
 
 
 

 
 

 

 
 

         ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เร่ือง  ประมูลซ้ือครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร 

ชนิด  ๖  ล้อ  จ านวน  ๒ คนั 
   -------------------------------- 

                องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา   มีความประสงค์จะประมูลซื้อ  ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย              
.แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๔  ลูกบาศก์เมตร  ชนิด ๖ ล้อ  จ านวน  ๒  คัน  . 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ  ดังนี้ 
  -  ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๔  ลูกบาศก์เมตร  ชนิด ๖ ล้อ  
จ านวน  ๒  คัน  .                
 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกลา่ว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนัเช่นว่านั้น  
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแพรกษา  ณ วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประมูลซื้อครั้งนี ้
  ๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง หรือผู้แทนจ าหน่าย   หรือ
ผู้ประกอบการ  หรือผู้ผลิตมาแสดง 
  ๖. ผู้ชนะการประมูลซื้อจะต้องช าระค่าธรรมเนียม(รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ๗%) ตามที่บริษัท  บีส ได
เมนชั่น  จ ากัด  ก าหนด 
  ๗. ผู้ชนะการประมูลฯ ต้องท าบัญชีรายละเอียดใบเสนอราคาเท่ากับราคาที่เสนอตามแบบ องคก์าร
บริหารส่วนต าบล ก าหนดย่ืนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล ก่อนท าสัญญาซื้อขาย 

     ก าหนดย่ืนซองประมูล  ในวันที่   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึงเวลา  ๑๐.๓๐ น.  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอเมือง
สมุทรปราการ  (ช้ัน ๓)  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   
 

                       /ผู้สนใจ... 
 
 



 
 

- ๒ - 
 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ   ๓๐๐.-   บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) 
ได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  เลขที่  ๕๔๕  หมู่ที่ ๖  ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ถึงวันที่   ๑  กันยายน ๒๕๖๐    หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๗๐๓๗๙๐๑-๒  ต่อ  ๑๑๕    ในวันและเวลาราชการ 
   

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 
 

(นายอิม   แพหมอ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที่  ๑/๒๕๖๐ 
การซ้ือ   ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๔  ลูกบาศก์เมตร  ชนิด ๖ ล้อ  จ านวน  ๒  คัน   

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
ลงวันที ่  ๒๑  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๐ 

                                                   *********************************** 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล”  มีความประสงค์ 

จะประมูลซื้อ    ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๔  ลูกบาศก์เมตร  ชนิด  ๖  ล้อ     
จ านวน  ๒  คัน  .   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี้ 
                        - โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๔  ลูกบาศก์เมตร  

ชนิด ๖ ล้อ  จ านวน  ๒  คัน  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)   .  
   
      ฯลฯ 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  โดยมี ข้อแนะน า
และข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ        
     ๑.๒  แบบใบย่ืนข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
     ๑.๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                              ๑.๔  แบบสัญญาซื้อขาย       
     ๑.๕  แบบหนังสือค้ าประกัน      
                                       (๑) หลักประกันซอง   
                                       (๒) หลักประกันสัญญา  
              (๓)  หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

    ๑.๖  บทนิยาม        
            (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
           (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑     
           (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒   
     ฯลฯ 
๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
    ๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
                                                                                                                          /๒.๒ ผู้ประสงค์....... 



                                                               - ๒ - 
 

      ๒.๒  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และ
ได้แจ้งเวียน ช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
          ๒.๓  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๖ 
      ๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                               ๒.๕   ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิต  มาแสดงด้วย 
      ๒.๖  ผู้ชนะการประมูลซื้อจะต้องช าระค่าธรรมเนียม(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ตามที่บริษัท              
บีส ไดเมนชั่น  จ ากัด  ก าหนด 
      ๒.๗  ผู้ชนะการประมูลฯ ต้องท าบัญชีรายละเอียดใบเสนอราคาเท่ากับราคาที่เสนอตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดย่ืนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล ก่อนท าสัญญาซื้อขาย 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น ๒ ส่วน  คือ 
                             ๓.๑ ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (๑)  ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน จ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                                         (๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ย่ืนส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
             (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น ผู้ร่วมค้า 
ให้ย่ืนส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑) 

         (๔)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
      ๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
   (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี) 
                                                                                                                                                             /(๓) หนังสือ........ 



                                                                             - ๓ - 
 

   (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
            (๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
   (๕) แบบใบย่ืนข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                                     (๖) บัญชเีอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  

๔.  การเสนอราคา 
     ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งส้ิน  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน  
     ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    ๙๐    วัน นับแต่วันยืน
ราคาสุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา ที่ตน
เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
   ๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  ๑๒๐  วัน  นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
                                         ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปและรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ   ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๔  ลูกบาศก์เมตร  ชนิด ๖ ล้อ  
จ านวน  ๒  คัน  ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
          ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการด าเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ  แคตตาล็อก                 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการด าเนินการประมูล ตรวจสอบ  ภายใน   ๓   วัน   
                                       ๔.๕   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน       -      (หน่วย) เพื่อ
ใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลแพรกษา จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                                      ๔.๖  ก่อนย่ืนเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ควร
ตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อน   ที่จะตก
ลงย่ืนข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประมูลซื้อ
ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ๑/๒๕๖๐”   ย่ืนต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลโครงการ  
ในวันที่   ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐    ตั้งแต่เวลา    ๑๐.๐๐   น.  ถึงเวลา   ๑๐.๓๐   น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอเมืองสมุทรปราการ  (ช้ัน ๓)  อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ    
                                                                                                                                                       / เมื่อพ้นก าหนด.......... 
 



                                                                                          - ๔ – 
    
  เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด    

คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
แต่ละรายว่า  เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)  ณ วัน
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒  และแจ้งผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า  ผู้
ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว   

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)  คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะพิจารณาลงโทษ         
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการด าเนินการประมูลอาจ
ให้ดุลยพินิจระงับการประมูลช่ัวคราว และก าหนดวัน และเวลา  เพื่อเร่ิมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มี
สิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประมูลซื้อ 
เพื่อให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                (๑)   ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามวัน เวลา 
สถานที่  ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว [Used ID]  และ
รหัสผ่าน  [Password] เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
         (๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                               (๓)  ราคาเร่ิมต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเร่ิมต้นที่ 
๗,๗๔๐,๐๐๐. -บาท  (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   
                              (๔)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี)  รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                                                                                                                             /(๕) ผู้มีสิทธิเสนอ......... 



                                                                                    (๕) 
 

   (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง  (LOG IN) เข้าสู่ระบบ 
   (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่  LOG  IN  แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาเร่ิมต้นในการประมูลฯ  และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ  ๑๐,๐๐๐.-บาท  จากราคาเร่ิมต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถัด ๆ ไป 
ต้องเสนอลดราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐.-บาท  จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
   (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูล  เสร็จสิ้นแล้ว  จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

๕.  หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน  
๓๘๗,๐๐๐.- บาท ( -สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน- ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่
วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

   ๕.๑ เงินสด 
                ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซอง

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
     ๕.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๕ (๑) 
     ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนช่ือ
ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๕ (๑)     

 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้
ค้ าประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย   
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

      ๖.๑  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์นี้  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะพิจารณา
ตัดสินด้วย  ราคารวม 
       ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒ หรือย่ืนหลักฐาน   
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๓  หรือย่ืนเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ  ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น   เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ 
                                                                                                                                                        /อิเล็กทรอนิกส์....... 



                                                                                          (๖) 
 

อิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแพรกษา เท่านั้น 
        ๖.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
           (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
                                   (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ที่เป็นสาระส าคัญ   หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 

       ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ       
ด าเนินการประมูล  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  มีสิทธิที่จะไม่
รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง 
          ๖.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  เป็นเด็ดขาด  ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกษา  จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน    ไม่ว่า
จะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
         ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า   ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา   ราย
อื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วัน
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  มีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  
และองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  

๗.  การท าสัญญาซ้ือขาย 
  ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน  ๕  วันท าการของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซ้ือ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา   อาจจะพิจารณา
จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔  ก็ได้ 
  ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ 
ครบถ้วนภายใน  ๕  วันท าการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  เห็นว่าไม่สมควรจัดท า                                    
ข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑  ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕ .     
ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ยึดถือไว้ในขณะท า 
                                                                                                                                                                       /สัญญา....... 



                                                                                          (๗) 
 

สัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   (๑) เงินสด 

(๒) เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา โดยเป็นเช็คลงวันที่   ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุ ในข้อ ๑.๕ (๒) 
   (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๕ (๒) 
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย        
               หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

“ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญาแต่ไม่ไปท าสัญญา จะต้องรับผิดชอบใน 
ค่าเสียหาย เช่น ค่าซื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้ารายอื่นด้วย  และในกรณีนี้ให้ยกเลิกการประมูล” 

๘.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  ๑๐  ให้คิดในอัตราร้อยละ         ๐.๒๐           ต่อวัน 

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาซื้อขาย 

ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า       -     เดือน      ๑     ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    ๗    วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ       -       ของราคาสิ่งของที่
เสนอขาย  แต่ทั้งนี้  จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ าประกัน ของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง  ๆ  ทราบแล้ว   โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา      ก่อนการ
รับช าระเงนิล่วงหน้านั้น 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
              ๑๑.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการซ้ือครั้งนี้ได้มาจาก  เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐       .                                                                                                                                                                  
เงินกู้                               -                             และเงินช่วยเหลือจาก                                    -                                      . 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา   ได้รับอนุมัติ          
เงินจาก  เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐       เงินกู้จาก                                     -                        . 
และเงินช่วยเหลือจาก                    -            แล้วเท่านั้น 
                                                                                                                                                           /๑๑.๒ เมื่อ...... 



                                                                                          - ๘ – 
 

  ๑๑.๒  เมื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและ
ได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือน าสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจาก
ต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ  รับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
  (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง  หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด 
  (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น ที่มิใช่   เรือไทย  
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น 
  (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม          
การพาณิชยนาวี 
  ๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลแพรกษาแล้ว  จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๘(๔) (๕) (๖) และ(๗)  
มิฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ  ๒.๕  ของวงเงินที่จัดหาทันที  และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑๑.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงในเวลาที่ทางราชการก าหนด  ดังระบุไว้ในข้อ  ๗  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  จะริบหลักประกันซอง  
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนด 
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

 
 

(นางสาวไพรวัลย์   พุ่มอาศัย) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

วันที่  ๒๑   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ . 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   ๑๔  ลูกบาศก์เมตร 
  ชนิด ๖ ล้อ จ านวน ๒ คนั     

แนบท้ายเอกสารประมูลซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

ลักษณะทั่วไป 

 เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีก าลัง 
แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย พ้ืนสร้างด้วยสแตนเลส มีปริมาตรความจุไม่
น้อยกว่า 14 ลบ.ม. ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอย และติดตั้งเครื่องยกเทถังขยะ  
ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลคิทีใ่ช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ มอก.975 – 2538 (ทั้งนี้การก าหนด
มาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และ
อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

1. ตัวรถยนต์บรรทุก 
  1.1ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
  1.2เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด  6  ล้อ   

  1.3เคร่ืองยนต์ดีเซล  6  สูบ  4  จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ า 
  1.4 มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240  แรงม้า 
  1.5 มีน้ าหนักรวมน้ าหนักบรรทุก  ไม่น้อยกว่า  15,000  กิโลกรัม 

1.6 หัวเก๋งบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า  3  คน  (รวมพนักงานขับรถ)  พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ภายในหัวเก๋ง 
                          1.7  ความยาวช่วงล้อ  ไม่น้อยกว่า  4,000  มิลลิเมตร 

             1.8 เป็นเครื่องยนต์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานล่าสุด 
       1.9 ระบบขับเคลื่อน  ไม่นอ้ยกว่า  6  เกียร์เดินหน้า  และถอยหลัง  1  เกียร์ 

     1.10  ระบบบังคับเลี้ยว  พวงมาลัยขับทางขวา  พร้อมมีระบบช่วยผ่อนแรง  (Power  Steering) 
      1.11  ระบบห้ามล้อ  เป็นแบบห้ามลอ้วงจรคู่พร้อมลมดนั  หรือสุญญากาศช่วย 
     1.12 ล้อและยาง ขนาด 10.00 – 20  ผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า  16  ช้ัน 

     1.13 ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 24โวลท์ใช้แบตเตอร่ีขนาด 12โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า 70 
แอมแปร์ต่อช่ัวโมง จ านวน2 ลูก 

     1.14 มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นในการ 
ปฏิบัติงาน 
    1.15  เป็นรถยนต์ใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ประกอบส าเร็จในประเทศ 
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 2.  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 
2.1ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยลักษณะรูปทรงส่ีเหลี่ยม  มีปริมาตรความจุไม่นอ้ยกว่า 14ลูกบาศก์เมตร  

สามารถรับขยะมูลฝอยที่ยังไมไ่ด้ท าการอัดไดไ้มน่้อยกว่า35ลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการเปียกช้ืนและ
ส่วนประกอบของขยะมลูฝอย 
  2.2 พื้นตัวถัง สร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มม. 

 2.3ผนังด้านข้าง สร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์  หนาไม่นอ้ยกว่า 3.0 มม. 
 2.4 หลังคา สร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์  หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. 
 2.5 โครงเหล็กเสริมความแข็งแรงด้านข้างตู้และหลังคา สร้างด้วยเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.  
 2.6 คานท้ายหลังคา ท าด้วยเหล็กพับขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม. สองตัวประกบกัน 
 2.7เสาท้ายBody สร้างด้วยเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. 

  2.8 พร้อมยกประกอบ ติดตั้งเข้ากับตัวรถยึดตัวถังด้วยสาแหรก (U-Bolt)  Ø ¾"  พร้อมแผ่นเพลทเพิ่ม
ความแข็งแรง 

  2.9 ส่วนล่างใต้พื้นตัวถังบรรทุกขยะ ติดตั้งถังรองรับน้ าเสีย ท าด้วยสเเตนเลสพับขึ้นรูปหนาไม่นอ้ย      
กว่า3.0 มม.  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  100  ลิตร  พร้อมวาล์วถ่ายเทน้ าทิ้ง 
  2.10 อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  3. ชุดอัดขยะมูลฝอย และชุดยกท้าย 
  3.1  การอัดขยะเข้าถังแบบแขนเหว่ียง ไม่มีรางรองรับการเคลื่อนที่ของแผงอัดและแผงสไลด์ 
ควบคุมการท างานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) 
  3.2 สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ในการผลิตและประกอบขึ้นรูปมีส่วนประกอบดังนี้ 
  3.2.1  ส่วนพื้นรับเทขยะด้านท้าย ท าด้วยสแตนเลสรีดโค้ง หนาไม่น้อยกว่า 4.0  มม. 
  3.2.2  ผนังด้านข้างชุดยกท้ายท าด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 4.0  มม.  
   3.2.3  โครงเสริมความแข็งแรงต่างๆ ด้านข้างท าด้วยเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่นอ้ยกว่า 3.0 มม. 
   3.2.4  ชุดอัดขยะมูลฝอยเข้าตัวถัง (แผงสไลด์และแผงใบกวาด) ส่วนพื้นท าด้วยเหล็กชุบซิงค์หนาไม่
น้อยกว่า 4.5  มม.     
   3.2.5  โครงเสริมความแข็งแรงชุดอัดขยะมูลฝอย ท าด้วยเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่นอ้ยกว่า 4.5 มม. 

   3.2.6  มีบันไดเหยียบด้านข้าง ทั้งสองด้านท าด้วยเหล็กแผ่นตอกลายกันลืน่หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. 
   3.3  มีระบบเร่งเคร่ืองยนต์ สัมพันธ์กับระบบการท างาน ของการอัดขยะโดยอัตโนมัต ิ  
   3.4  ส่วนล่างใต้พื้นรับเทขยะด้านท้ายติดตั้งถังรองรับน้ าเสียที่เกิดจากการอัดขยะเข้าถัง  ท าด้วย 
สแตนเลสพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 120 ลิตร พร้อมวาล์วระบายน้ าทิ้ง  
(ถังรองรับน้ าเสียสามารถ ถอด - ประกอบได)้ 
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  4.  ชุดคายขยะมูลฝอย 
 4.1  ติดตั้งอยู่ภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ผนังพื้นแผงคายขยะ 
  ท าด้วยเหล็กชุบซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.  ท างานด้วยไฮดรอลิคแบบหลายช้ัน   

เพื่อท าการดันขยะออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 
   5.  ระบบไฮดรอลิค 

  5.1  ปั๊มไฮดรอลิคเป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื้อปั๊มท าด้วยเหล็กหล่อ มีลูกปนืรองรับ 
เพลาขับใช้ก าลังขับจากเครื่องยนต์ของตัวรถมีขนาดไมน่้อยกว่า 50  ซีซี / รอบ  สามารถ  
สร้างแรงดันสูงสุด (Max.pressure) ได้ไม่นอ้ยกว่า 2,500 ปอนด์ / ตารางนิ้ว 
  5.2  วาล์วควบคุมกระบอกชุดยกท้ายTailgateและแผงคายขยะ เป็นแบบมือโยก ระบบ Manual 
(Spring Return Type) 

        5.3  วาล์วควบคุมชุดอัดขยะด้านท้าย สไลด์ - ใบกวาด เป็นแบบมือโยกระบบกึ่งอัตโนมัติ  
(Kick / Out Type)   

  5.4 ระบบท่อน้ ามันไฮดรอลิค แบบ (Seamless steel tube) ไม่มีการเช่ือมต่อกับหัวแฟร์ 
ยกเว้นในส่วนที่มีการเคลื่อนไหวขณะท างานให้เป็นสายอ่อนได้ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต  

  5.5  ชุดอัดขยะมูลฝอย (Tailgate) ต้องปิดสนิทกับตัวถัง (Body) โดยมีขอบยางกันความร่ัวซึมของน้ า 
  5.6  จุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์ใช้บูช (Bush) รองรับชนิดหล่อลื่นได้ด้วยตัวเอง  

   5.7  กระบอกไฮดรอลิคที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคณุภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระบอกไฮดรอลคิส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ มอก.975 – 2538 เพื่อความปลอดภัย 
ในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ  โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 
มอก.975 – 2538  มาแสดงในวันที่เสนอราคา 
  6.  ติดตั้งเครื่องยกเทถังรองรับมูลฝอย 

   6.1  เป็นอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งกับรถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย โดยติดตั้งบริเวณด้านท้าย 
  6.2  สามารถยกเทถังรองรับมูลฝอยที่ความจุไม่นอ้ยกว่า120ลิตร ถึง  660 ลิตร และสามารถ 

ยกเทถังที่มีขนาดความจุ 120 ลิตร หรือ 240 ลิตร ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 2  ใบ 
  6.3  ชุดยกเทถังขยะ สามารถล็อคถังขยะโดยอัตโนมัติในขณะยกเทเพื่อป้องกันถังขยะร่วง และ 

ปลอดลอ็คโดยอัตโนมัติในจังหวะปล่อยถังขยะลงพ้ืน 
  6.4  ชุดยกเทต้องออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสะดวกในการใช้งาน 
  6.5  เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดเวลาในการขนถ่ายขยะมูลฝอยและง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
  6.6  โครงสร้าง เคร่ืองยกเทถังรองรับมูลฝอย ท าด้วยเหล็กที่ได้มาตรฐาน 
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  6.7  ควบคุมการท างานด้วยระบบไฮดรอลิค แบบวาล์วมือโยก 
  6.8  ติดตั้งกระบอกไฮดรอลิค ชนิดกระท า 2 ทาง (Double Action) อยู่ทางด้านข้างทั้งสองด้าน  

   6.8  กระบอกไฮดรอลิคที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคณุภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระบอกไฮดรอลคิส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ มอก.975 – 2538 เพื่อความ 
ปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ  โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.975 – 2538   
  7.  ถังรองรับมูลฝอย ชนิดพลาสติก แบบ 4 ล้อ  ขนาด 660 ลิตร  (จ านวน 5 ใบ) 
  7.1  เป็นถังรองรับมูลฝอย แบบฝาเรียบ ชนิดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) 
ส าหรับใช้กับเครื่องยกเทถัง  
  7.2  มี 4 ล้อ พร้อมระบบเบรกในล้อคู่หน้า  เพื่อควบคุมทิศทางของตัวถังโดยสามารถหมุนตัวถัง 
วนเป็นวงกลมได ้
  7.3  มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร หรือรองรับขยะมูลฝอย ได้ไม่นอ้ยกว่า 310 กิโลกรัม 
  8.  ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 
  8.1  ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงส้ัน  

  8.2  ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จ านวน 2 ดวง เพื่อให้สัญญาเตือนเมื่อมองจาก 
ด้านท้ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไมน่้อยกว่า 180 มม. 
   9.  การพ่นสีและตราหน่วยงาน 

9.1 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ชนิดฟิล์มหนาสูงไมน่้อยกว่า 2 ช้ัน แล้วจึงพ่นทับ 
ด้วยสีจริง  (ระบบ 2K) ไมน่้อยกว่า 2 ช้ัน  โดยก่อนด าเนินการพ่นสีจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน
ด าเนินการพ่นสี 

9.2 การพ่นสีภายในถังบรรทุกขยะมูลฝอย พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี  ชนิดฟิล์มหนาสูงไม่นอ้ยกว่า  
2 ช้ัน  

         9.3  การพ่นสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลน หน้า-หลัง พ่นด้วยสีกันสนิม 
อย่างดี ชนิด 2 ส่วนผสมกัน หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน 

         9.4  บริเวณด้านท้ายรถติดแถบสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเวลากลางคืน       
 แบบสีขาวสลับแดง  หรือสีแดงสลับขาว 

         9.5  ตัวอักษรต่าง ๆ หน่วยงานแจ้งให้ทราบภายหลัง 
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  10.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ประจ ารถ 
        10.1  เคร่ืองมือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
        10.2  กระบอกอัดจารบี 

        10.3  คู่มือการใช้รถและคู่มือรับบริการ 
   10.4  ยางอะไหล่ พร้อมวงล้อ 1 เส้น 
  11.  เงื่อนไขการรับประกัน 
  11.1  ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด  รูปแบบของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย คันดังกล่าว 

          มาประกอบการพิจารณาในวันย่ืนซองเสนอราคา 
  11.2  การรับประกัน  รับประกันความเสียหายของระบบไฮดรอลิค และระบบโครงสร้างดังกล่าว 

  อันเนื่อง  มาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา  1  ปี  นับจากวันส่งมอบงานหากเกิด 
การช ารุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะท าการแก้ไขให้ใช้ 
งานได้ดีดังเดิมภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

  11.3  ก าหนดส่งมอบงานภายใน  120  วัน  นับจากวันลงนามสัญญา 
 

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

 

 

 

 


