนด..... 
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  กําหนดย่ืนซองสอบราคา  ต้ังแตวันที่   ๔ –  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘   ณ  เทศบาลตําบลหาดเจา
สําราญ   ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐  น.   ถึงเวลา   ๑๖.๓๐  น.  และ ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘   ณ หอประชุม
ธนสิทธ์ิ  ขางศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  ในวันและเวลาราชการ (ยกเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ)  และ
ทําการเปดซองสอบราคาในวันที่  ๒๐  สิงหาคม   ๒๕๕๘  เวลา   ๑๐.๐๐  น.  เปนตนไป  ณ  หอประชุมธนสิทธ์ิ  
ขางศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 
 

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาไดท่ี งานพัสดุกองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  
ในราคาชุดละ   ๘๐๐  บาท(แปดรอยบาทถวน)  ตั้งแตวันท่ี  ๔ –  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘    ในวันและเวลาราชการ    
ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://www.gprocurement.go.th , http://www.Hadchaosamran.go.th  หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข  ๐-๓๒๔๔-๑๔๒๓ ตอ ๑๒   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๔    เดือน  สงิหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    
   
           
               ( นายบญุยอด  มาคลาย  ) 
         นายกเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ 
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เอกสารสอบราคาซือ้เลขท่ี  ๒ /๒๕๕๘ 
เรื่อง  สอบราคาจัดซือ้ครุภัณฑเรือไฟเบอรกลาสพรอมเครื่องยนตติดทาย 

ตามประกาศสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเจาสาํราญ 
ลงวันท่ี   ๔   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

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

 สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ” มีความ 
ประสงคจะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑเรือไฟเบอรกลาสพรอมเครื่องยนตติดทาย จํานวน  ๑  ลํา    ขนาดความยาว
ไมนอยกวา ๒๐ ฟุต  พรอมเครื่องยนตติดทาย  ขนาด ๙๐ แรงมา  พรอมเทรลเลอรและอุปกรณ   
 

ซึ่งพสัดุที่จะซื้อตองเปนของแท ของใหม โดยไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่
ใชงานไดทันที และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามทีก่าํหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด 
ดังตอไปน้ี 
  ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
       ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
       ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
       ๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย 
       ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
            (๑) หลักประกันสญัญา 
       ๑.๕ บทนิยาม 
         (๑)  ผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกนั 

(๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
         (๑)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ 
         (๒)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ 
 

  ๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
     ๒.๑  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพสัดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว  และ

จะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนผูแทนจําหนาย  ผูแทนจําหนาย  ผูประกอบการ  หรอืผูผลิตเรอื มาแสดงดวย 
     ๒.๒  ไมเปนผูที่ถูกระบช่ืุอไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
     ๒.๓  ไมเปนผูไดรบัเอกสทิธิหรือความคุมกนั  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ และความคุมกนัเชนวาน้ัน 
     ๒.๔  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสํานักงาน

เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี 

 
 
 

/  ๒.๕  บุคคลหรือ....... 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

-๒- 
 

 
     ๒.๕  บุคคลหรือนิติบุคคล(ผูเสนอราคา)  ที่จะเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลตําบลหาดเจา

สําราญ  ตองปฏิบัติดังน้ี 

      (๑)   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 
รายจาย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ 

      (๒)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ      
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตามขอ ๑๖ ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

      (๓)   คูสญัญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละคร้ัง 
ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสญัญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

          

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
       ผูเสนอราคาจะตองเสนอ  เอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคา  เปน  ๒  สวน คือ  

     ๓.๑  สวนท่ี ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
     ๑. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล   
 (ก)  หางหุนสวนสามญั หรือหางหุนสวนจํากัด  ใหย่ืนสําเนาหนังสือรบัรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจดัการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
 (ข)  บริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหย่ืนสาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  หนังสอืบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจดัการ  ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง  หุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
       ๒. ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 
           ใหย่ืนสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปน
หุนสวน (ถาม)ี  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 
       ๓. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
            ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  
และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสญัชาติไทย  ก็ใหย่ืนสาํเนาหนังสือเดินทางหรอืผูรวมคา
ฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหย่ืนเอกสารตามทีร่ะบุไวใน (๑)  

(๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี 
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  ท้ังหมดท่ีไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ ๑.๖

(๑) 
               ๓.๒  สวนท่ี ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

  (๑)  แคตตาล็อก  และแบบรปูรายการรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
 
 
 
 
 

/(๒) หนังสอืมอบ....... 
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 (๒)  หนังสอืมอบอํานาจซึง่ปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบคุคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

  (๓)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ    
๑.๖ (๒) 

 

๔.  การเสนอราคา 
     ๔.๑  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมี

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมอืช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน     
จํานวนเงินทีเ่สนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลข  และตัวอักษรโดยไมมีการขูด  ลบ  หรือแกไข  หากมกีารขูด  ลบ  
แตงเติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมอืช่ือผูเสนอราคา พรอมประทบัตรากํากบัไวดวยทุกแหง 

     ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวมและราคาตอหนวย  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายในใบเสนอราคาใหถูกตองทั้งน้ีราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว  
จนกระทั่งสงมอบพัสดุพรอมทดลองใช  ณ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

ราคาที่เสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๖๐   วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา  โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได   

    ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพสัดุ  ไมเกิน   ๖๐   วัน นับถัดจากวัน
ลงนาม  ในสัญญาซื้อขาย 
         ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ  ซึ่งเปนของผูเสนอราคาจัดทําข้ึนไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว
น้ีเทศบาลฯ จะยึดไวเปนหลักฐานทางราชการ 

 

  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดย    
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน   ๓   วัน 

        ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน  -  หนวย  เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี เทศบาลฯ จะไมรับผิดชอบในความเสยีหาย
ใดๆ  ที่เกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลวทางเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  จะคืนใหกับ   
ผูเสนอราคา  

        ๔.๖ กอนย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียดคุณลักษณะ  
เฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคา  ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

 
 
 
 

/๔.๗ ผูเสนอราคา...... 
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        ๔.๗  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยแลว  จาหนาซอง  

ถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาท่ี  ๒/๒๕๕๘”   ย่ืนตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ดังน้ี 

๑. ในวันที่   ๔  สิงหาคม   ๒๕๕๘ ถึงวันที่   ๑๘     สิงหาคม  ๒๕๕๘  (ยกเวน
วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ)  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.   ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   ณ  งานพัสดุ  กองคลัง
เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ   

๒. ในวันที่  ๑๙    สิงหาคม  ๒๕๕๘  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.   ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.            
ณ  หอประชุมธนสทิธ์ิ   ขางศาลากลางจงัหวัดเพชรบรุี  

 

  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการ   
เปดซองสอบราคาและจะไมรับซองสอบราคาทางไปรษณียใดๆ ทั้งสิ้น คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑)  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกกอน การเปดซองใบเสนอราคา   
  หากปรากฏตอคณะกรรมเปดซองสอบราคา กอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา    
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)  และคณะ
กรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ
ผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ
เทศบาล    จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอ
ราคารายน้ัน เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาว 
  ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน   ๓  วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หอประชุมธนสิทธ์ิ  ขางศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในวันท่ี   ๒๐    สิงหาคม  ๒๕๕๘    
ระหวางเวลา  ๑๐.๐๐ น.  เปนตนไป   

การย่ืนอุทธรณตามวรรค ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา 
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง 
และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 

 

 

 

/๕. หลักเกณฑ.......  
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  ๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
             ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งน้ี  เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  จะพิจารณาดวยราคารวม
ทั้งสิ้น         

     ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔  แลว  คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  เทาน้ัน 
   ๕.๓  เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  สงวนสทิธิไมพจิารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไม
มีการผอนผันในกรณี  ดังตอไปน้ี 
    (๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ   
    (๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยาง
หน่ึงอยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
    (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
   ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา    คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
   ๕.๕ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  ทรงไวซึง่สิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุดหรือราคาหน่ึง
ราคาใดหรอืราคาที่เสนอทัง้หมดกไ็ด  และอาจพจิารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงหรือ
รายการใด หรอือาจจะยกเลกิการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพจิาณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ   และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  เปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคา
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได  รวมทัง้ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุทีเ่ช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคาการทําสัญญาซื้อขาย 
  ๖.  การทําสัญญาซื้อขาย 
       ๖.๑  ผูชนะการสอบราคา  สามารถสงมอบสิง่ของไดครบถวน ภายใน  ๕  วันทําการของ
ทางราชการนับแตวันทําขอตกลงซือ้  เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ จะพจิารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน
การทําสัญญา   ตามแบบสัญญาที่ระบุไวในขอ ๑.๓ ก็ได 

 
 

/๖.๒ ในกรณี...... 
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       ๖.๒  ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน ๕  วันทํา
การของทางราชการ หรือเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑ ผู
ชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓  กับเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕        
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได    ใหเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหน่ึงอยางใดตอไปน้ี 
   (๑) เงินสด  
                               (๒) หรือเช็คที่ธนาคารสัง่จาย ซึ่งเปนเช็คลงวันทีท่ี่ใชเช็คน้ัน  ชําระตอเจาหนาที่หรือกอน
วันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ                                                                                            
    (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบสญัญาคํ้าประกันดัง
ระบุ      ในขอ ๑.๔(๒)         
               (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลม ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารกระทรวงมหาดไทยกําหนด    

          (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับ
ถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา( ผูขาย ) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว  
  ๗.  อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ    ๐.๒๐   ตอวัน 
 

  ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซึง่ไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสญัญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน

ขอ ๑.๓ จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองดังน้ี    
-  เครื่องยนตเรือและอปุกรณประกอบทุกชนิด  หากมีขอบกพรองหรือมีความชํารุดเสียหาย

เกิดข้ึนจากการใชงานตามปกติ  ภายในระยะเวลา  ๑  ป  นับจากวันทีเ่ทศบาลฯ  ไดรับมอบเรืออยางเปนทางการ
แลว  ผูรับจางจะตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหเปนปกติ  ภายใน  ๑๐  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับการแจงความ
ชํารุดบกพรอง คาใชจายที่เกิดข้ึนทั้งหมด  ในหมวดน้ีใหอยูในความรับผิดชอบของผูรบัจาง     
   ๙. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
        ๙.๑   เงินคาพัสดุอุปกรณสําหรับการซื้อขายครั้งน้ีไดมาจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศประจําปงบประมาณ  
๒๕๕๗ 
 
 
 

/การลงนาม...... 
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     การลงนามสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบในการขอขยายเวลากอหน้ีผูกพัน
และผูขายไดนําหลักประกันสัญญาเปนเงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันสัญญา  มาย่ืนตอเทศบาลตําบลหาดเจา
สําราญแลวเทาน้ัน 
       ๙.๒   เมื่อเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและ   
ไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และ
ของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังน้ี 
        (๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกเขามาจากตางประเทศตอ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจาก
ตางประเทศ   เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
        (๒)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวีใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย   ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือ
เปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
         (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑)  หรือ (๒)  ผูรบัจางจะตองรบัผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
           ๙.๓  ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุใน ๖  เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ   อาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหาย(ถามี)  รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ     
          ๙.๔  เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญขอสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี  
         ๙.๕  เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ  มีสิทธิที่จะตรวจทดลองคุณภาพของพัสดุในการตรวจ
ทดลอง   ถามีคาใชจายในการน้ีเทาใด  ผูเสนอราคาจะตองเปนผูชําระ ทั้งน้ี  ทางราชการไมตองรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแกพัสดุที่สงมอบ 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ 
 
 

วันท่ี   ๔      เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของครภุณัฑ 
เรอืไฟเบอรกลาสพรอมเครือ่งยนตตดิทาย 

********** 
 

  เรือยนตตรวจการณ  ขนาดความยาวไมตํ่ากวา  ๒๐  ฟุต 
  ๑.  ขนาดและสมรรถนะของเรือ 
     -  ความยาวตลอดลําเรือ ไมนอยกวา      ๒๐   ฟุต 
     -  ความกวางกลางลําเรือ ไมนอยกวา      ๖     ฟุต 
     -  ความลึก ไมนอยกวา        ๒     ฟุต 
     -  เครื่องยนต  OUTBOARD ไมนอยกวา  ๙๐  แรงมา   ๑  เครื่อง 
     -  ความเร็วสูงสุดไมตํ่ากวา      ๒๕   นอต 
     -  ความจุถังนํ้ามันเช้ือเพลิงไมนอยกวา    ๑๐๐   ลิตร 
 

 ๒.  ลักษณะและคุณสมบัติของเรือ 
      เปนเรือที่ออกแบบสําหรับใชเปนเรือตรวจการณ  สามารถปฏิบัติการตามชายฝงทะเลไดดี  
ตัวเรือมีความแข็งแรง  เปนเรือที่มีความเร็วสูง การทรงตัวดีในการว่ิงทรงตัว  ไมลื่นแฉลบเมื่อบังคับเลี้ยว  
ลักษณะของเรือแบบหัวแหลมทายตัด  ทองเรือออกแบบลักษณะเปนรูปตัว V  ผนังทายเรือมีความแข็งแรง
สามารถติดต้ังเครื่องยนตชนิด  OUTBOARD  2  STROKE  ขนาดไมตํ่ากวา  ๙๐  แรงมา  จํานวน  ๑  เครื่อง  
การบังคับเรือเปนระบบพวงมาลัย  และ remote  control  การออกแบบจัดสรางภายในตัวเรือตองคํานึงถึง
ความสะดวกในการใชงาน 
  การแบงสวนตัวเรือ 
  ๒.๑  สวนหัวเรือจัดมีหองเก็บของ  มีฝาเปด-ปด  ขนาดเหมาะสมกับขนาดของเรือเหมาะ
สําหรับใชเปนที่เก็บสมอเรือและเชือก ฯลฯ 
  ๒.๒  ที่ควบคุมเรือ  อยูบริเวณกลางลําเรือ  ดานหนาที่ควบคุมเรือติดต้ังพลาสติกบังลม
โปรงแสง PLEXIGLASS  หลังพลาสติกบังลมติดต้ังพวงมาลัย, มาตรวัดและสวิทซควบคุม 
  ๒.๓  หลังพวงมาลัยติดต้ังที่น่ังทําดวยไฟเบอรกลาสมีโครงสรางแข็งแรง  สามารถใชเปน   
ที่น่ังสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
  ๒.๔  พื้นเรือตลอดลํา  ตลอดจนทางเดินหลอดวยไฟเบอรกลาสจากแมแบบ  MOLD  มี
ลายกันลื่นในตัว 
  ๒.๕  บริเวณทายเรือจัดเปนที่น่ังยาวตามขวาง  โดยเฉพาะที่น่ังสามารถเปด-ปด ไดเหมาะ
สําหรับใชเปนที่เก็บแบตเตอรี่และสิ่งของตาง ๆ 
  ๒.๖  เหนือบริเวณที่ควบคุมเรือมีหลังคาผาใบทําดวยสแตนเลส  สามารถพับเก็บได 
  ๒.๗  บริเวณกราบเรือดานหนาและบริเวณกราบทายเรือทั้งสองดานติดต้ังราวทําดวยทอ  
สแตนเลสขนาดเหมาะสมกับตัวเรือ 
 
 
 
 

/๒. มาตรฐานของวัสดุ..... 
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๒.  มาตรฐานของวัสดุ 

 วัสดุที่ใชในการตอเรือสวนใหญเปน  GLASS  FIBER  REINFORCED  PLASTIC    ชนิด
สําหรับใชเพื่อการตอเรือที่มีคุณสมบัติไดมาตรฐานดังน้ี 

  ๓.๑  ตัวเรือไดแก  เปลือกเรือสรางดวย  G.R.P  โดยหลอจากแบบเปนช้ืนเดียวกันทั้งลํา 
  ๓.๒  โครงสรางตัวเรือไดแก  กงเรือทางขวางและทางยาว  ฝากั้นและสวนอื่นๆ  ที่เปน

สวนเสริมกําลังเรือสรางดวยไฟเบอรกลาสทั้งหมดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับตัวเรือ 
  ๓.๓  กราบเรือและขางเรือ  สรางใหแข็งแรงทนทานเปนพิเศษเพื่อใหสามารถทนทานตอ

การกระทบกระแทก 
  ๓.๔  ผนังขางเรือภายในพื้นเรือสรางดวยไฟเบอรกลาส  ถอดจากแมแบบ 
  ๓.๕  วัสดุที่ใชตลอดจนขนาดเปนไปตามมาตรฐานของสถาบันตอเรือที่เช่ือถือได  เชน  

LLOY’S,VERITAS,A.B.S,BRITISH  STANDARD, DNV หรือ NK 
  ๓.๖  นํ้ายายึดเหน่ียว POLYESTER  RESIN  เปนประเภท  MARINE  GRADE 
  ๓.๗  วัสดุเสริมกําลัง  REINFORCED  MATERIAL  ไดแก 
         -  chopped  strand  mat  นํ้าหนักไมนอยกวา  ๓๐๐  กรัมตอ  ๑  ตารางเมตร 
         -  chopped  strand  mat  นํ้าหนักไมนอยกวา  ๔๕๐  กรัมตอ  ๑  ตารางเมตร 
         -  chopped  strand  mat  นํ้าหนักไมนอยกวา  ๖๐๐  กรัมตอ  ๑  ตารางเมตร 
         -  woven  roving           นํ้าหนักไมนอยกวา  ๕๘๐  กรัมตอ  ๑  ตารางเมตร 
 

๓. การสรางตัวเรือ 
ตัวเรือสรางดวยกรรมวิธีการหลอจากแมแบบเปนช้ินเดียวกันทั้งลํา  หลอดวยกรรมวิธีพนผวิ

ภายนอกสุดดวยการใชเครื่องแรงดันพนเจลโคตลงบนผิวแบบจากน้ันใชกรรมวิธี  HAND  LAY  UP  เปนช้ันๆ  
ดวยวัสดุที่เปนตัวยึดเหน่ียว  RESIN   และวัสดุที่ทําใหเกิด  REINFORCE  โดยใหคํานึงถึงความแข็งแรงเปนหลัก
ดังตอไปน้ี 

๔.๑  สวนที่เปนเปลือกเรือพน  GELCOAT  และหลอดวยไฟเบอรกลาสไมตํ่ากวา  ๖  ช้ัน  
แบบ  SINGLE  SKIN  จากตัว MOULD   เสริมความแข็งแรงดวยวัสดุที่ไดมาตรฐานตามกําหนด ขอ ๓ 

๔.๒  สวนที่เปน DECK  พนดวย  GELCOAT  และหลอดวยไฟเบอรกลาสไมตํ่ากวา ๔  ช้ัน  
โดยใชวัสดุที่ไดมาตรฐานตามกําหนด  ขอ ๓ 

๔.๓  สวนที่เปนพื้นเรือดานในเปนไฟเบอรกลาสเรียบโดยใชวัสดุที่ไดมาตรฐานตามกําหนด
ขอ ๓ 

๔.๔  ผิวภายนอกเรือ  outside  skin  มีสวนประกอบของ  PIGMENT  GELCOAT  
ประเภทที่ใชในการตอเรือ 

๔.๕  ตัวเรือมีสีขาว 
 
 
 
 

/๔. ขอกําหนด..... 
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๔. ขอกําหนดการสรางเรือไฟเบอรกลาส 
เพื่อใหเรือมีคุณภาพแข็งแรงทนทานและปองกันขอบกพรองทีเกิดจากการสราง  ตลอดจน

เครื่องมือที่ใชมาตรฐานดังน้ี 
๕.๑  ตัวเรือสรางดวยกรรมวิธีการหลอแบบที่ทําดวยไฟเบอรกลาสเปนช้ินเดียวกันทั้งลํา  

ผิวนอกสุดใชเครื่องพนแรงดันพนเจลโคตลงบนผิวแมแบบทิ้งไว จากน้ันใชกรรมวิธีการทําแบบใชมือทา  HAND  
LAY  UP  ดวยการวางแผนใยแกวเปนช้ัน ๆ สลับดวยการทาโพลีเอสเตอรเรซิ่นบนแผนใยแกวดวยลูกกลิ้งซึ่ง   
เปนตัวยึดเหน่ียวและเปนวัสดุที่ทําใหเกิดความแข็งแรงแลวใชลูกกลิ้งและแปรงไลฟองอากาศและวางแผนใยแกว
ช้ันตอไปจนกวาครบจํานวนช้ันของใยแกว 

๕.๒  สถานที่กอสรางมีลักษณะสามารถควบคุมอุณหภูมิ  ความช้ืน  และฝุนละอองไดดีตอง
เริ่มพน  GELCOAT  ไปจนถึงการพอกช้ันเรือจนเสร็จ  เพื่อใหการเกาะยึดของแตละช้ันเปนเน้ือเดียวกัน  และ    
มีคาความแข็งแรงสูง 

๕.๓  เครื่องมือที่ใชผสมเรซิ่นกับเคมีภัณฑอื่นๆ  เปนชนิดที่ทํางานดวยไฟฟา  เพื่อให
สามารถปรับแตงอัตราสวนผสมไดคงที่แนนอนทุกๆ ช้ัน  ทําใหการพอกช้ันไฟเบอรกลาสแตละช้ันมีคาเทากัน     
โดยตลอด 

๕.๔  การพน  GELCOAT  ใชอุปกรณพนที่ทํางานดวยไฟฟาที่ควบคุมกําลังดัน  ซึ่งทําใหผิว
ภายนอกซึ่งเปนสวนของ  GELCOAT ฉาบผิวตลอดลําไดทั่วถึง  และผนึกแนนเหนียวไมเปราะและโดยเฉพาะจะ
ไดความหนาของ GELCOAT ที่ใกลเคียงกัน 

๕๕   การถอดเรือออกจากแบบใหใชเครื่องมือทุนแรงยกตัวเรือออกจากแบบเพื่อปองกัน    
มิใหเกิดการบิดเบี้ยวของลําเรือ 

 

 ๖  รายละเอียดของเครื่องยนต 
 ๖.๑  เปนเครื่องยนตติดทาย  จํานวน  ๑  เครื่อง  ขนาดไมตํ่ากวา  ๙๐  แรงมา  ชนิด  ๒  
จังหวะ  ใชนํ้ามันเบนซิน  เปนเครื่องยนตไมนอยกวา  ๓  สูบ  ผลิตแรงมาสูงสุดที่รอบเครื่องยนตไมตํ่ากวา   
๕,๐๐๐  รอบ/นาท ี
 ๖.๒  เปนเครื่องยนตใหมที่ยังไมเคยใชงานมากอน 
 ๖.๓  ระบายความรอนดวยนํ้าจากภายนอกเครื่อง 
 ๖.๔  ระบบไอเสียระบายออกใตนํ้า 
 ๖.๕  มีเกียร เดินหนา-วาง-ถอยหลัง 
 ๖.๖  สตารทเครื่องยนตดวยระบบไฟฟา 
 ๖.๗  การควบคุมเครื่องยนต  ใหเริ่มเดิน-หยุด-เรง-  ลดความเร็วรวมทั้งยกกระดก
เครื่องยนตดวยระบบไฮดรอลิคสามารถกระทําไดโดย  remote  control 
 

 
 
 
 

/ ๖.๘ แผงมาตรวัด......... 
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 ๖.๘  แผงมาตรวัดเครื่องยนตติดต้ังที่แทนความคุมเรือ  ประกอบดวย 
     -  เกจวัดรอบเครื่องยนต 
       -  เกจวัดความเร็ว 
     -  เกจวัดและแสดงการยกมุมของหาง 
     -  เกจวัดนํ้ามันเช้ือเพลิง 
     -  เกจวัดแบตเตอรี่ 
 ๖.๙  ใบจักรอลูมีเนียม 
 

 ๗.  อุปกรณประกอบตัวเรือ 
 ๗.๑  รวมจับทําดวยสแตนเลสติดต้ังบริเวณกราบเรือทั้งสองดานและในที่เหมาะสม 
 ๗.๒  ติดต้ังกระจกบังลมใส 
 ๗.๓  พุกผูกเชือกขนาดเหมาะสม 
 ๗.๔  กราบเรือต้ังแตหัวเรือถึงทายเรือติดค้ิวกันกระแทกตลอดแนวใหมีความเหมาสมกับตัวเรือ 
 ๗.๕  ปมนํ้าทองเรือ  Submersible  ใชกําลังไฟแบตเตอรี่  ขนาด  ๑๒  โวลท พรอม

สวิทชควบคุมจากที่น่ังถือทาย 
 ๗.๖  ติดหวงสแตนเลสบริเวณหัวเรือและทายเรือใหแข็งแรงเพียงพอในการฉุดลากได 
 ๗.๗  ไฟเดินเรือและไฟทายเรือซึ่งเปนเสาธงดวยในตัว  พรอมสวิทซและปลั๊กไฟสําหรับ

เสียบสปอรทไลท 
 ๗.๘  ไฟสัญญานสีแดง  หมุนรอบตัวพรอมสวิทซ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๗.๙  ไซเรนเสียง  D.C. ๑๒  โวลท จํานวน  ๑  ชุด 
 ๗.๑๐ โครงหลังคาผาใบสแตนเลส จํานวน  ๑  ชุด 
 ๗.๑๑ ชุดพวงมาลัยเรือพรอมสาย  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๗.๑๒ สมอเรือพรอมเชือก  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๗.๑๓ ลูกตะเพรายาง  จํานวน  ๔  ลูก 
 ๗.๑๔ วิทยุรับ-สง   จํานวน  ๑  ชุด (ผูรับจางจะตองดําเนินการตามกฎขอบังคับของ

กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี  พรอมทําการจดทะเบียนใบอนุญาตใชเรือใหกับผูวาจาง  และดําเนินการ
ขออนุญาตใชวิทยุสื่อสารตามระเบียบราชการ) 

 ๗.๑๕ เครื่อง  GPS  พรอมสายและอุปกรณ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๗.๑๖ เสื้อชูชีพ   จํานวน  ๖  ตัว 
 ๗.๑๗ สปอรตไลท   จํานวน  ๑ ชุด 
 ๗.๑๘ พาย  จํานวน  ๒  อัน 
 ๗.๑๙ อุปกรณดับเพลิง  จํานวน  ๒  ชุด 
 
 
 
 

/๗.๒๐ รถเทรลเลอร..... 
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-๕- 
 
 
 
 ๗.๒๐ รถเทรลเลอร  จํานวน  ๑  คัน  พรอมอุปกรณรองรับนํ้าหนัก แหนบ  เปนเทรล

เลอรชนิด  ๑  เพลา  มีลอ  จํานวน  ๒  ลอ  พรอมติดต้ังเครื่องกวานเรือชนิดหมุน  และลอหนาชนิดพับเก็บได  
จํานวน  ๑  ชุด 
  

เง่ือนไขการเสนอราคาและการรับประกัน 
๑.  ราคาที่เสนอ  ตองรวมคาติดต้ังเครื่องยนต  ภาษีทุกชนิด  และคาใชจายอื่นๆ  ทั้งปวงแลว 
๒.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอราคาเครื่องยนตที่มีสาขาของผูแทนจําหนายเครื่องยนต

หรือศูนยบริการเครื่องยนตเรือที่ไดรับการแตงต้ังจากผูแทนจําหนายเครื่องยนต  ที่สามารถใหบริการดูแล
บํารุงรักษาเครื่องยนตที่เสนอใหกับเทศบาลฯ   

๓.  ผูเสนอราคา  จะตองแนบหนังสือยืนยันการมีวัสดุอะไหลของเครื่องยนตที่จะนํามาใชซอม
บํารุงรักษาระหวางการใชงาน  จากบริษัทผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย 

๔.  ผูเสนอราคา  จะตองมีใบรับรองจากบริษัทผูผลิต  หรือผูแทนจําหนายในประเทศไทย  เพื่อ
แสดงวาจะสามารถจัดหาอะไหลในการซอมเครื่องยนตไดทันที 

๕.  ผูเสนอราคา  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของเครื่องยนต  และอุปกรณที่ใช
ประกอบในการติดต้ังเปลี่ยนใหมทั้งหมด  พรอมซอมใหโดยไมคิดคาแรงและคาวัสดุ  เปนเวลา  ๑  ป  นับถัดจาก
วันสงมอบ  หากเครื่องยนตและอุปกรณที่ใชประกอบในการติดต้ังที่เปลี่ยนใหม  ชํารุดโดยมิไดเกิดจากความ
ประมาทเลินเลอของผูใช 

๖.  จะตองจัดใหมีการอบรมเจาหนาที่ผูใชงานเครื่องยนต  และอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบ
เครื่องยนตจํานวนไมนอยกวา  ๒  คน  ใหมีความรูความสามารถในการใชอุปกรณ  และบํารุงรักษาเครื่องยนตได
เปนอยางดี  โดยใชเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา  ๑  วัน    พรอมหนังสือคูมือการใชเครื่อง  และหนังสือแสดง
ช้ินสวนอะไหลเปนภาษาไทย  จํานวน  ๒  ชุด 

 
 

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