
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)   จัดซื้อรถบรรทุกขยะ   ขนาด ๖  ตัน  ๖  ล้อ  

แบบอัดท้าย   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐  ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  ๑  คัน    
……………………………………………………………………… 

 

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)  จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด  ๖  ตัน  ๖  ล้อ  แบบอัดท้าย  ขนาดความจุ          
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  ๑  คัน   ราคากลาง   ๒,๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  (-สองล้านสามแสนบาท
ถ้วน-)   (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ    
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา               
รายอืน่และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
ซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ   

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Govemment  Procurement : e-GP)  ต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดซ้ือภาครัฐ  

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  มิให้น ามาใช้บังคับกับการรับเงินของคู่สัญญาในสัญญาสัมปทาน 

  ก าหนดยื่นซองเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  
๒๕๕๗   ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึง  ๑๐.๓๐  น.   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ / ซื้อ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอท่าศาลา  (ห้องท้องถิ่นอ าเภอท่าศาลา)   และก าหนดเสนอราคา  ในวันที่  ๒๒   
พฤษภาคม   ๒๕๕๗       เวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึง ๑๐.๓๐ น.   ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

 

/  ผู้สนใจติดต่อ... 

 



 

-๒- 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ   ๒,๐๐๐.-  
บาท  ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช      
ระหว่างวันที่    ๒๒  เมษายน ๒๕๕๗ – ๑ พฤษภาคม   ๒๕๕๗    และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  และเ ว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่ งชัน  
www.thalingchan.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๗๕๓๗-๕๒๑๘  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ    ณ    วันที่  ๒๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
   

                                                  
              (นายชัยวุฒิ   แก้วอย่างดี) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.thalingchan.go.th/


 
เอกสารประมูลซื้อด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์     เลขที่    ๑/๒๕๕๗ 

การซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖  ตัน  ๖  ล้อ  แบบอัดท้าย 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐  ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  ๑  คัน 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน      
ลงวันที่    ๒๒   เดือน   เมษายน    พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า     “ องค์การบริหารส่วนต าบล”                              
มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด  ๖  ตัน  ๖  ล้อ  แบบอัดท้าย  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๐  
ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  ๑  คัน  โดยมีลักษณะดังนี้ 

๑.  ตู้บรรทุกมูลฝอย  มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๐  ลูกบาศก์เมตร  และสามารถรับน้ าหนักมูลฝอย
ได้ไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

๒. น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W.)  ไม่ต่ ากว่า  ๑๒,๐๐๐  กิโลกรัม 
๓. ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก  สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐  ปอนด์ต่อ

ตารางนิ้ว 
๔. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  ๑  ดวง   

รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ ตามแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ราคากลาง    ๒,๓๐๐,๐๐๐.-  บาท    (-สองล้านสามแสนบาทถ้วน-) 

ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                

                        ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
                        ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     

๑.๔ แบบสัญญาซ้ือ 
๑.๕ แบบหนังสือค้ าประกัน                                                  

(๑) หลักประกันซอง 
(๒) หลักประกันสัญญา 

                        ๑.๖ บทนิยาม 
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                        ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑                                               
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒          

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                         ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

/๒.๓ ผู้ประสงค.์.. 
 



 
-๒- 

  ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซ้ือด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ 
  ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๒.๕ ผู้ประสงคาจะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ   

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Govemment  Procurement : e-GP)  ต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดซ้ือภาครัฐ  

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  มิให้น ามาใช้บังคับกับการรับเงินของคู่สัญญาในสัญญาสัมปทาน 
                    ๓. หลักฐานการขอเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น ๒ ส่วนคือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง                    

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 
(๑) 

(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.๗ (๑) 
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                               (๑)  แคตตาล๊อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม

พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี 
                               (๓) หนงัสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา                    
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 

/ (๓)  หลักประกัน... 
 
 



-๓- 
(๔) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(๖) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารประมูลซ้ือ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
                        ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อ              
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อหรือการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
     ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐  วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา            
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
    ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซ้ือ 
                      ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล๊อก  และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ  ของรถบรรทุกขยะ  ขนาด ๖  ตัน  ๖  ล้อ  แบบอัดท้าย  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๐  ลูกบาศก์
เมตร  จ านวน  ๑  คัน  ไปพร้อมเอกสารส่วนที่  ๑  และเอกสารส่วนที่  ๒  เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐาน
ดังกล่าวนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
  ส ำหรับแคตตำล็อกท่ีแนบให้พิจำรณำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อ ำนำจท ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประมูลมีควำมประสงค์จะขอดู 
ต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องน ำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประมูล ตรวจสอบ 
ภำยใน  ๗  วัน 
  ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องส่งตัวอย่ำงของพัสดุที่เสนอ จ ำนวน.......-.........หน่วย 
เพ่ือใช้ในกำรตรวจทดลองหรือประกอบกำรพิจำรณำและหรือประกอบสัญญำ ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลิ่ง
ชัน จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตลิ่งชัน จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ 
  ๔.๖  ก่อนยื่นเอกสำรประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำควรตรวจดู 
ร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อน ที่จะ 
ตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำรประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
         ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“เอกสารประมูลซื้อตามเอกสาร
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  ๑/๒๕๕๗” ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล              ตาม
โครงการในวันที่   ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๐.๓๐    น.  ณ  ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดซื้อขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอท่าศาลา   (ห้องท้องถิ่นอ าเภอท่าศาลา )  
โดยถือนาฬิกาในศูนย์รวมรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดซ้ือ เป็นเกณฑ์นับเวลา 
          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติม
โดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์    จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น                 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)                         
ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้ง   

/  ผู้ประสงค์จะ... 
 



-๔- 
ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืน
ใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  
                    หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา               
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันจะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
          ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง               
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็น   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์
ค าสั่งดังกล่าว ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูลการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
          หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซ้ือด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และก าหนดวัน และเวลาเพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอ
ราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
            คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

  ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                    
ตามวันเวลา สถานที่ ที่ราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว 
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
            (๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการซ้ือด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

(๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่                     
๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

     (๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้าม)ี                   
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

     (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖) ผู้มิสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ           

ในการประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคา              
ขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอ              
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

 (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้วต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

 (๘) ผู้มิสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

 
 

/  ๕. หลักประกันซอง... 
 



 
-๕- 

๕. หลักประกันซอง 
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค           

จ านวน ๑๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ า
ประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้    

   ๕.๑ เงินสด 
   ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน โดยเป็นเช็คลงวันที่              
ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

        ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน                                               
ข้อ ๑.๕ (๑)  
                            ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต           
ให้ประกอบกิจการการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนซื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข้อ 
๑.๕ (๑) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อนี้องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันจะคืนให้ผู้เสนอราคา  

หรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่            
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจาก                     
ข้อผูกพันแล้ว 
     การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

               ๖.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๖.๑ ในการประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน                    

จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
           ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอรายของ            
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข           
ของเอกสารการประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา            
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน เท่านั้น 

         ๖.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะ            
เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                     (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตลิ่งชัน 
                                      (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลซื้อ                
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์                
จะเสนอราคารายอื่น 
              
 

/  ๖.๔ ในการตัดสิน... 
 



 
-๖- 

๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา                  
คณะกรรมการด าเนินการประมูล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน                 
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                              ๖.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือ ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่ง
ชันเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
จะพิจารณายกเลิกการประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น  
 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่นการ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่า             
ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน จะให้             
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่ง
ชัน มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
                              ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า            
ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน                
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มิสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   ๗. การท าสัญญาซื้อ 

๗.๑  ในกรณีผู้ชนะการประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน  ๕  วันท าการ ของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อกับองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  
อาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔  ก็ได้ 

๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ 
ครบถ้วนภำยใน ๕ วันท ำกำรของทำงรำชกำร หรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลิ่งชัน เห็นว่ำไม่สมควรจัดท ำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือตำมข้อ ๗.๑ ผู้ชนะกำรประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบ
สัญญำดังระบุในข้อ ๑.๔ นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ 
ร้อยละ ๕ ของรำคำสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลิ่งชัน ยึดถือ
ไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลกัประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด 
  ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน โดยเป็นเช็คลงวันที่               

ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
                            ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน           
ข้อ ๑.๕ (๒) 
 

/๗.๔  หนังสือค้ าประกัน... 
 
 



-๗- 
 

                            ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ 
ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                            ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก  
ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อแล้ว 
๘. ค่าซื้อและการจ่ายเงิน  
                        องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันจะจ่ายเงินและค่าซื้อโดยแบ่งออกเป็น   ๑  งวด  คือ    เมื่อ
ผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุกขยะ  และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว  
                    ๙.   อัตราค่าปรับ 
                            คิดค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือจะก าหนดในอัตราร้อยละ   ๐.๒๐   ของค่าพัสดุต่อวัน 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
        ผูช้นะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา
ซ้ือตามแบบดังระบุใน ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานซื้อที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันได้รับมอบงาน โดยผู้รับซ้ือต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
      ๑๑.๑  เงินค่าซ้ือรถบรรทุกขยะ  ขนาด ๖  ตัน  ๖ ล้อ  แบบอัดท้าย จ านวน  ๑  คัน  ได้มา

จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗   
      การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันได้อนุมัติเงินจาก

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗  แล้วเท่านั้น 
 ๑๑.๒ เมื่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็น           

ผู้รับซ้ือ และได้ตกลงซ้ือตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับซื้อจะต้องสั่งหรือ น าสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับซ้ือจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้ 
   (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ 
กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับซ้ือสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ                   
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
             (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ ลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับซ้ือจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
 
 
 

/๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะ... 
 
 



-๘- 
 
                          ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อ ๔.๗ 
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันจะริบหลักประกันซองของจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของ
วงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
       ๑๑.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา 
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันจะริบหลักประกัน
ซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้า
มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข                   
หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)    

   
 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 
 
 

                              วันที่    ๒๒    เดือน   เมษายน  พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้าย 

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ่๑ / ๒๕๕๗ 
การซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖  ตัน  ๖  ล้อ  แบบอัดท้าย 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐  ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  ๑  คัน 
ลงวันที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ 

-------------------------------------------------------- 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ลักษณะท่ัวไป 
 เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ำย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้ำเดี่ยว  ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วย

เครื่องยนต์ดีเซล มีก ำลังแรงม้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๒๑๐ แรงม้ำ ตอนหน้ำเป็นหัวเก๋ง  สำมำรถบรรจุพนักงำนได้ไม่
น้อยกว่ำ ๓ คน (รวมพนักงำนขับรถ) ตอนท้ำยหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีปริมำตรควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๑๐ 
ลูกบำศก์เมตร ด้ำนท้ำยตู้บรรจุขยะมูลฝอย  ติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย ท ำงำนด้วยระบบไฮโดรลิค  ด้ำนบนหัว
เก๋งติดตั้งสัญญำณไฟฉุกเฉินแบบLED ที่ได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ECE  R๖๕  และ  SAE  ส ำหรับยำนพำหนะ
โดยเฉพำะ  มีระบบสัญญำณไฟต่ำง ๆ  ตำมกรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดและตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มำก่อน 
 
๑. ระบบเครื่องยนต์และตัวรถ 

๑.๑  รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้ำเดี่ยว ล้อหลังคู่  
๑.๒  เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๖ จังหวะ  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ 
๑.๓  เป็นเครื่องยนต์ได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕ – ๒๕๕๑  หรือสูงกว่ำ 
๑.๔  มีก ำลังแรงม้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๒๑๐  แรงม้ำ 
๑.๕  ควำมจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ ๗,๖๐๐  ซีซี 
๑.๖  น้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุก (G.V.W)  ไม่ต่ ำกว่ำ  ๑๒,๐๐๐  กิโลกรัม   
๑.๗  มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๕  เกียร์  มีเกียร์ถอยหลัง  ๑  เกียร ์
๑.๘  พวงมำลัยขวำแบบลูกปืนหมุนรอบตัว  มีเพำว์เวอร์ช่วย 
๑.๙  ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว  ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 
๑.๑๐ ระบบเบรก  ใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย 
๑.๑๑  ติดฟิลม์กรองแสงภำยในห้องโดยสำร  ควำมเข้มของกำรกรองแสงไม่น้อยกว่ำ  ๖๐% 
๑.๑๒  ติดตั้งเครือ่งปรับอำกำศภำยในห้องโดยสำร 
๑.๑๓  ติดตั้งเครื่องเล่น CD  พร้อมรับสัญญำณวิทยุ  FM-AM  ในตัว 
๑.๑๔  ระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต 
๑.๑๕  มีโคมไฟสัญญำณต่ำง ๆ  ตำมกรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด  และตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบิต

งำน 
 

๒. ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย 
๒.๑ ตู้บรรจุมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมตำมมำตรฐำนผู้ผลิตมีปริมำตรควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ลูกบำศก์เมตร  

สร้ำงด้วยเหล็กมำตรฐำนอย่ำงดี  ท ำกำรประกอบอย่ำงมั่นคงแข็งแรงตำมหลักวิชำกำร 
๒.๒ คำนตำยำวใช้เหล็กพับขึ้นรูปหนำไม่น้อยกว่ำ  ๔  มิลลิเมตร 
๒.๓ คำนขวำงใช้เหล็กพับขึ้นรูปขนำดไม่น้อยกว่ำ  ๔  มิลลเิมตร 
๒.๔ พ้ืนตู้บรรจุขยะมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ  ๔.๕  มิลลิเมตร 
๒.๕  ผนังด้ำนข้ำงใช้เหล็กพับขึ้นรูปหนำไม่น้อยกว่ำ  ๓  มิลลิเมตร 

/  ๒.๖  ผนังด้ำนข้ำง... 
 



-๒- 
 

 ๒.๖  ผนังด้ำนข้ำงเป็นแบบเรียบเพื่อง่ำยต่อกำรประชำสัมพันธ์ 
 ๒.๗  หลังคำใช้เหล็กพับขึ้นรูปหนำไม่น้อยกว่ำ  ๓  มิลลิเมตร 
 ๒.๘  ระหว่ำงตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ  ขอบด้ำนข้ำงและด้ำนล่ำงมียำงกันรั่วซึมของน้ ำ 
 ๒.๙  ติดตั้งถังเพ่ือรองรับน้ ำเสียจำกกำรอัดขยะขนำดไม่น้อยกว่ำ  ๖๐  ลิตร  และมีวำล์วเปิด-ปิด  
ส ำหรับถ่ำยเทน้ ำเสียจำกกำรอัดขยะมูลฝอย 
 
๓. ชุดคายขยะมูลฝอย 

๓.๑ ติดตั้งภำยในตู้บรรจุขยะมูลฝอย เป็นแบบรำงเลื่อนขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิค 
๓.๒ กระบอกไฮดรอลิคเป็นแบบหลำยชั้น 
๓.๓ แผ่นดันขยะใช้แผ่นเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ  ๓  มิลลิเมตร 
๓.๔  โครงสร้ำงแผ่นดันขยะใช้เหล็กพับขึ้นรูปหนำไม่น้อยกว่ำ  ๓  มิลลิเมตร 
๓.๕  แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อยืดออกสุดแล้วจะต้องไม่มีส่วนใดยื่นเกินตัวถังด้ำนท้ำย 
๓.๖  หูยึดกระบอกไฮดรอลิคดันขยะสร้ำงด้วยเหล็กหนำอย่ำงดี 
 

๔. ชุดยกเทและชุดอัดขยะ 
๔.๑ ติดตั้งภำยในตู้บรรจุขยะมูลฝอย  เป็นแบบรำงเลื่อนขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิค 
๔.๒  ติดตั้งแผงสไลด์และใบอัดขยะเพ่ือท ำกำรอัดขยะมูลฝอยเข้ำตัวถัง 
๔.๓  กระพ้อรองรับกำรอัดขยะมูลฝอยสำมำรถรองรับขยะมูลฝอยได้ในปริมำตรมำก  สร้ำงด้วยเหล็กหนำ

อย่ำงดี 
๔.๔  ชุดอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรำงเลื่อน 
๔.๕  แผงอัดขยะมูลฝอยสร้ำงด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ  ๓  มิลลิเมตร  ท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิค 
๔.๖  แผงสไลด์สร้ำงด้วยเหลก็หนำไม่น้อยกว่ำ  ๓  มิลลิเมตร  ท ำงำนด้วยระบบไฮดรอลิค 

 
๕.  ระบบไฮโดรลิค 
 ๕.๑  ติดตั้งปั้มไฮดรอลิค  ท ำงำนด้วยระบบถ่ำยทอดก ำลังจำกเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ  P.T.O 
 ๕.๒  สำมำรถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ  ๒,๕๐๐  ปอนด/์ตำรำงนิ้ว 
 ๕.๓  ถังน้ ำมันไฮโดรลิคมีปริมำตรควำมจุไม่น้อยกว่ำ  ๕๐  ลิตร 
 ๕.๔  ติดตั้งตัวกรองทำงดูดและทำงกลับเพื่อกรองเศษผลละเอียดก่อนส่งน้ ำมันเข้ำปั้ม  เพ่ือปกป้องกำรสึก
หรอของระบบไฮดรอลิค 
 ๕.๕  แกนไฮดรอลิคจะต้องท ำกำรชุบแข็ง (Hard Chrome)  ทุกกระบอก 
 ๕.๖  ชุดคอนโทรลแผงดัน,ยกท้ำย,อัดท้ำยเป็นแบบวำว์ลมือโยก 
 ๕.๗  ติดตั้งเกย์วัดแรงดันมัน  ๑  จุด  เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ ำมัน 
 ๕.๘  สำยไฮดรอลิคเป็นแบบเส้นลวด  ๒  ชั้น  สำมำรถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่ำ  ๒,๕๐๐  ปอนด์ต่อ
ตำรำงนิ้ว 
 
๖. ระบบสญัญำณไฟฉุกเฉนิและสญัญำณไฟกระพรบิ 

๖.๑  เป็นสัญญำณไฟฉุกเฉิน  แบบ LED  ๒  ชั้น  ให้แสงสีเหลืองอ ำพัน  ทรงกรม  สูงไม่น้อยกว่ำ  ๑๑๐  
มม.  มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ  ๑๐๕  มม.  มีหลอด LED  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒๔  หลอด 

๖.๒  เป็นระบบให้แสงวับวำบ  ๓๖๐  องศำ  และมีรูปแบบกำรวับวำมไม่น้อยกว่ำ  ๒๒  รูปแบบ 
/  ๖.๓  ใช้แม่เหล็ก... 

 
 



-๓- 
 

 ๖.๓  ใช้แม่เหล็กท่ีมีแรงดึงดูดสูงยึดติดกับตัวรถ  ซึ่งสำมำรถยึดเกำะกับตัวรถได้เป็นอย่ำงดี 
 ๖.๔  ติดตั้งสัญญำนไฟกะพริบ  (Strobe  Light)  ให้แสงสีเหลืองอ ำพัน  แบบLED  ด้ำนบนของตู้อัดขยะ
ทั้งด้ำนซ้ำยและขวำ 
 ๖.๕  มีหลอด  LED  ข้ำงละไม่น้อยกว่ำ  ๔  หลอด  และมีรูปแบบกำรกระพริบไม่น้อยกว่ำ  ๑๘  รูปแบบ 

๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
๗.๑ กำรพ่นสีภำยนอก พ่นด้วยสีรองพ้ืนอย่ำงดีไม่น้อยกว่ำ ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่ำงดี ไม่น้อย

กว่ำ ๒ ชั้น (สีจริงตำมแต่หน่วยงำนก ำหนด) โรงงำนผู้ผลิตสี ต้องมีกำรรับรองมำตรฐำน ISO  และน ำเอกสำรมำ
แสดงในวันยื่นซอง  และหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจ ำหน่ำยจำกโรงงำนผู้ผลิตสี มำแสดงในวันยื่นซอง 

๗.๒  กำรพ่นสีภำยในถังบรรจุขยะมูลฝอย (Body)  พ่นสีกันสนิม  Epoxy  หรือเทียบเท่ำไม่น้อยกว่ำ  ๒  
ชั้น  ก่อนพ่นสีจริง 

๗.๓  พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่ำ  ๒  ชั้น  บริเวณใต้ท้องรถ  โครงรถ  และใต้บังโคลนหน้ำ ใต้บังโคลนหลัง  
ด้วยบอดี้ชู้ด  หรือเท็คค็ต  หรือเทียบเท่ำ 

๗.๔  เครื่องหมำยและข้อควำมตำมหน่วยงำนรำชกำรก ำหนด 

๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 ๘.๑  ยำงอะไหล่พร้อมกงล้อ  ขนำดตำมมำตรฐำนผู้ผลิต  จ ำนวน  ๑  ชุด 
 ๘.๒  แม่แรงพร้อมด้ำม ขนำดตำมมำตรฐำนรถ   จ ำนวน  ๑  ชุด 
 ๘.๓  ประแจถอดล้อ      จ ำนวน  ๑  ชุด 
 ๘.๔  กระบอกอัดจำรบี      จ ำนวน  ๑  ชุด 
 ๘.๕  เครื่องมือบ ำรุงรักษำ      จ ำนวน  ๑  ชุด 
 ๘.๖  คู่มือกำรใช้รถ ,คู่มือกำรตรวจเช็คบริกำร   จ ำนวน  ๑  ชุด 

๙.  ข้อก าหนดเพิ่มเติม 
๙.๑  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้าน

ท้าย  มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 
๙.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อครถยนต์,กระบอกไฮดรอนิค,สัญญาฯไฟฉุกเฉินมาประกอบการ

พิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 
๙.๓  สัญญานไฟฉุกเฉินและไฟกระพริบเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ECE  R๖๕  และ 

SAE  ส าหรับยานพาหนะ  โดยมีเอกสารรับรองมาตรฐานพร้อมทั้งแค็ตลาล็อค  มาแสดงในวันยื่นซอง 
๙.๔  รับประกันการช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา  ๑  ปี  หากเกิดการ

ช ารุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว  ผู้ขายจะท าการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน  นับจาก
วันที่ได้รับแจ้งแก้ไข  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

๙.๕  การจดทะเบียน  ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนรถคันดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตลิ่งชันให้เรียบร้อย  ก่อนองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชันจะช าระเงินค่ารถยนต์ให้ 

๙.๖  ภาษี ผู้ขายต้องเป็นผู้ช าระ  ภาษี  อากร  ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ 
๙.๗  ก าหนดส่งมอบภายใน  ๖๐  วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน 

 
วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗ 

 


