ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
..............................................................
องค์การบริหารส่วนตาบล ท่าดินแดง อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
ประสงค์จะ ประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตัง้ เครนไฮดรอลิค
พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตัวถังชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ความจุไม่น้อย
กว่า 12 ลูกบาศก์หลา จานวน 1 คัน รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะตามเอกสารแนบท้าย ราคากลาง 2,500,000.- บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
5.
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง และไม่มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
6 . ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ประกอบ หรือ
ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
7. บุคคลหรือ นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นเอกสาร ประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการซื้อขององค์การบริหารส่วนตาบล
ระดับอาเภอ อาเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ
ราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และกาหนดเสนอราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา
10.00 – 10.30 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,000.- บาท ได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22
มกราคม 2558 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3539-7050,
0-3539-7060 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดิน
แดง www. thadindang.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

(นายณัฐธร

มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2558
การซื้อรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จานวน 1 คัน
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
ลงวันที่ 22 มกราคม 2558
----------------------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดงซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล” มีความประสงค์
จะประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการดังนี้
1. รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตัง้ เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตัวถังชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์หลา จานวน 1
คัน
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ
ใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑
.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔
แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕
แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ /หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศ ประมูล ซื้อด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ องค์การ
บริหารส่วนตาบล
-2๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) - สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสาเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๓) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่
๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา

๔.๑
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ประมูล ซือ้
ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน
๔.๒
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 120วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย
-3๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอี
คุณลักษณะเฉพาะของ
ยด
รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตัง้ เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล จะยึดไว้เป็นเอกสารของ
ทางราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูมีลความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดาเนินการประมูลตรวจสอบภายใน 3 วัน
๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน
– คัน
เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว
องค์การ
บริหารส่วนตาบล จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๔.๖ ก่อนยื่นเอกสาร ประมูล ซื้อด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประมูล ทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการ ดาเนินการประมูล ตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสาร ประมูลซื้อ ตาม
เอกสารประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2558” ยื่นต่อคณะกรรมการ ดาเนินการประมูล ตาม
โครงการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการซื้อขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอผักไห่ ชั้น 2
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสาร ประมูล ซื้อด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประมูล ซื้อด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อเสนอตาม ข้อ
๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน
ทางไปรษณีลงทะเบี
ย์
ยนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรื
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั
อ
้นออกจากการ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาลงโทษ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์
คาสั่งดังกล่าวต่ผอู้ว่าราชการจังหวัภายใน
ด ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
ดาเนินการประมูล
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการดาเนินการประมวลอาจใช้ดุลย
พินิจระงับการประมวลชั่วคราว และกาหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายทราบ
คณะกรรมการดาเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใดๆระหว่างการประมูลซื้อ
เพื่อให้การประมูลซื้อ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ตามวัน เวลา
สถานที่ ที่ ทางราชการกาหนดอันจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับเลขประจาตัว (User
ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(3) ราคา เริ่มต้น ของการ ประมวลซื้อ ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
2,500,000.- บาท
(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง
LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่ เสนอในการ ประมูล ซื้อด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคา
เริ่มต้น ในการ ประมูล ฯ
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ.........5,000.-...........บาท จากราคาเริ่มต้น
ในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า......5,000.-.........บาท
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกราคาที
ส์ ่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอ บค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จานวน 125,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้ว)น โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๕ .๑ เงินสด
๕ .๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าทราบแล้
งๆ
ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ๑.๕
ในข้อ(๑)
-5๕ .๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนีองค์
้ การบริหารส่วนตาบล จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง
หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม
๖.๒
หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการดาเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร ประมูล ซือ้
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบล เท่านั้น
๖ .๓ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะ เสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร
ประมูล ซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการ ประมูล ซื้อด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการ ดาเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้องค์การบริหารส่วนตาบล
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลซือ้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตาบล จะพิจารณายกเลิก
การ ประมูล ซื้อด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ ผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการ ประมูล ซื้อด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื
หรือ
่น
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจที่จะตัดรายชืผู่อ้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การ
บริหารส่วนตาบล จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
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๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า ) สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตาบล อาจจะ
พิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประ
มูล ซื้อด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตาบล เห็นว่าไม่สมควรจัดทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขาย ตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดัองค์
บ การบริหารส่วนตาบลที่รวมกันประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาสัญญากับองค์การบริหารส่วนตาบล เจ้าของ
งบประมาณแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลโดยตรง ภายใน7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจานวนเงิเท่
น ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของทีประมู
่ ลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัดันงระบุในข้อ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ
0.20 ต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑0.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณ ประจาปี 2558 และ จ่ายขาด
เงินสะสม
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ
องค์การบริหารส่วนตาบล ได้รับอนุมัติเงินจาก
งบประมาณประจาปี 2558 และได้รับอนุมัติจ่ายขาดจากเงินสะสม แล้วเท่านั้น
๑ 0.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตามการ ประมูล ซื้อด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
-7ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี

๑ 0.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสาร
ประมูล ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบล แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ ๔.๘
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตาบล จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงิน
ที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้
หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑0.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึองค์
่ง การบริหารส่วนตาบล
ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตาบล จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑0.๕ องค์การบริหารส่วนตาบล สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
(นางรุ่งนภา พรมโลกา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
22 มกราคม 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1.

2.

ชื่อโครงการ ซื้อรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จานวน 1 คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2,500,000.- บาท

3.

วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
เป็นเงิน 2,500,000.-บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).......................-.......................................บาท

4.

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาตามท้องตลาด และสืบราคาจากเว็บไซต์

5.

รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1. พ.อ.อ.ธนากร
รุจิระกุล
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์
ศุภบุญมี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
3. นางสาวสุภัทราพร ตะโน
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
กรรมการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
เรื่อง ราคากลางงานจัดซื้อ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จานวน 1 คัน
-----------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการจัดทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายใน
วันที่ 11 สิงหาคม 2556 นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการ
ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และได้คานวณราคากลางงานจัดซื้อโครงการดังกล่าวเป็น จานวนเงิน 2,500,000.- บาท ดังรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

(นายณัฐธร มงคลร้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง

ราคากลาง
รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จานวน 1 คัน
ราคากลาง 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
กาหนดราคาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
1. ลักษณะทั่วไป
1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกขยะเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖
ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่พวงมาลัยขวา ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐
แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตูเปิด – ปิด พร้อมที่ล็อค สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมทั้ง
พนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์หลา พร้อมติดตั้ง
ไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกาหนดและตามความจาเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและ
อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานก่อน
1.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/มอก. โดยมีเอกสาร
หลักฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายมาแสดงในวันยืนซอง ทั้งนี้การกาหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ทางราชการเป็นสาคัญ
2. ตัวรถยนต์
2.1 รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่
2.2 มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
2.3 น้าหนักรถรวมน้าหนักบรรทุก( G.V.W )ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
2.3 เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้า
2.4 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑
2.5 ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
2.6 ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
2.7 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ช่วย)
2.8 ระบบเบรค ใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรคมือครบชุด
2.9 ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกาหนด
และตามความจาเป็นในการปฏิบัติงาน
2.10 มีเครื่องเล่นวิทยุ,เครื่องปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรองแสง
3. ถังบรรจุขยะมูลฝอย
3.1ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์หลา สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ
3.2 ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม.
3.3 ฝาครอบและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓มม.
3.4 ด้านท้ายมีประตูเปิด-ปิด พร้อมที่ล็อค ๒ บาน สาหรับเปิดเทขยะออกจากถัง
3.5 ด้านบนฝาครอบปูด้วยเหล็กแผ่นลายกันลื่น พร้อมมีราวจับทาด้วยท่อเหล็กเป็นกรอบตลอดแนว
สาหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
3.6 ฝาครอบสามารถถอดออกได้เพื่อ ประกอบฝาท้ายใหม่เป็นแบบรถบรรทุกเทท้ายได้

-24. ระบบการยกเท
4.1 ทาการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง ดันใต้ท้องกระบะรถ ระบบส่งกาลังจากเครื่องยนต์
ของรถยนต์ระบบ พี.ที.โอ. มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ
4.2 ไฮดรอลิคยกเทท้ายคุณภาพสูง สาหรับรถบรรทุกเทท้ายโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/มอก. โดยมี
เอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
5. เครนไฮดรอลิค
5.1 เป็นเครนไฮดรอลิค (แบบพับ) พร้อมกระเช้าที่สามารถทางานได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
5.2 แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นมาตาฐานผู้ผลิต ยืดเข้า-ออกได้
5.3 ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบ หมุนได้
ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย-ขวา
5.4 มีขาหยั่ง ติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทางานโดยทางานขึ้นลงด้วยระบบ
ไฮดรอลิคยืดออกโดยใช้มือดึง สามารถควบคุมการทางานได้ทั้ง สองข้างของตัวรถ
5.5 ความสามารถในการยก ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน-เมตร
5.6 ชุดเครนไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตาฐานอุตสาหกรรม(มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากโรงงานได้รับรองระบบคุณภาพมาตาฐาน ISO/มอก.โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
6 อุปกรณ์นิรภัยถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้า
6.1 ถุงมือทาจากวัสดุ BEINGNATURALLATEX มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ถุงมือได้รับการ
ตรวจมาตรฐาน และสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ โวลท์
6.2 ถุงมือสามารถทดสอบการป้องกันกระแสไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ โวลท์
โดยมีมาตรฐาน ISO/ มอก. โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
7 สัญญาณไฟส่องสว่าง
7.1 สัญญาณไฟแบบทรงกลมสูงไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว.
ใช้หลอดแบบ LED ฝาครอบไฟเป็นแบบ ๒ ชั้น
โคมไฟชั้นนอกและชั้นใน ผลิตจากวัสดุกันความร้อน ชนิด Polycarbonate Resin
7.2 ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ ฐานยึดติดกับตัวรถประกอบ
ด้วยแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูง ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี
7.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/มอก. หรือได้
มาตรฐาน EC,DIR๙๕,CE โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
8 ติดตั้งชุดไฟด้านท้ายรถเป็นสัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยว
8.1 หลอดไฟ ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ ติดหลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๑๐ ดวง
ติดโคมไฟมีขนาดไม่น้อย ๑๖๐ มิลลิเมตร x ๑๑๐ มิลลิเมตร x ๕๐ มิลลิเมตร เลนส์แบบ PMMA ตัวกรอบทา
จากพลาสติก ABS
8.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/มอก. หรือได้
มาตรฐาน EC,DIR๙๕,CE โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

-39 การพ่นสี
9.1 การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และ
ข้อความตามที่กาหนด
9.2 ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
9.3ภายในตัวถัง ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิม
ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริง
10 เครื่องมือและอุปกรณ์ประจารถ
10.1 บล็อคถอดล้อพร้อมด้าม
10.2 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ
10.3 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จานวน ๑ ชุด
10.4 ชุดอัดจารบี
10.5 หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด

10 เงื่อนไขและการรับประกัน
11.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย
ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
11.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อครถยนต์, ไฮดรอลิคยกเทท้าย , สัญญาณไฟฉุกเฉิน
และสัญญาณไฟท้ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
11.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรง หรือผู้แทนจาหน่ายของรถยนต์บรรทุกขยะ
เปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจาหน่ายมาแสดงในวัน
ยื่นซอง
11.4 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
11.5 ผู้เสนอราคาจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนเบิกจ่ายเงิน
(ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการ
(ธนากร รุจิระกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ
(นายสรศักดิ์ ศุภบุญมี)
ผูอ้ านวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)....................................................กรรมการ
(นางสาวสุภัทราพร ตะโน)
เจ้าพนักงานพัสดุ

