
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑเกษตรเครื่องสูบน้ํา (เครื่องยนตดีเซล)  

------------------------------------------ 

องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  มีความประสงคจะสอบราคาซ้ือครุภัณฑการเกษตรเครื่องสูบนํ้า (เครื่องยนต
ดีเซล)  จํานวน  1  เครื่อง  ราคากลางในการสอบราคาครั้งน้ี  จํานวน  350,000.-  บาท  (-สามแสนหาหม่ืนบาทถวน-)  เพื่อใช
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  รายละเอียดตามเอกสารสอบราคา  เลขที่  1/2554  ลงวันที่  4  มีนาคม  
2554         
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เปนผูที่มีอาชีพขายส่ิงของที่สอบราคาซ้ือดังกลาว 
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือของหนวยงาน 

บริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนช่ือแลว  
 3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ัง
ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวาน้ัน 

4.  ไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล โนน
สมบูรณ  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซ้ือครั้งน้ี 

-  กําหนดย่ืนซองสอบราคา   ในวันที ่ 7-21  มีนาคม  2554  เวลา  08.30-16.30  น. และในวันที่  22  มีนาคม  
2554  เวลา  09.00-10.00   ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง  ที่วาการอําเภอบานแฮด   จังหวัดขอนแกน  ในวัน
และเวลาราชการ  

-  กําหนดเปดซองสอบราคา   ในวันที ่ 22  มีนาคม  2554  ตั้งแต เวลา  10.30  น.  เปนตนไป 
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   700.-  บาท   ไดที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 222 
หมูที่  1 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  ระหวางวันที่   7  มีนาคม  2554  ถึงวันที ่  21  มีนาคม  2554  
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  (043)  267036  ตอ  101  ในวันและเวลาราชการ 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่   4    เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2554 
 
 
      
             (นายวิรัตน   ชาวศรี) 
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 

 



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่      1/2554 
การซื้อครุภัณฑการเกษตรเครื่องสูบน้ํา (เครื่องยนตดีเซล)  

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ลงวันที ่  4   มีนาคม  2554 
------------------------------- 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะสอบราคา
ซ้ือครุภัณฑเครื่องสูบนํ้าแบบมอเตอรไฟฟาและปมสูบนํ้า  ตามรายการ  (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบทาย)  ดังน้ี 
    1.  เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา  50  แรงมา  ที่รอบหมุน  1800  รอบ/นาที                                                                                                                         
 2.  เครื่องยนต  4  จังหวะไมนอยกวา  4  สูบ    
      - ระบบสตารทดวยระบบไฟฟากระแสงตรงพรอมแบตเตอรี่  ขนาดไมนอยกวา  12  โวลท   
 3.  ปมนํ้าหอยโขง  ขนาดทอดูดไมนอยกวา  8  น้ิว  ขนาดทอสงสูงไมนอยกวา  8  น้ิว 
 4.  สูบนํ้าไดไมนอยกวา  600  ลบ.ม./ช่ัวโมง    
 5.  สงสูงไดไมต่ํากวา  30  เมตร      
 6.  เครื่องยนตและปมนํ้าตอตรง  ติดตั้งบนเทรเลอรแบบ  2  ลอ  จูงได     
 7.  พรอมอุปกรณติดตั้งครบชุด         
กําหนดราคากลางเปนเงิน  จํานวน  350,000.-  บาท  (-สามแสนหาหม่ืนบาทถวน-) 
ซ่ึงพัสดุที่จะซ้ือตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที่ และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 
        1.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5 ……………………………………………….. 
1.6 ………………………………………………… 

        2.คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซ้ือ และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูทิ้งงานของ 

ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหาร
สวนตําบล 

2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต 
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวาน้ัน 
        3.หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังน้ี 
   3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)พรอมทั้งรับรอง 

/… 
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สําเนาถูกตอง 
      สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
   3.2 หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบ
เสนอราคาแทน 
   3.3  บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  
คาแรงงาน  ภาษีปะเภทตางๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 

   3.4  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจํานวนตัวอยาง (ถามี) 
        4.การย่ืนซองสอบราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ 
ทั้งส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอ ตองระบุตรง
กับทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบ  หรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม  แกไขเปล่ียนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ 
หรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอากรอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆทั้งปวงจนกระทั้งสงมอบพัสดุให 

       ราคาที่ เสนอ จะตองเสนอราคากําหนดยืนราคาไมนอยกวา   60  วัน  นับตั้งแตวันเปดซองสอบ 
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน…15….วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
ซ้ือขาย   

   4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อค และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ของพัสดุไปพรอมใบ
เสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวน้ี องคการบริหารสวนตําบลจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อค ที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทน
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตาล็อค ผู
เสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน .......3...........วัน 
    4.5  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน …..............-..............(หนวย)    เพื่อใชในการ
ตรวจสอบทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี  องคการบริหารสวนตําบล จะไมรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
   4.6  กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบ 

/… 
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ราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือเลขที่   1/2554”   

โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ตั้งแตวันที่  7-21  มีนาคม  2554   ระหวางเวลา   08.30-
16.30 น. และในวันที่  22  มีนาคม  2554  เวลา  09.00-10.00  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง  ที่วาการ
อําเภอบานแฮด   จังหวัดขอนแกน  ในวันและเวลาราชการ  
 เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
เปดซองสอบราคาในวันที่  22  มีนาคม  2554  ตั้งแตเวลา 10.30  น. เปนตนไป 
 5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งน้ีองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย  ราคารวม 
 5.2    หากผูเสนอราคาใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตาม 
ขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคาราย
น้ัน เวนแตเปนขอผดิพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  
ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทาน้ัน 
           5.3  องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ
องคการบริหารสวนตําบล 

(2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา 
      (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนด  ในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมีผล 
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
      (4)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา  
(ถามี)  กํากับไว 
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบล 
มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอ 
ทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินขององคการ
บริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆมิไดรวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เช่ือไดวา  การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  หรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา 
 6.  การทําสัญญาซื้อขาย     

6.1  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน   5   วัน  ทําการของทางราชการ  
/... 
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นับแตวันที่ทําขอตกลงช้ือ  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาดังระบุในขอ  1.3  
ก็ได 
  6.2  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน  5  วันทําการของทางราชการ 
หรือองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงขอ  6.1  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาช้ือขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ 1.3  กับองคการบริหารสวนตําบลภายใน   7  วัน  นับจากวันที่ไดรับแจงจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาส่ิงของที่สอบราคาไดใหองคการบริหารสวนตําบลยืดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใช
หลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
             ( 1 )  เงินสด 

( 2 )  เช็คที่ธนาคารส่ังจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญา หรือกอนหนาน้ัน  ไมเกิน  3  
วันทําการของทางราชการ 
 ( 3 )  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4  
 ( 4 )  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  ( ผูขาย ) พนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาช้ือขาย 
 7.  อัตราคาปรับ 

คาปรับตามสัญญาช้ือขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20   ตอวัน  แตไมต่ํากวาวันละ  100.-  บาท   
(หน่ึงรอยบาทถวน) 
 8.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคาไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาช้ือขายตามแบบดังระบุในขอ  1.3  แลวแตกรณี  
จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา……-…….เดือน………1……..ป   นับ
จากวันที่ผูซ้ือรับมอบโดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน……7…… …วัน  นับจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง 
 9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
   9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการช้ือครั้งน้ีไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติคาพัสดุจากงบประมาณกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว
เทาน้ัน 

9.2 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูนําขายและไดตกลงซ้ือส่ิงของตาม 
สอบราคาซ้ือแลว  ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขามาโดย 
ทางเรือโดยเสนทางทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  
ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังน้ี 

/… 
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 ( 1 ) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวีภายใน   7  วัน  นับตั้งแตวันที่ผูขายส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
             ( 2 )จัดการใหส่ิงของช้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย  จากตางประเทศมายัง
ไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  
ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนการบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออื่น 
 ( 3 )  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  ( 1 )  หรือ  ( 2  )  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ 
พาณิชยนาวี 

9.3 ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที ่
ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี ) รวมทั้ง
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของราชการ 
 9.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข  เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  ( ถามี ) 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 
 
 
 

 (นางวิไล  อุดม) 
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

 
วันที่  4   เดือน    มีนาคม  พ.ศ.  2554 

 
 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 8 นิ้ว เคร่ืองยนตดีเซล 

ลักษณะทั่วไป  
            เครื่องสูบน้ําชนิดขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตดีเซล ระบายความรอนดวยหมอน้ํารังผ้ึง  ปมน้ําแบบหอยโขง
ขนาด Horizontal  Centrifugal Pump  ขนาดเสนผาศูนยกลางทอสูบและทอสงไมนอยกวา 8 นิ้ว ความสามารถสูบ
น้ําไดไมนอยกวา 600 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง หรือ 10,000 ลิตร /นาที  สงสูงไดไมต่ํากวา 30 เมตร ท่ีรอบหมุนไมเกิน 
1800 รอบตอนาที  ติดตั้งบนแทนเหล็กรางน้ําแข็งแรง พรอมอุปกรณ  สามารถใชงานการระบายน้ําและปองกันน้ํา
ทวมในพ้ืนท่ีตาง ๆ และเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 
 
1.  เคร่ืองสูบน้ํา 
 -  เครื่องสูบน้ําเปนแบบ Horizontal  Centrifugal Pump 
 -  เครื่องสูบน้ําตองไดรับมาตรฐานการผลิต ISO หรือ มอก. ซ่ึงไดรับรองจากสํานักงาน     
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และตองเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตในประเทศไทย 
     ตองมีหนังสือเปนตัวแทนจําหนายจากโรงงานผูผลิตโดยตรง 
 -  เครื่องสูบน้ําตองเปนชนิดหนาแปลน (FLANGED PUMPS) 
 -  ความสามารถในการสูบน้ําไมนอยกวา 10,000 ลิตร/นาที หรือ 600 ลูกบาศกเมตร/          ช่ัวโมง 
 -  สงสูงไดไมต่ํากวา 30 เมตร ท่ีรอบไมเกิน 1800 รอบ/นาที 
 -  ระบบสูบน้ําใชระบบลอน้ํา ดวยไอเสียจากเครื่องยนต (EXHAUST PRIMING) 
 -  เครื่องสูบน้ําตองมีทอทางดูดขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว และทอทางสงขนาด 
     ไมนอยกวา 8 นิ้ว 
 -  ตัวเรือน (Casing)   เปนเหล็กหลอ (Cast Iron) 
 -  ใบพัด (Impeller) เปนเหล็กหลอ(Cast Iron) 
 -  เพลา (Pump Shaft) เปนเหล็กกลาไรสนิม  
 -  SEALING   เปนแบบ Packing Seal  
  -  รองล่ืน (Bearing) เปนแบบลูกปน (Bell Bearing)  
 
2.  เคร่ืองยนต 
   -  เปนเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยระบบหมอน้ํารังผ้ึง 
 -  เครื่องยนตตองมีขนาดแรงมาไมนอยกวา 50 แรงมา  ท่ีรอบหมุนไมเกิน 1800  รอบ/นาที 
 -  เครื่องยนตมีแรงบิดไมนอยกวา 230 N.m  
 -  เครื่องยนตมีทอพักไอเสีย 
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3.  ระบบไฟฟา 
 -  ระบบสตารทดวยระบบไฟฟากระแสตรง พรอมแบตเตอรี่ 12 โวลท 100 แอมป/ช่ัวโมง  จํานวนไมน้ํายก
วา 1 ลูก  
 -  เครื่องยนตมีเครื่องวัด VOLTMETER. OILPRESSURE. TACHOMETER. HOUR METER  และ 
TEMPERA TURE GAUGE  พรอมสวิทซเปดหลอดไฟสองสวางทุกเกจ  
 -  มีหมอน้ําระบายความรอน หมอกรองอากาศ หมอกรองน้ํามันหลอล่ืน หมอกรองน้ํามันเช้ือเพลิง 
4.  การติดตั้งเคร่ืองยนตและเคร่ืองสูบน้ํา มีดังนี ้
 -   เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตและอุปกรณอ่ืน ๆ อยูดวยกันบนฐานเหล็กซ่ึงทําดวยเหล็กรางน้ํา หนาไมนอย
กวา 4 มม. เช่ือมเปน    โครงแข็งแรง  ความกวางความยาวของฐานเหล็กมากกวาความกวาง ความยาวของเครื่องสูบ
น้ํา และ  เครื่องยนตท่ีประกอบเขาดวยกัน 
 -    การตอเครื่องสูบน้ําเขากับเครื่องยนตเปนลักษณะการตอเขา โดยตรงกับ Fly Wheel ของเครื่องยนตกับ
เครือ่งสูบน้ํา แบบใช  Direct Flexible Coupling  
 -  มีทอลวงขยะทางดูด 
5.  อุปกรณเคร่ืองสูบน้ําแตละเคร่ืองประกอบดวย 
 -  ทอเหล็กมวนหนา 2 มิลลิเมตร หนาแปลนหนา 9 มิลลิเมตร ขนาด 8 นิ้ว ยาวทอนละ  
     3  เมตร  จํานวน 2 ทอน 
 -  ทอเหล็กมวนหนา 2 มิลลิเมตร หนาแปลนหนา 9 มิลลิเมตร ขนาด 8 นิ้ว ยาวทอนละ  
     2 เมตร  จํานวน 2 ทอน 
 -  ทอเหล็กมวนหนา 2 มิลลิเมตร หนาแปลนหนา 9 มิลลิเมตร ขนาด 8 นิ้ว ยาวทอนละ  
     1 เมตร  จํานวน 2 ทอน 
 -  ของอ 45 องศา หนา 2 มิลลิเมตร ขนาด 8 นิ้ว จํานวน  2 อัน 
 -  ของอ 90 องศา หนา 2 มิลลิเมตร ขนาด 8 นิ้ว จํานวน  2 อัน 
 -  ฟุตวาลว ขนาด 8 นิ้ว  จํานวน 1 ชุด  
 -  ประเก็นยางหนาไมนอยกวา 6 มม. น็อต และสกรูพรอมนอตขนาด 5 หุน ยาว 2.5 นิ้ว ครบ ชุดตาม
จํานวน 
6.  รายการเคร่ืองมือประจําเคร่ือง 
 -  ประแจแหวนขางปากตาย    จํานวน 1 ชุด 
 -  ประแจเล่ือย ขนาด 12 นิ้ว 1 ตัว 
 -  คีมล็อค จํานวน 1 ตัว 
 -  คอนปอนดขนาด 2 ปอนด จํานวน 1 ตัว 
 -  ไขควงแฉก / แบน จํานวน 1 ตัว 
 -  กลองเครื่องมือพรอมกุญแจล็อค จํานวน 1 ชุด 
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7.  ขอกําหนดอื่น ๆ 
 -  รับประกันสินคาไมนอยกวา  1  ป 
 -  การรับประกันสํารองอะไหลไมนอยกวา 5 ป  นับจากวันสงมอบ และผูเสนอราคาตองระบุจํานวนครั้ง
ของการเขามาทําการตรวจเช็ค บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา ไมนอยกวา 2 ครั้ง  ตอระยะรับประกันไมนอยกวา 1 ป และ
เพ่ือใหการบริการหลังการขายเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  ผูเสนอราคาตองไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
เกี่ยวกับพัสดุตามท่ีเสนอราคา 
 -  มีแผนปายแสดงรายละเอียดของสินคาติดมากับสินคา (Name Plate) โดยระบุยี่หอ รุน ปท่ีผลิต หมายเลข
เครื่อง ประสิทธิภาพ  ประเทศผูผลิต 
 -  คูมือการใชงานภาษาไทย  จํานวน 1 เลม 
             -  ผูเสนอราคาตองมีแค็ตตาล็อกแนบแยกรายละเอียด  สมารถอธิบายการทํางานของเครื่องได เพ่ือให
คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันเปดซองสอบราคา 
            -  กําหนดสงมอบพัสดุ  ภายใน  15  วันทําการ นับจากวันท่ีไดทําสัญญาซ้ือขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


