
ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก

เร่ือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนตํบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน และจัดซื้อ 

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดเล็ก) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)

เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด 

ท้าย (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน และจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดเล็ก) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง 

สิ้น ๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ยานพาหนะหรือ จำนวน ๑ โครงการ

รถยนต์(๒๕.๑๐.ร)๕.๐๓ )จัดซื้อรถยนต์ 

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาด 

ใหญ่) จำนวน ๑ คัน และจัดซื้อรถยนต์ 

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาด 

เล็ก) จำนวน ๑ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว่ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซอด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลข้างเผือก 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอับเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



๙. ไม่เป็นผู้ได้'รับเอกสิทธี้'หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋ความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ซ. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 

ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 

แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่

....................ระหว่างเวลา..................... น. ถ ึง .....................น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่

....................โดยดาวนโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากขำระเงิน

เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.changpeuk.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๑๗๙๒๓ ต่อ ๓๖ ในวันและเวลาราขการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 

เทศบาลตำบลข้างเผือก ผ่านทางอีเมล์ 5500109@dla.go.th หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่

....................โดยเทศบาลตำบลข้างเผือกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.changpeuk.go.th

และ www.gprocurement.go.th ในว ันท ี่...................

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายคเซน เจียกขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลข้างเผือก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

http://www.changpeuk.go.th
http://www.gprocurement.go.th
mailto:5500109@dla.go.th
http://www.changpeuk.go.th
http://www.gprocurement.go.th


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท ี่....................

การซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน และจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ

มูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดเล็ก) จำนวน ๑ คัน 

ตามประกาศ เทศบาลตำบลข้างเผือก 

ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลช้างเผือก ซ่ีงต่อไปน้ีเรียกว่า "เทศบาลตำบลช้างเผือก" มีความประสงค์จะประกวดราคา 

ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ยานพาหนะหรือ จำนวน ๑ โครงการ

รถยนต์(๒๕.๑0.๑๕.๐๓ )จัดซื้อรถยนต์ 

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาด 

ใหญ่) จำนวน ๑ คัน และจัดซื้อรถยนต์ 

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาด 

เล็ก) จำนวน ๑ คัน

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวิใบเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ 

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 

(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที1กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย



๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒ .๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล 

ตำบลข้างเผือก ณ วับประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขับ 

อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม1ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่บข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี 

รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 

การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. 

กำหนด

๓ .  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓ .๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซบจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใข่นิติบุคคล ให้ยื่น



สำเนาบัตรประจำตัวประขาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที,แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประขาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง 

ปวงไว้แล้ว จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อชาย หรือวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลข้างเผือก ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถยนต์

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน และรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดเล็ก) 

จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา 

หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลข้างเผือกจะยืดไว้เปีนเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 

โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มิความ 

ประสงค์'จะ'ขอดูต้นฉบับแคตตาลอ็ก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ใบวับที่....................  ระหว่างเวลา....................น. ถ ึง ..................... น. และเวลาในการเสนอ

ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ใบการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลข้างเผือก ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมถันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มิผลประโยชน์ร่วมถันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะดัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมถันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 

มิการพิจารณาข้อเสนอ มิผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลข้างเผือก จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดัง 

กล่าวเป็นผู้ทิ้งงาบ เว้นแต่ เทศบาลตำบลข้างเผือก จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่บข้อเสนอรายนั้นมิใข่เป็นผู้รืเริ่มให้มีการกระ 

ทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลข้างเผือก 

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



(๒) ราคาที,เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเช้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นช้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ไต้

(๔) ผู้ยื่นช้อเสนอต้องศึกษาและทำความเช้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ใบเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นช้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน 

แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.๑ เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ไซ้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า 

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร

ดังกล่าวมาให้เทศบาลตำบลช้างเผือกตรวจสอบความถูกต้องในวันที่....................ระหว่าง

เวลา....................น. ถ ึง ..................... น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น

ผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อผู้เช้าร่วมค้ารายที่สัญญา 

ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เช้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 

เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามช้อนี้ เทศบาลตำบลช้างเผือกจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้า 

ประกันภายใน ๑๔ วัน นับลัดจากวันที่เทศบาลตำบลช้างเผือกไต้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ขนะการ 

ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่บข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓
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ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีได  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลข้าง

เผือกจะพิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

๖.๒ ในการพิจารณาผู้ขนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใข้หลักเกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปีจจัยหลักและนํ้าหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ ยาบพาหนะหรือรถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕:.๐๓ )จัดซื้อรถยนต์ 

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ ดัน และจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาด 

เล็ก) จำนวน ๑ ดัน

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ 

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ 

(๓) บริการหลังการขาย กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐ 

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลข้างเผือกกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระ

สำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็ก 

น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลตำบลข้างเผือกสงวนสิทธึ๋ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน

ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลข้างเผือก

อิเล็กทรอนิกส์

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลข้างเผือกมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่ม 

เติมได้ เทศบาลตำบลข้างเผือก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ 

เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลตำบลข้างเผือกทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ 

จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ



ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลตำบลช้างเผือกเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้ 

จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลช้างเผือก จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ 

ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ 

ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

อื่นมาเสนอราคาแทบ เป็นด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

เทศบาลตำบลข้างเผือก จะให้ผู้ยื่บข้อเสนอนั้นขี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนิน 

การตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำขี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ เทศบาลตำบลข้างเผือก มี 

สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย 

หรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลข้างเผือก

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลข้างเผือกอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขับอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 

กับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๔ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลตำบลข้างเผือกจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ 

ทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๔ วันทำการ หรือเทศบาลตำบลข้างเผือกเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังลือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ 

กับเทศบาลตำบลข้างเผือกภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน 

เท่ากับร้อยละ ๔ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลตำบลข้างเผือกยึดถือไวในขณะทำ 

สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหบี่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟฑ์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ชื่งเป็นเช็คหรือดราฟฑ์ลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใบ ๑๔ วับ นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา



อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลตำบลข้างเผือก

ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลข้างเผือก จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ 

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม 

สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลข้างเผือก ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

๑0. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 

ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลข้างเผือก ไต้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม

แกไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธี้ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลข้างเผือกได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ 

จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลตำบลข้างเผือกได้คัดเสือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ 

สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ 

ของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิ 

ซยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ 

มิใช่เรือ'ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณีซยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลข้างเผือกได้คัดเสือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ 

เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลข้างเผือกจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ



เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑.๔ เทศบาลตำบลข้างเผือกสงวนสิทธึ๋ที่จะแกใฃเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ 

สัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นใปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๔ ในกรณีที'เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลข้างเผือก คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อ 

เสนอใม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๑.๖ เทศบาลตำบลข้างเผือกอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อใปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อ 

เสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลข้างเผือกไปได้

(๑) เทศบาลตำบลข้างเผือกไม่ใด้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับ 

จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ซนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลข้าง 

เผือก หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฃ็่งออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบติตามหลัก 

เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบใต้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลข้างเผือก สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยืนข้อเสนอที่ 

ใต้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที,ใต้รับการดัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับเทศบาลตำบลข้างเผือก ไว้ช่ัวคราว

เทศบาลตำบลข้างเผือก 

ตุลาคม ๒๔๖๑



TOR:Terms of Reference ข ้อกำหนด ขอบเขต เงื่อนโข รายละเอ ียด  

ครุภ ัณฑ ์ยานพาหนะและขนล่ง รถยนต ์บรรท ุกขยะม ูลฝอยแบบอ ัด  

ท ้าย ชนิด'ะ) ล ้อ  ขนาดโม่น ้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า

คุณสมบํตทั้วโป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 'ะ) ล้อ 

เฅรื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดโม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ตอนท้ายหลัง 

เก่งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยส่วนพื้นที่สร้างด้วยเหล็กธุบซ่งค์มีขนาดบรรจุโม่ 

น้อยกว่า 'ะ) ลบ.เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอย 

ทำงานด้วยระบบโฮดรอลิค ชุดตู้ขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและกระบอกโฮดรอสิค 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ม ีค ุณภาพสูงผลิตและประกอบจากโรงงานที่โด้รับการรับรอง 

ระบบบริหารงานคุณภาพในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การ 

บำรุงรักษาและซ่อมแซม และโด้รับรองระบบบริหารคุณภาพด้านการจัดการ 

ลิงแวดล้อม โดยมีหน้งลิอแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมเอกสารรับรองมาแสดง 

ในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้โด้ครุภัณฑ์ที่มิ 

ประลิท!ภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ) และอุปกรณ์ทุก 

ชนิดเป็นของใหม่โม่เคยใช้งานมาก่อน

'๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

๑ . ตัวรถยนต์

©.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 

๑.๒ เป็นรถชนิดโม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนโม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้อ 

อะโหล่พร ้อมกระทะล ้อ ๑ ช ุดโดยม ีอ ุปกรณ ์ท ี่สำค ัญตามมาตรฐานผู้ผล ิต 

ครบถ้วน

๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , ติดตั้งวิทยุ , ฟิล์มกรองแสง

๑.๙ เครื่องยนต์และตัวถังรถเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการสั่งนี้ออะโหล่

๒. เครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดโม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๙ จังหวะ ระบายความร้อน 

ด้วยนี้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่โด้มาตรฐานโม่ตํ่ากว่า มอก.๒๓๑tr-fecftr๑ 

๒.๒ มีกำลังสูงสุดโม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า 

๒.๓ มีระบบการเผาโหม้แบบโดเริคอินเจคชั่น



๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต 

๓.๒ เกียร์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบบงคับเลี้ยว

๔.® พวงมาล ัยข ับทางขวาม ีระบบช ่วยผ ่อนแรง (HYDRAULIC POWER 

STEERING)

๔. ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

๔.® ถังนามันเชั่อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ผ่าอดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

๖.® ตามมาตรฐานผู้ผลิต

«๙. ระบบห้ามล้อ

«๙.® ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. สมรรถนะรถ

๔.® สามารถรับนาหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เคร์องมือและอุปกรณ์ประจำรถ 

ขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้โม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ 

กีโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.® ใช้'ระบบไฟฟ้า ๒ ๔ โวลท์

๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒ ๔ โวลท์

๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒ ๔ โวลท์

๙.๔ มีแบตเตอ'4ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ตํ่ากว่า ๖๔  แอมแปร์/ชั่วโมง 

จำนวน ๒ ลูก

๙ ๔  มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 

๑๐.ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๑๐.® ตู้บรรทุกขยะมูลผ่อย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.เมตร

๑๐.๒ สามารถรับน์าหนักขยะไม่น้อยกว่า ๒.๔๐๐ กีโลกรัม

๑๐.๓ พื้นตัวถัง สร้างด้วยเหล์กซุบชั่งค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๔ มิลลิเมตร



ชั่งเหล้กซุบข้งค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน โม่Iศดสนิมแดง โม่ 

น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ที่โด้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงาน 

ราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกีเจที่ม ีขีดความสามารถโนการทดสอบ พร้อม 

แนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจาก 

โรงงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงโนวันยื่นซองเสนอราคา 

© ๐ .๔  ผนังด้านข้าง และผนังด้านบนสร้างด้วยเหล้กแผ่นมีความหนาโม่น้อยกว่า 

๓ มีลลิเมตร

๑๐.๕ ผนังข้างด้านนอกติดตั้งกระดูก3แบบเอียง เพื่อเสริมความแซงแรง

๑๐.'ร) ต ู้บ รรท ุกขยะม ูลฝอย ผล ิตจากโรงงาน ท ื่โด ้ร ับการร ับรองระบบ

บรืหารงานคุณภาพ ISO : ๙๐๐©

๑๐.ร๙ มีพื้นที่สำหรับยีนปฏิบัติงานด้านข้างข้าย-ซวาของตัวรถ

๑ ๐ .๘ ที่ด้านข้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มี?(วิทข้เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อ

แจ้งสัญญาณเสือนพนักงานขับรถ

© ๐ . ๙ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพ ิ่มรอบ 

ของเครื่องยนต์ในขณะทำการอัดขยะ มูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอย 

เสร็จสินแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับโปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ 

๑๐.®๐ ติดตั้งชุดล้อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการล้อค 

และปลดล้อคด้วยกระบอกโฮดรอลิค

๑๐.๑๑ กระบอกโฮดรอลิคชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล้อคชุดอัดขยะมูลฝอย เป็น 

ผลิตภัณฑ์ที่ม ีคุณภาพสูงโด้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกโฮดรอ 

ลิดสำหรบอุตสาหกรรมทั่วโป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙ร๙๙-๒<£'๓๔ เพื่อความ 

ปลอดภ ัยโนการโช ้งานของพ น ักงานผ ู้ปฏ ิบ ัต ิ โดยแนบโบอน ุญ าตแสดง 

เคร ื่องหมายมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ ์อ ุตสาหกรรม และหน ังส ือแต ่งต ั้งต ัวแทน 

จำหน่ายมาแสดงโนวันยื่นซองเสนอราคา

๑๑. ชุดอัดขยะมูลฝอย

๑๑.๑  ก ารอ ัด ข ยะม ูลฝ อ ยค วบ ค ุม ก ารท ำงาน แ บ บ ก ึ่งอ ัต โน ม ัต ิ (SEMI 

AUTOMATIC) โดยโข้มีอควบคุมการทำงาน

© ๑ . ๒ การกวาดขยะม ูลฝอยของช ุดโบอัดขยะเป ็นแบบรางสไลด ์ โดยมีราง 

รองรันการเคลื่อนที่ของชุดโบอัดและโบสโลต์ที่ผนังด้านโนของชุดอัดขยะมูลฝอย 

ทั่งสองข้าง ตรงจุดหมุนของโบอัดและโบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสิก 

หรอได้



๑๑.รท พื้นรองรับขยะ ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กอุบชั่งต ์ มิฅวามหนาโม่น้อย 

กว่า ๔.๔ ม ิลล ิเมตร ช ั่งเหล ็กซ ุบช ั่งค ์ต ้องผ ่านการทดสอบความทนการกัด 

กร่อน โม ่เก ิดสนิมแดง โม ่น ้อยกว่า ๑ , 0๐๐ ชั่วโมง ท ี่โด ้ร ับการร ับรองจาก 

สถาบ ันยานยนต ์หร ือหน ่วยงานราชการ หร ือหน ่วยงานร ัฐว ิสาหก ิจท ื่ม ีข ีด  

ความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และ 

แนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงในวัน 

ยื่นชองเสนอราคา

๑๑.๔ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับนาเสีย'จากการอัดขยะมูลฝอย 

มีขนาดความจุโม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เอดขนาดโม่น้อยกว่า ๒ 

น้ิว เพื่อระบายนิ้าเสืยทิ้ง

ร)๑.๕ มีระบบบัองกันนิ้าเสืยรั่ว€ม โดยมีร็}ลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่าง 

ตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๑๒. ช ุดคายขยะมูลฝอย

๑๒.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงตันขยะมูลฝอยทำงานด้ายระบบโฮ 

ดรอสิค โดยกระบอกโฮดรอสิคที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) โม่น้อย 

กว่า ๓ ช่ัน เพื่อทำการตันขยะมูลฝอยออกจากกังบรรจุขยะมูลฝอย 

๑๒.๒ แผ่นตันขยะมูลฝอยเมื่อถ ูกตันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายกังบรรจุขยะมูล 

ฝอย โดยโม่มีส่วนใดๆยื่นออกมาพ้นกังบรรจุขยะมูลฝอย 

©๒.๓ แผ่นตันขยะ สร ้างด ้วยเหล ็กช ุบช ั่งค ์ ม ีความหนาโม ่น ้อยกว ่า ๔.๔  

มิลลิเมตร ช ั่งเหล็กซุบชั่งค ์ต ้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน โม่เกิด 

สนิมแดง โม่น ้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ท ี่โด ้ร ับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ 

หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ม ีข ีดความสามารถในการ 

ทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้ง 

ตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

๑๒.๔ ช ุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย 

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑ ๒ .๕  อ ุดยกช ุดอ ัดท ้าย เพ ื่อ เป ิดต ัน ขยะออกทำงาน ด ้วยระบบโฮดรอล ิค  

กระบอกโฮดรอส ิค ช ุดยกช ุดอ ัดท ้าย เป ็นผล ิตภ ัณฑ ์ท ี่ม ีค ุณภาพสูง โต ้ร ับ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกโฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโป 

มาตรฐานเลข ที่ มอก.๙ ตV๔ -) รD๔ ๓ ๔  เพ ื่อความปลอดกัยในการใช ้งานของ 

พนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครี่องหมายมาตรฐาน



ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหนังสือแต่งตังตัวแทนจำหน่ายฉบับจริงมาแสดงโน 

วันยื่นชองเสนอราคา

๑๓. ระบบรมโฮดรอลิค

๑๓.๑ ชุดส่งกำลังจากเครื่องยนต์ ผ่านเถึยริฝาก PTO (Power take off) ต่อเยื่อม 

โดยตรงกับ'ปืมโฮดรอลิคประกอบเป็นชุดเดียวกันโดยโม่ใช้เพลาขับ เพี่อโห้บัม 

ทำงานมีประสิท!ภาพมากยื่น และสะดวกต่อการบำรุงรักษา PTO และปัมโฮดรอ 

ลิคเป็นชุดสำเร็จรูปมาจากโรงงานผลิต โม่มีการดัดแปลงโดชุทั้งสินพร้อมแนบ 

แคตตาล็อคแบบแสดงการติดตั้งและหนังสือแต่งตัวแทนจำหน่าย มาแสดงโนวัน 

เสนอราคา

๑๔. ระบบสัญญาณโฟฬ่องสว่างอุกเฉิน

๑๔.๑ ด้านบนหัวเกํงรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณโฟชุกเฉินแบบชนิดแผงยาว 

ใช้หลอดLED เป็นผลิตภัณฑ์ทผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทที่โด้รับรองมาตรฐาน

ISO ๔๐0©

©๔.๒ ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งโพ่ชุกเฉินแบบหมุน จำนวน ๒ ดวง 

เพี่อให้สัญญาณเตอนเมื่อมองจากด้านท้าย

๑๔. การฟนสิและตราหน่วยงาน

๑๔.๑ การพ่นสิภายนอก พ่นด้วยสืกันสนิมอย่างดีโม่น้อยกว่า ๒ ช้ัน แล้วสิง 

พ่นทับด้วยสิจริง ชนิดโพลียูริเทนโม่น้อยกว่า ๒ ช้ัน

๑๔.๒ การพ่นสิภายโนตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสิกันสนิม EPOXY หรือ

เทียบเท่าโม่น้อยกว่า ๒ ช้ัน

๑๔.๓ ตัวอักษรต่างชุ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๑'©. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

©๖.© เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุโนกล่องโลหะ 

จามมาตรฐานผู้ผลิต

©๖.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์โนการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด 

©๖.๓ ถุงสำรอง'นามีปริมาตรความจุโม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร เป็นถุงสำรอง'พา 

แบบปิด ผลิตจากเล้นโยโพลีเอสเตอริเคลือบด้วยยางสังเคราะห์ ผ่านมาตรฐาน 

DIN. EN. NFPA หรือ มอก. โดยแนบแคตตาล๊อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทน 

จำหน่าย พร้อมด้วย เครื่องอัดฉ ีดแรงดันสูงชนิดเครื่องยนต์เบนซ่น พร้อม 

อุปกรณ์ใช้สำหรับการฉิดล้างสิงสกปรกที่ติดมากับรถขยะรวมถึงล้างพื้นสกปรก



๑๓'. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๓'.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ท่ี 

โต้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ โนขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการ 

ผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ ต้อง 

แนบเอกสารการโต้รับการรับรองมาตรฐานมาโนวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทน 

จำหน่ายที่โต้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น 

๑๓'.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดตู้ 

บรรทุกขยะมูลฝอย โดยต้องโต้รับโบอนุญาตประกอบ?เจการโรงงาน (รง.๔) โน 

ต้านการประกอบโครงสร้างธุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย พร้อมเอกสารประกอบมา 

แสดงโนวันยื่นซองเสนอราคา

๑๓'.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแบบแปลนต่างๆที่โต ้ร ับการรับรองโดย

วิศวกรโม่ตากว่าสามัญวิศวการเครื่องกล พร้อมแนบสำเนาโบอนุญาตประกอบ

วิชาข้พวิศวกรรมควบคุมรับรองเอกสารประกอบการพิจารณา

๑๓'.๔ ต้องมีศูนย์บริการหลังการขายอยู่ภายโนจังหวัดเข้ยงโหม่ โดยมีหนังสือ

รับรองจากศูนย์บริการรถยนต์ย ี่ห ้อท ี่เสนอราคามาแสดงโนวันที่ย ื่นซองเสนอ

ราคา

๑๔. หลักเกณฑ์โนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๔.® โข้หลักเกณฑ์ราคาตํ่าสุด ๔๐%

๑๔.๒ มาตรฐานของลินค้าหรือบริการ ๓๐ %

- พิจารณาจากเอกสารที่ผ ู้ย ื่นเสนอราคา โต้เสนอตัวรถ.เครื่องยนต์.โลหะที่โข้โน 

การผลิตส่วนประกอบที่มีคุณภาพครบถ้วนตามประกาศหรือมีคุณภาพสูงกว่า 

๑๔.๓ มีบริการหลังการขาย ๒๐ %

พิจารณาจากเอกสารยื่นข ้อเสนอการม ีศ ูนย ์บร ิการหลังการขายท ี่โต ้ร ับ 

มาตรฐานและสะดวกโนการเข้ารับบริการอยู่ภายโนเขต อ.เมีอง จ.เข้ยงโหม่

ราคากลางโนการจ ัดข้อครั้งน ี้๒,๒๐๐,๐๐0 บาท (สองล้านสองแสนบาท 

ถ้วน) เป ็นโปตามราคากลางเป ็นครุภ ัณฑ ์ท ี่โม ่ม ีกำหนดโว ้มนบ ัญช ีราคา 

มาตรฐานครุภ ัณฑ ์ และม ีความจำเป ็นต ้องจ ัดข ้อตามราคาท ี่เคยจัดข ้อโน  

ท้องถิ่นโดยประหยัด

ครนะกรรมการโต ้ร ่วมค ันพ ิจารณาแล้ว เห ็นว ่าเป ็นราคาท ี่เหมาะลม และ 

กำหนดโห ้เป ็นราคากลางของครุภ ัณฑ ์ ยานพาหนะและขนส่งด ังกล่าว



หมายเหตุ คำลงแต่งต ั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง 

๒๕0/๒<£๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕อ๑

.ประธานกรรมการ

(นายนิกร คำวังสวัสดี้)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

/

ลงเอ.............พ........  ....กรรมการ

(นายวัชร้นทร์ จั่นจินดา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

iลงซอ................................กรรมการ

(นายพรพรหม พรหมพิจารณ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

กรรมการ

(นายยงยุทธ จันต๊ะมงคล) 

นายช่างเครื่องกลอาๅโส

ล ฬ ่อ . . . . ............ กรรมการ

(พันจ่าเอกประธาน พละโย)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญงาน



TOR:Terms of Reference ข ้อกำหนด ขอบเขต เงื่อนโข รายละเอ ียด  

ครุภ ัณฑ ์ยานพาหนะและขนล่ง รถยนต ์บรรท ุกขยะม ูลฝอยแบบอ ัด  

ท ้าย  ชนิด ๖ ล ้อ  ขนาดโม ่น ้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

คุณฬมป้ตทั้วโป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด '๐ ล้อ 

เครื่องยนต์ด ีเซลมีกำลังแรงผ้าสูงสุดโม่น ้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลัง 

เก่งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยส่วนพื้นที่สร้างด้วยเหล็กชุบซ่งค์มีขนาดบรรจุโม่ 

น้อยกว่า ©๔ ลบ.เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอย 

ทำงานด้วยระบบโฮดรอสิค ซุดตู้ขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและกระบอกโฮดรอสิค 

เป ็นผลิตภัณฑ์ท ี่ม ีค ุณภาพสูงผลิตและประกอบจากโรงงานที่โด ้ร ับการรับรอง 

ระบบบริหารงานคุณภาพโนขอบข่ายการออกแบบและพ้ฒนาการผลิต การ 

บำรุงรักษาและซ่อมแซม และโด้รับรองระบบบริหารคุณภาพด้านการจัดการ 

ลิงแวดล้อม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมเอกสารรับรองมาแสดง 

โนวันยี่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อโห้โด้ครุภัณฑ์ที่มี 

ประสิทธิภาพโนการโช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ) และอุปกรณ์ทุก 

ชนิดเป็นซองโหม่โม่เคยโช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. ตัวรถยนต์

๑.© ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 

©.๒ เป็นรถชนิดโม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนโม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้อ 

อะโหล ่พร ้อมกระทะล ้อ ๑ ช ุดโดยม ีอ ุปกรณ ์ท ี่สำค ัญตามมาตรฐานผ ู้ผล ิต 

ครบถ้วน

©.รท ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 1 ติดตั้งวิทยุ . ฟิล์มกรองแสง

©.๔ เครื่องยนต์และตัวถังรถเป็นยี่หอเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการสั่งพื้ออะโหล่

รท,๔๐๐,00๐ บาท

๒. เคร ื่องยนต์

๒.® เครื่องยนต์ดีเซลขนาดโม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อน 

ด้วยนี้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่โด้มาตรฐานโม่ตํ่ากว่า มอก.๒รท©๔-๒๔๔๑ 

๒.๒ มีกำลังสูงสุดโม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า 

๒.รท มี'ระบบการเผาโหม้แบบ'โดเร็คอินเจคชั่น่



๓ .  ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต 

๓.๒ เกียร์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบบงคับเลี้ยว

๔.© พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER 

STEERING)

๔. ระบบนํ้ามันเลี้อเพลิง

๔.© ถัง'นามนเชั่อเพลิงมีความ1จุใม่น้อยกว่า ๒00 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

๖.® ตามมาตรฐานผู้ผลิต

6๙. ระบบห้ามลิอ

๓'.© ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. สมรรถนะรถ

๔.© สามารถรับนํ้าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ 

ขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้โม่น้อยกว่า ©๔,000 

กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.© ใช่ระบบไฟฟ้า ๒ ๔ โวลท์ 

๙๒  มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒ ๔ โวลท์ 

๙ ๓  มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒ ๔ โวลท์

๙ ๔  มีแบตเตอรี่ชนิด ©๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ตํ่ากว่า ๖๔  แอมแปร์/ชั่วโมง 

จำนวน ๒ ลูก

๙ ๔  มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 

©๐.ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

©o.® ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุโม่น้อยกว่า ©๔ ลบ.เมตร

©๐.๒ สามารถรับ'นาหนักขยะโม่น้อยกว่า ๔1๐๐๐ กิโลกรัม

©๐.๓ พื้นตัวถัง สร้างด้วยเหล็กชุบชั่งค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๔ มิลลิเมตร



ช์งเหเก ชุบซ้งค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน โม่เกิดสนิมแดง โม่ 

น้อยกว่า ๑1๐๐๐ ชั่วโมง ที่โด้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงาน 

ราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ม ีข ีดความสามารถโนการทดสอบ พร้อม 

แนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจาก 

โรงงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงโนวันยื่นซองเสนอราคา 

๑๐.๙ ผนังด้านข้าง และผนังด้านบนสร้างด้วยเหเก แผ่นมีความหนาโม่น้อยกว่า 

รท มิลลิเมตร

๑๐.๕ ผนังข้างด้านนอกติดตั้งกระดูกงูแบบเอียง เพื่อเสริมความแข็งแรง

© ๐ . ๖ ต ู้บ รรท ุกขยะม ูลฝอย ผล ิตจากโรงงาน ท ี่ใด ้ร ับการร ับรองระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO ะ ๙๐๐๑

๑๐.ร๙ มิพื่นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวาของตัวรถ

๑๐.๔ ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพ่ือ

แจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

๑๐.๙ มิระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัต ิงาน โดยจะทำการเพ ิ่มรอบ 

ของเครื่องยนต์โนขณะทำการอัดขยะ มูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอย 

เสร็จสินแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับโปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ 

๑๐.๑๐ติดตั้งชุดเอ คชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการเอ ค 

และปลดเอ คด้วยกระบอกโฮดรอลิค

๑๐.๑๑ กระบอกโฮดรอลิคชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดเอ คชุดอัดขยะมูลฝอย เป็น 

ผลิตภัณฑ์ที่ม ีคุณภาพสูงโด้มาตรฐานผลิตกัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกโฮดรอ 

ลิคสำหรบอุตสาหกรรมทั่วโป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙6๙๕'-๒๕๓๘  เพื่อความ 

ปลอดภ ัยโนการใช ้งานของพ น ักงานผ ู้ปฏ ิบ ัต ิ โดยแนบโบอน ุญ าตแสดง 

เคร ื่องหมายมาตรฐานผล ิตภ ัณ ฑ ์อ ุตสาหกรรม และหน ังส ือแต ่งต ั้งต ัวแทน 

จำหน่ายมาแสดงโนวันยื่นซองเสนอราคา

๑๑. ชุดอัดขยะมูลฝอย

๑©.๑ ก าร อ ัด ข ย ะม ูลฝ อ ย ค วบ ค ุม ก ารท ำงาน แ บ บ ก ึ่งอ ัต โน ม ัต ิ (SEMI 

AUTOMATIC) โดยโช้มือควบคุมการทำงาน

๑๑.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดโบอัดขยะเป็นแบบรางสโลต์ โดยมีราง 

รองรับการเคลื่อนที่ของชุดโบอัดและโบสโลต์ที่ผนังด้านโนของชุดอัดขยะมูลฝอย 

ทั่งสองข้าง ตรงจุดหมูนของโบอัดและโบสโลด์สามารถอัตจารปีหล่อลื่นกันสิก 

หรอโด



๑๑.รท พี่นรองรับขยะ ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กชุบชั่งต์ มีดวามหนาโม่น้อย 

กว่า ar.tr ม ิลล ิเมตร ช ั่งเหล ็กช ุบช ั่งต ์ต ้องผ ่านการทดสอบความทนการกัด 

กร่อน โม ่เก ิดสนิมแดง โม ่น ้อยกว่า ๑,๐00 ชั่วโมง ท ี่โด ้ร ับการร ับรองจาก 

สถาบ ันยานยนต ์หร ือหน ่วยงานราชการ หร ือหน ่วยงานร ัฐว ิสาหก ิจท ี่ม ีข ีด  

ความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และ 

แนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงในวัน 

ยื่นชองเสนอราคา

๑๑.๔ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับนิ้าเสิยจากการอัดขยะมูลฝอย 

มีขนาดความจุโม่น้อยกว่า ๑tTo ลิตร พร้อมมีวาล์วป็ด-เปิดขนาดโม่น้อยกว่า 

๒ น้ิว เพี่อระบายนิ้าเสืยทิ้ง

๑๑.๙ มีระบบบัองกันนํ้าเสืยรั่วขีม โดยมีขีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่าง 

ตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๑๒. ช ุดคายขยะมูลฝอย

©๒.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงตันขยะมูลฝอยทำงานด้ายระบบโฮ 

ดรอลิค โดยกระบอกใฮดรอลิคที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) โม่น้อย 

กว่า ๓ ช้ัน เพี่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 

๑๒.๒ แผ่นตันขยะมูลฝอยเมื่อถ ูกตันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูล 

ฝอย โดยโม่มีส่วนใดๆยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย 

๑๒.รท แผ่นตันขยะ สร ้างด ้วยเหล ็กช ุบช ั้งต ์ ม ีความหนาโม ่น ้อยกว ่า ar.tr 

ม ิลลิเมตร ช ั่งเหล็กชุบชั่งค ์ต ้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน โม่เกิด 

สนิมแดง โม่น ้อยกว่า ๑,000 ชั่วโมง ที่ใด ้ร ับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ 

หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ม ีข ีดความสามารถในการ 

ทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้ง 

ตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

๑๒ ๙ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย 

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑ ๒ .๕ ช ุดยกช ุดอ ัดท ้ายเพ ี่อ เป ิดต ัน ขยะออกทำงานด ้วยระบบโฮดรอล ิค  

กระบอกโฮดรอลิค ช ุดยกช ุดอ ัดท ้าย เป ็นผล ิตก ัณฑ ์ท ีม ีค ุณภาพสูง โต้รับ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกโฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโป 

มาตรฐาน เลขท ี่ ม อก .๙ร๙๙-๒๙รท๙ เพ ื่อความปลอดภ ัยในการใช้งานของ 

พนักงานผู ้ ปฏ ิบ ั ต ิ  โ ด ย แ น บ ใ บ อ น ุ ญ า ต แ ส ด ง เ ค ร ื ่ อ ง ห ม า ย ม า ต ร ฐ า น



ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหนังสือแต่งตังตัวแทนจำหน่ายฉบับจ1งมาแสดงใน 

วันยื่นซองเสนอราคา

๑รท. ระบบป็มโฮดรอสิค

๑๓.® ชุดส่งกำลังจากเครื่องยนต์ ผ่านเกียร์ฝาก PTO (Power take off) ต่อเยื่อม 

โดยตรงภับปัมใฮดรอลิคประกอบเป็น'ชุดเดียวกัน'โดยโม่'ใช้เพลาขับ เพี่อให้ปัม 

ทำงานมีประลิทรูภาพมากยื่น และสะดวกต่อการบำรุงรักษา PTO และ,ปืมโฮดรอ 

ลิคเป็นชุดสำเร์จรูปมาจากโรงงานผลิต โม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสินพร้อมแนบ 

แคตตาล้อคแบบแสดงการติดตั้งและหนังสือแต่งตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวัน 

เสนอราคา

๑๙. ระบบสัญญาณโพ ่ส ่องสว่างฉ ุกเฉ ิน

๑๙.® ด้านบนหัวเกํงรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณโฟฉุกเฉินแบบซฉดแผงยาว 

ใช้หลอดLED เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทที่ใด้รับรองมาตรฐาน 

ISO ๙๐0๑

©๙.๒ ด้านบนชุดลัดขยะมูลฝอย ติดตั้งโพ่ชุกเฉินแบบหมุน จำนวน ๒ ดวง 

เพี่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย

๑๙. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๙.© การพ่นลิภายนอก พ่นด้วยสืภันสนิมอย่างดีโม่น้อยกว่า ๒ ช้ัน แล้วจํง 

พ่นทับด้วยลิจริง ชนิดโพสืยูริเทนโม่น้อยกว่า ๒ ช้ัน

๑๙.to การพ่นสืภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสืภันสนิม EPOXY หรือ

เทียบเท่าโม่น้อยกว่า ๒ ช้ัน

๑๙.๓ ตัวลักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๑๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๖.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ อุด บรรจุในกล่องโลหะ 

จามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด 

๑๖.๓ ถุงสำรองนามีปริมาตรความจุโม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร เป็นถุงสำรองนา 

แบบอด ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยยางสังเคราะห์ ผ่านมาตรฐาน 

DIN, EN, NFPA หรือ มอก, โดยแนบแคตตาล๊อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทน 

จำหน ่าย พร้อมด้วย เคร ื่องล ัดฉ ีดแรงตันสูงชน ิดเครื่องยนต์เบนซ่น พร้อม 

อุปกรณ์ใช้สำหรับการฉีดล้างลิงสกปรกที่ติดมาลับรถขยะรวมถึงล้างพึ้นสกปรก



๑6๙. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑6๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ท่ี 

ใต้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ โนขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การ 

ผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ ต้อง 

แนบเอกสารการใต้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทน 

สำหน่ายที่ใต้รับการแต่งตํ่งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น 

๑6๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนสำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดตู้ 

บรรทุกขยะมูลฝอย โดยต้องใต้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ใน 

ต้านการประกอบโครงสร้างชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย พร้อมเอกสารประกอบมา 

แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑6๙.๓ ผ ู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแบบแปลนต่างๆท ี่ใต ้ร ับการรับรองโดย

วิศวกรใม่ตากว่าสามัญวิศวการเครี่องกล พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรองเอกสารประกอบการพิจารณา

©6๙.๔ ต้องมีศูนย์บริการหลังการขายอยู่ภายในจังหวัดเข้ยงใหม่ โดยมีหนังสือ

รับรองจากศูนย์บริการรถยนต์ย ี่ห ้อท ี่เสนอราคามาแสดงในวันที่ย ื่นซองเสนอ

ราคา

๑๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(ริ) <Xo, (ริ) ใข้หลักเกณฑ์ราคาตาสุด ๔๐%

๑๔.๒ มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 6ท๐ %

- พิจารณาจากเอกสารที่ผ ู้ย ื่นเสนอราคา ใต้เสนอตัวรถ.เครี่องยนต์.โลหะที่ใช้ใน 

การผลิตส่วนประกอบที่มีคุณภาพครบถ้วนตามประกาศหรือมีคุณภาพสูงกว่า 

๑๔.6ท มีบริการหลังการขาย ๒๐ %

พ ิจารณาจากเอกสารย ื่นข ้อเสนอการม ีศ ูนย ์บร ิการหลังการขายท ี่ใต ้ร ับ 

มาตรฐานและสะดวกในการเข้ารับบริการอยู่ภายในเขต อ.เมีอง จ.เข้ยงใหม่

ราคากลางในการจ ัดช ีอคร ั้งน ี้ ๓,๔๐๐,๐๐0 บาท (สามล้านห ้าแสนบาท  

ถ้วน) เป ็นใปตามราคากลางเป ็นครุภ ัณฑ ์ท ี่ใม ่ม ีกำหนดใว ้มนบ ัญช ีราคา 

มาตรฐานครุภ ัณฑ ์ และม ีความจำเป ็นต้องจ ัดซ ี้อตามราคาท ี่เคยจัดช ี้อใน  

ท้องถิ่นโดยประหยัด

คณ ะกรรมการใต ้ร ่วมค ันพ ิจารณ าแล ้ว เห ็นว ่าเป ็นราคาท ี่เหมาะสม และ 

กำหนดให ้เป ็นราคากลางของคร ุภ ัณฑ ์ ยานพาหนะและขนส่งด ังกล่าว
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