
ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก

เร่ือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน และจัดซื้อ 

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดเล็ก) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)

เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด 

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

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปี'นเงินท้ัง 

ส้ิน ๕,๗๐๐,0๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ยานพาหนะหรือ จำนวน ๑ โครงการ

รถยนต์(๖๕.๑๐.๑๕.0๓ )จัดซ้ือรถยนต์ 

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาด 

ใหญ่) จำนวน ๑ คัน และจัดซ้ือรถยนต์ 

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาด 

เล็ก) จำนวน ๑ คัน

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เปีนบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว่ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลข้างเผือก 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขับอย่างเป็นธรรมใน 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่็งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ืความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 

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

ป.ป.ซ. กำหนด

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 

ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 

แต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาซุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยดาวนโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 

ขำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.changpeuk.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๑๗๙๒๓ ต่อ ๓๖ ในวันและเวลาราซการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 

เทศบาลตำบลข้างเผือก ผ่านทางอีเมล์ 5500109@dla.go.th หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันท่ี 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยเทศบาลตำบลข้างเผือกจะข้ึแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 

www.changpeuk.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นายคเซน เจียกขจร) 

นายกเทศมนตรีตำบลข้างเผือก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

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)

เลขท่ี ๑/๒๕๖๒

การซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน และจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ

มูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดเล็ก) จำนวน ๑ คัน 

ตามประกาศ เทศบาลตำบลข้างเผือก 

ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลข้างเผือก ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "เทศบาลตำบลข้างเผือก" มีความประสงค์จะประกวดราคา 

ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังน้ี

ยานพาหนะหรือ จำนวน ๑ โครงการ

รถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )จัดซ้ือรถยนต์ 

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาด 

ใหญ่) จำนวน ๑ คัน และจัดซ้ือรถยนต์ 

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาด 

เล็ก) จำนวน ๑ คัน

พัสดุท่ีจะซ้ือน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีข้อ 

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซ้ือขายท่ัวไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ํา'ประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 

(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยขน่ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย



๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว่ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเดรือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ เทศบาล 

ตำบลช้างเผือก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 

อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนใบระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

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

ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี 

รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 

การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. 

กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ิงรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น



'สำเนาบัตรประจำตัวประซาซบของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนซองผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญซาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

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

Format)

ทั้งน้ี เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตบของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบ 

ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบล้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ล้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ัง 

ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลข้างเผือก ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถยนต์

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน และรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดเล็ก) 

จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา 

หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลข้างเผือกจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 

โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มิความ 

ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 

ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลข้างเผือก ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที,มิผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายข่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายขื่อ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และเทศบาลตำบลข้างเผือก จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดัง 

กล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลข้างเผือก จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใซ่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระ 

ทำดังกล่าวและไต้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลข้างเผือก 

๔.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเช้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเช้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี จำนวน ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน 

แปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

๔.๑ เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟทํ

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา 

ประกับของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร 

ดังกล่าวมาให้เทศบาลตำบลช้างเผือกตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ ระหว่าง 

เวลา ๐๘.๓๐ บ. ถง ๑๖.๓๐ น.

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังน้ี

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น

ผู้ย่ืนข้อเสนอ

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซ่ือผู้เช้าร่วมค้ารายท่ีสัญญา 

ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลตำบลช้างเผือกจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค้ํา 

ประกันภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตำบลช้างเผือกได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการ 

ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓
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ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีโด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลข้าง 

เผือกจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

๖.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า 

ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปิจจัยหลักและน้ําหนักที่กำหนด ตังนี้

๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ ยานพาหนะหรือรถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )จัดซ้ือรถยนต์ 

บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน และจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาด 

เล็ก) จำนวน ๑ คัน

(๑) ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ 

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ 

(๓) บริการหลังการขาย กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐ 

๖.๓ หากผู้ยื่บข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอชองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลข้างเผือกกำหนดไว่ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน'ท่ีมิ'ใช่สาระ 

สำคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลท่าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็ก 

น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลตำบลข้างเผือกสงวนสิทธ้ีไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน

ผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลข้างเผือก

(๒) ไม่กรอกซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลท่าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลข้างเผือกมีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิม 

เติมได้ เทศบาลตำบลข้างเผือก มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท่าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ 

เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลตำบลข้างเผือกทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม,รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ

ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ 

จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ



ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลตำบลช้างเผือกเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้ 

จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังเทศบาลตำบลช้างเผือก จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ 

ลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ 

ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

เทศบาลตำบลข้างเผือก จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันข้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนิน 

การตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำข้ีแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ เทศบาลตำบลข้างเผือก มี 

สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย 

หรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลข้างเผือก

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลข้างเผือกอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 

กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๔ วันทำการ นับแต่วันท่ีทำข้อตกลงซ้ือเทศบาลตำบลข้างเผือกจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ 

ทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๔ วันทำการ หรือเทศบาลตำบลข้างเผือกเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ 

กับเทศบาลตำบลข้างเผือกภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน 

เท่ากับร้อยละ ๔ ของราคาค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลตำบลช้างเผือกยึดถือไวในขณะทำ 

สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา



อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงเทศบาลตำบลข้างเผือก

ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลข้างเผือก จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ 

ค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตาม 

สัญญาซ้ือขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลข้างเผือก ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 

ทำข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายใน 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวับท่ี เทศบาลตำบลข้างเผือก ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม

แก่ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความขำรุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒<£๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเม่ือเทศบาลตำบลข้างเผือกได้รับอบุมีตเงินค่าพัสดุ 

จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่าน้ัน

๑๑.๒ เม่ือเทศบาลตำบลข้างเผือกได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือ 

สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือนำส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ 

ของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิ 

ซยนาวี ดังน้ี

(๑) แจ้งการส่ังหรือนำส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับ 

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 

มิใช่เรือ'ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๑.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเทศบาลตำบลข้างเผือกได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือ 

เป็นหนังสือภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลข้างเผือกจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ



'เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑.๔ เทศบาลตำบลข้างเผือกสงวนสิทธ้ืท่ีจะแก้!ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบ 

สัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลข้างเผือก คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อ 

เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๑.๖ เทศบาลตำบลข้างเผือกอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได้โดยท่ีผู้ย่ืนข้อ 

เสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลข้างเผือกไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลข้างเผือกไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใข้ในการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับ 

จัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีซนะการจัดซื้อหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลข้าง 

เผือก หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก 

เกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลข้างเผือก สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ี 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับเทศบาลตำบลข้างเผือก ไว้ช่ัวคราว

เทศบาลตำบลข้างเผือก 

๑๖ ตุลาคม ๒๔๖๑
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ด้วยน้ีาเป็นเครองยนต์ติเชลท่ีโด้มาตรฐานโม่ตากว่า มอก.๒รท©๙-๒๙๙©

๒.๒ มีกำลังสูงสุดโม่น้อยกว่า ๒๙๐ แรงฟ้า 

๒.รท มีระบบการเผาโหฟ้แบบโดเร็คอนเจคช่ัน่



๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต 

๓.๒ เป็ย'ร์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. ระบบบังคับเล้ียว

๙.® พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER 

STEERING)

๙. ระบบนามันเล้ีอเพลิง
๙.® ถังนามันเล้ีอเพลิงมีความจุโม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมกุญแจ

๖. ระบบกันฬะเทึอน

๖.® ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๙. ระบบ1รามลิอ
(๙.® ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. รเมรรถนะรถ

๔.® สามารถรับนํ้าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เคร์องมีอและอุปกรณ์ประจำรถ 

ขณะบรรทุกเต์มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) โต้โม่น้อยกว่า «๙1๐๐๐ 

ลิโลกรัม

๙. ระบบโฟฟ้า

๙.® ใช้ระบบโฟฟ้า ๒๙ โวลท ์

๙๒ มีอัลเทอ4เนเตอ'3ชน้ด ๒๙โวลท์ 

๙๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชน้ด ๒๙ โวลท์

๙๙ มีแบตเตอรึ่ขนัด «๒ โวลฟ้ขนาดความจุโม่ตากว่า ๖๙ แอมแปร์/ข่ัวโมง

จำนวน ๒ ลูก

๙๙ มีลัญญาณโฟถูกต้องครบฟ้วนตามกฎจราจร 

«๐.ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย
®๐.® ต้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุโม่น้อยกว่า «๙ ลบ.เมตร

©๐.๒ สามารถรับ'นาทนักขยะโมน้อยกว่า ๙.๐๐๐ ลิโลกรัม
©0.๓ ลันตัวถัง ลร้างต้วยเหลิกธุบคังค์ มีความหนาโม่น้อยกว่า ๙.๙ มิลลิเมตร



ช้งเหล็ก'ชุบ?งคด้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน โม่เกดสนิมแดง โม่ 

น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง ที่โด้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงาน 

ราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มิขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อม 

นนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสิอแต่งต้ังตัวแทนจำหน่ายจาก 

โรงงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงในวันร่นชองเสนอราคา 

๑๐.๙ ผนังด้านช้าง และผนังด้านบนสร้างด้วยเหสกแผ่นมิความหนาโม่น้อยกว่า 

01 มิลสิ เมดร

๑๐.<r ผนังช้างด้านนอกติดต้ังกระดูก3แบบเอียง เฟือเสรืมความแช้งแรง 

00.๖ ต ู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผสิตจากโรงงานที่โด ้ร ับการรับรองระบบ 

บรืหารงานตุถ4ภาพ ISO ะ ๙000

©O.OV มิท่ีนท่ีสำหรับรนปฏิบ้ดงานด้านช้างช้าย-ชวาของตัวรถ

๑0.๘ ท่ีด้านช้ายช้างชุดอัดชยะมูลฝอย มิสวิทช์เสิอน (BUZZER SWITCH) เฟือ

แจ้งสัญญาณเตีอนพนักงานขับรถ

๑๐.๙ มิ-ระบบเร่งเครืองยนต์อัดโนมัติชณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเฟืมรอบ 

ชองเครืองยนต์ในขณะทำการอัดชยะ มูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอย 

เสรืจสินแสิวจะทำการลดรอบของเครืองยนต์กสับโปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ 

๑๐.๑๐ติดต้ังชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการล็อค 

และปลดลอดด้วยกระบอกโฮดรอสิค

๑๐.©© กระบอกโฮดรอสิคชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอย เป็น 

ผสิตกัณฑ์ทํมิคุณภาพสูงโด้มาตรฐานผสิตกัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกโฮดรอ 

สิคสำหรบอุตสาหกรรมทั่วโป มาตรฐานเลขท่ี มอก.๙« y < ๓๘ เฟือความ 

ปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัต ิ โดยแนบใบอนุญาตแสดง 

เครืองหมายมาตรฐานผลิตกัณฑ์อุตสาหกรรม และหนังสิอแต่งตั้งตัวแทน 

จำหน่ายมาแลดงในวันร่นชองเสนอราคา

๑๑. ชุดอัดขยะมูลฝอย

©๑ ๑ การอ ัดขยะม ูลฝอยควบค ุมการทำงานแบบก ิงอ ัตโนม ัต ิ (SEMI 

AUTOMATIC) โดยใช้มิอควบคุมการทำงาน

๑๑.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสโลต์ โดยมิราง 

รองรับการเคล่ือนท่ีของชุดใบอัดและใบสโลต์ท่ีผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอย 

ท้ังลองช้าง ตรงคุดหมุนของใบอัดและใบสโลด์สามารถอัดจารปีหล่อล่ืนกันสิก 

หรอโด



๑®.๓ พี่นรองรับขยะ ชุดใบกวาด สร่างด้วยเหล็กชุบชั่งค์ มีความหนาโม่น้อย 

กว่า ar.<r ม ิลล ิเมตร ช ั่งเหล็กช ุบช ั่งต ์ต ้องผ ่านการทดสอบความทนการก ัด 

กร่อน โม่เกิดสนิมนดง โม ่น ้อยกว่า ๑,๐0๐ ชั่วโมง ท ึ่โด ้ร ับการร ับรองจาก 

สถาบ ันยานยนต ์ห1อหน ่วยงานราชการ หร ้อหน ่วยงานร ัฐใสาหก ิจพ ี่ม ีข ีด 

ความสามารถในการทดสอบ พร่อมนนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และ 

แนบหนังสือนต่งตั้งตัวนทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงในวัน 

สินชองเสนอราคา

๑®.๙ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีพี่รองรับน้าเสิยจากการอัดขยะมูลฝอย 

มีขนาดความจุโมน้อยกว่า ๑!'๐ สิตร ทร่อมมีวาล์วปิด-เปิดขนาดโมน้อยกว่า 

๒ นิว เพี่อระบายน้าเสียตั้ง

๑๑,!: มิระบบบัองกันน้าเสิยชั่ฬม โดยมีขีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่าง 

ตัวต้และชุดอัดขยะมูลฝอย

«๒. ชุคคายชนรมูลฝอย

๑๒.® ลิดตั้งภายในต้บรรจุขยะมูลฝอย แผงตันขยะมูลฝอยทำงานด้ายระบบโฮ 

ดรอสิค โดยกระบอกโฮดรอลิคพี่ใขีเป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) โม่น้อย 

กว่า ๓ ช้ัน เพี่อทำการตันขยะมูลฝอยออกจากกังบรรจุขยะมูลฝอย 

๑๒.๒ แผนตันขยะมูลฝอยเมื่อถูกตันสุดจะด้องเสมอด้านท้ายกังบรรจุขยะมูล 

ฝอย โดยโม่มีส่วนใดๆสินออกมาพ้นกังบรรจุขยะมูลฝอย 

๑๒.รท แผนตันขยะ สร ้างด ้วยเหล ็กช ุบช ั้งค ์ ม ีดวามหนาโม ่น ้อยกว่า <r.tr 

มีลสิเมดร ชั่งเหล็กชุบชั่งต์ต ้องผาพการทดสอบความทนการกัดกรอน โมเกิด 

สนิมแดง โม่น ้อยกว่า ๑.๐๐๐ ชั่วโมง ตั้โด ้ร ับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ 

หร้อหน่วยงานราชการ หร้อหน่วยงานรัฐใสาหกิจพี่ม ีข ีดความสามารถในการ 

ทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้ง 

ตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผานการทดสอบ มาแสดงในวันสินซองเสนอราคา 

๑๒.at ช ุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย 

ตามมาดรฐานผู้ผลิต

๑ ๒ .!' ช ุดยกช ุดอ ัดท ้ายเพ ี่อ เป ิดต ันขยะออกทำงานด ้วยระบบโฮดรอส ิค  

กระบอกโฮดรอล ิค ช ุดยกช ุดอ ัดท ้าย เป ็นผลิตก ัณฑ ์ท ้ม ีค ุณภาพสูง โต้รับ 

มาตรฐานผลิตกัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกโฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโป 

มาตรฐานเลขพ ี่ มอก. o'm'<£'-๒!'«ท0ะ เพ ี่อความปลอดกัยในการใข ีงานของ 

พน ั กงานผ ู ้ ปฎบ ั ล ิ  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 และหนังลือแต่งตังตัวแทนรำหน่ายฉบับจร็งมาแสดงโน 

วันฮ่นชองเสนอราคา

๑ Cก. ระบบป็มไฮดรอลิต

«๓.® ชุดส่งกำลังจากเต1องยนต์ ผ่านเกียร์ฝาก PTO (Power take off) ตอฟอม 

โดยตรงกับปัมไฮดรอลิตประกอบเป็นธุดเตืยวกันโดยไม่โรํ(เพลาขับ เทั้อให้,ช๊ม 

ทำงานมีประสิทรภาพมากสัน และสะดวกต่อการบำรุงรักษา PTO และปีมไฮดรอ 

สิตเป็นชุดสำเร็จรูปมาจากโรงงานผลิต ไม่มีการตัดแปลงใดๆทั้งสินพร็อมแนบ 

แคตตาล็อคแบบแสดงการติดทั้งและหนังลือแต่งตัวแทนรำหน่าย มาแสดงโนวัน 

เสนอราตา

«๙. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างอุกเรน
«๙.© ด้านบนหัวเกํงรถยนต์บรรทุก ติดท้ังสัญญาณไฟอุกเรนแบบชนัดแผงยาว 

โ1รหลอดLED เป็นผลิตภัณฑ์ท้ผลิตและรำหน่ายโดยบรัษัททั้ได้รับรองมาตรฐาน

ISO ๙00®

«๙.๒ ด้านบน'ชุดอัดขยะมูลฝอย ติดทั้งไฟอุกเรนแบบหมุน จำนวน ๒ ดวง 

เฟ่อให้สัญญาณเตือนเมีอมองจากด้านท้าย

«๙. การพ่นสินละดราหน่วองาน
«๙.® การพ่นสิภายนอก พ่นด้วยสิกันสนัมอย่างตืไม่น้อยกว่า ๒ ช้ัน แส่วสิง 

พนทับด้วยสิจร็ง ขนัดโพลืยูร็เทนไม่น้อยกว่า ๒ ช้ัน

«๙.๒ การพ่นสิภายโนตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสิกันสนัม EPOXY หร็อ

เท้ยบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ช้ัน

«๙.๓ ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

«๖. เคร่ืองมีอนละอุปกรณ์ประรำรถ
«๖.© เครื่องมีอช่อมบำรุงประรำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุโนกล่องโลหะ 

จามมาตรฐานตู้ผลิต

©'ะ).๒ เคร็องมีอและอุปกรณ์โนการถอดส่อ จำนวน ๑ ชุด 

๑๖.๓ ธุงสำรองนามีปรัมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๙00 ลิตร เป็นชุงสำรองนา 

แบบอด ผลิตจากเส์นโยโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยยางสังเตราะหั ผ่านมาตรฐาน 

DIN. EN, NFPA หร็อ มอก. โดยแนบแคตดาล๊อกและหนังลือแต่งทั้งตัวแทน 

รำหนาย พร็อมด้วย เครื่องอัดรดแรงตันสูงขนัดเตรี่องยนต์เบน€น พร็อม 

อุปกรณ์ใช้สำหรับการรดล้างสิงสกปรกท้ติตมากับรถขยะรวมกีงล้างพึ๋นสกปรก



©<๙. ข้อกำหนดอ่ืนๆ

©<๙.® ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผสิตโครงสร้างธุดต้บรรทุกขยะมูลฝอย ท่ี 

ใต้รับรองระบบบรืหารงานคุณภาพ ในขอบข่ายการออกแบบแสะพัฒนา การ 

ผสิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถ้งสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ ต้อง 

แนบเอกสารการใต้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทน 

สำหน่ายท่ีใต้รับการแต่งต้ังโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผสิตข้างต้น 

©«๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนสำหน่ายจากโรงงานผู้ผสิตโครงสร้างชุดดู ้

บรรทุกขยะมูลฝอย โดยต้องใต้รับใบอนุญาตประกอบกํจการโรงงาน (รง.๔) ใน 

ต้านการประกอบโครงสร้างชุดต้บรรทุกขยะมูลฝอย พร้อมเอกสารประกอบมา 

แสดงในวันร่นซองเสนอราคา

©<๙.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแบบแปลนต่างๆที่ใต้รับการรับรองโดย

รืศวกรใม่ตากว่าสามัญรศวการเครืองกล พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบ

รืซาข้พรืศวกรรมควบคุมรับรองเอกสารประกอบการพิจารณา

©<๙.๙ ต้องมีคูนย์บรืการหลังการขายอยู่ภายในจังหวัดเข้ยงใหม่ โดยมีหนังสือ

รับรองจากคูนย์บรืการรถยนต์ร่ห้อที่เสนอราคามาแสดงในวันที่ร่พซองเสนอ

ราคา

©๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลีอกข้อเสนอ

๑๔.© ใข้หลักเกณฑ์ราคาตาสุด «'๐%

©๔.๒ มาตรฐานของสินค้าหรือบรืการ 8ก๐ %

- พิจารณาจากเอกสารที่ผู้ร่นเสนอราคา ใต้เสนอตัวรถ.เครืองยนต์.โลหะท่ีใข้ใน 

การผสิตส่วนประกอบท่ีมีคุณภาพครบกํวนตามประกาศหรือมีคุณภาพสูงกว่า

©๔.พ มีบรืการหลังการขาย ๒๐ %

- พิจารณาจากเอกสารร่นข้อเสนอการมีสูนฟ้บรืการหลังการขายที่ใต้รับ 

มาตรฐานและสะดวกในการเข้ารับบรืการอยู่ภายในเขต อ.เมอง จ.เข้ยงใหม

ราคากลางในการจัดข้อครั้งนี้ (ท,«00,000 บาท (สามลัานห้าแสนบาท 

ท้วน) เป็นใปตามราคากลางเป็นครุภัณฑ์ที่ใม่มีกำหนดใข้มนบัญข้ราคา 

มาตรฐานครุภัณฑ์ นละมีความสำเป็นตองจัดข้อตามราคาที่เคยจัตข้อใน 

ท้องถน่โดยประหยัด

คณะกรรมการใดร่วมภัพพิจารณานท้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม นละ 
กำหนดใท้เป็นราคากลางของครุภัณฑ์ ยานพาหพะนละขนล่งคังกล่าว



หมายเพพุ คำลงแต่งด้ังคณะกรรมการกำหนครายละเอียคนละราคากลาง 

๒๕๖/๒๕๖๑ ลงวนที ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖®

ลง?อ ........ประธานกรรมการ

(นายนิกร คำวังลว้สด)

หัวหนิาฝ่ายนบบแผนและก่อสร้าง

o£.ลง?อ.........\ ..............กรรมการ

(นายวัชร้นทร้ จ่ันจ้นดา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

sy ''
ลง?อ.........L l .  ............ กรรมการ

(นายพรพรหม พรหมพิจารณ์)

นักวัชาการตรวจสอบภายโนชำนาญการ

ลง?อ.  ^ .$ $ ! k  .กรรมการ

(นายยงยุทธ จันต๊ะมงคล)

นายชำงเคi องกลอาจุโส

ลง?อ.. 'mil........... ....กรรมการ

(พันจ่าเอกประธาน พละโย)

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขชำนาญงาน



TOR:Terms of Reference ข้อกำหนด ขอบเขด เร่ือนโข รายละเอียด 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด 

ท้ายชนิด๖ ล้อ ขนาดโม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า

คุณลมบํตัท้ัวโป
เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ 

เคร่ืองยนต์ติเๆรลมีกำลังแรงม้าสูงสุดโม่พอยก1ว่า ๑๓๐ แรงม้า ตอนท้ายหลัง 

เก่งติดด้ังตู้บรรทุกขยะมูลฝอยส่วนพ้ึนท้สร้างล้วยเหส์กชุบท้ังต์มีขนาดบรรจุโม ้

นิอยกว่า ๖ ลบ.เมตร ล้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดด้ังชุดอัดขยะมูลฝอย 

ทำงานล้วยระบบโฮดรอสิค ธุดตู้ขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายนละกระบอกโฮดรอสิฅ 

เป็นผสิตภัณฑ์พื่มีคุณภาพสูงผสิตและประกอบจากโรงงานพื่โล้รับการรับรอง 

ระบบบร้หารงานคุณภาพในขอบข่ายการออกแบบและพั(พนาการผสิต การ 

บำรุงรักษาและช่อมแซม และโล้รับรองระบบบร้หารคุณภาพล้านการจัดการ 

สิงแวดล้อม โดยมีหนังสิอแต่งดั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมเอกสารรับรองมาแสดง 

โนรันรนซองเสนอราดา (ท้ังน้ีการกำหนดมาตรฐานต่างๆเพ่ือให้โล้ครุภัณฑ์พ่ืมี 

ประสิทร้ภาพในการใใเงานและเล้ดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ) และอุปกรณ์ทุก 

ชนิดเป็นของใหม่โม้เคยใขังานมาก่อน

๒,๒00,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. ลัวรถยนต์

©.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผสิต 

๑.๒ เป็นรถชนิดโม้นิอยกว่า ๖ ล้อ ขับเคล่ือนโม้น้อยกว่า ๑ เพลา นละมีล้อ 

อะโหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุดโดยมีอุปกรณ์พื่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผสิต 

ครบล้วน

๑.๓ ติดด้ังเคร้องปรับอากาศ , ติดด้ังร้ทยุ 1 ฟ้สํมกรองแสง

๑.(๒ เดร้องยนต์และตัวถังรถเป็นย่ีห้อเติยวภัน เพีอสะดวกตอการส่ัง4ออะโหล่

๒. เคร่ืองยนต์
๒.๑ เคร้องยนต์ติเซลขนาดโม้น้อยกว่า ๙ สูบ ๙ จังหวะ ระบายความร้อน 

ล้วยนาเป็นเดร้องยนต์ติเซลพ่ืโล้มาตรฐานโม้ตากว่า มอก.๒๓®cr-tocrc®

๒.๒ มีกำลังสูงสุดโม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า 

พ3.๓ มีระบบการเผาโหม้แบบโดเร้ครนเจคช่ัน่



๓. ระบบส่งกำลัง
๓.® คลัทช่เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต 

๓.to เล้ย4เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. ระบบบังลับเล้ียว

๙.® พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER 

STEERING)

๙. ระบบนำมันเล้ีอเพสิง
๙.® ถังนำมันเช่ัอเพลิงมีความจุโม่น้อยกว่า «๐0 ลิตร ฝาปิดมีทุญแจ

๖. ระบบกันสะเฟ้อน

๖.® ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบฟ้ามล้อ
๓'.® ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. สมรรถนะรถ

๔.® สามารถรับนำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เคi องมีอและอุปกรณ์ประจำรถ 

ขณะบรรทุกเต์มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไสิโม่น้อยกว่า ๖.๙๐๐ 

ล้โลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.® ใช้ระบบโฟฬา to ๙โวลท์

๙.to มีอ้ส่เทอ'4เนเตอ4ชน้ด to๙โวสท์

๙.๓ มีมอเตอ4สตา4ทชนิด ๒๔  โวลฟ้

๙.๙ มีแบตเตอi ชนิด ®to โวลกัขนาดความจุโม่ตากว่า ๖๙ แอมแป4/ช่ัวโมง 

จำนวน to ลูก

๙.๙มีลัญญาณไฟถูกสิองครบล้วนตามกฎรราจร 

®๐.ตู้บรรทุกขยะมูสฝอย
«๐.® ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุโม่น้อยกว่า ๖ ลบ.เมตร

00.๒  สามารถรับนำหนักขยะโม่น้อยกว่า to.๙๐๐ ศโลกรัม

๑0.๓ พนตัวถัง ส‘รางสิวยเหล็กอุบชั่งตั มีความหนาโม่น้อยกว่า ๙.๙ มีลลิเมตร

1 " 1 1 1 " " " ........................  ——-....' '"1 1, ..... 1 1



§งเห®ก'ชุบ?งต์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน โม่เกิดสน้มแดง โม่ 

น้อยกว่า ๑,000 ช่ัวโมง ที่ใด้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรัอหน่วยงาน 

ราชการ หรัอหน่วยงานรัฐวัสาหกิจทีมีขีดความสามารถโนการทดสอบ พร้อม 

แนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือนต์งต้ังตัวแทนจำหน่ายจาก 

โรงงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงโนวันร่นชองเสนอราคา 

๑0.๙ ผนังด้านข้าง แสะผนังด้านบนสร้างด้วยเหสกแผ่นมีดวามหนาโม่น้อยกว่า 

an มีลสิเมตร

๑0.4- ผนังข้างด้านนอกติดต้ังกระดูก3แบบเทียง เพ่ือเสรัมความแขีงแรง 

๑0.๖ ผู้บรร>3กชยะมลผ่อย ผสิดจากโรงงานทีโด ้ร ับการรับรองระบบ 

บร้หารงานคุณภาพ ISO : ๙00๑

๑0.พ ่ มีพ่ืนทีสำหรับสินป{เบัติงานด้านข้างข้าย-ขวาของตัวรถ

๑0.๕ ทีด้านข้ายข้างชุดอัดขยะมูลผ่อย มีสรทข้เดือน (BUZZER SWITCH) เทีอ

แข้งสัญญาณเดือนพนักงานขับรถ

๑0.๙ มีระบบเร่งเครัองยนต์อัดโนมัติขณะปฏบัติงาน โดยจะทำการเพื่มรอบ 

ของเคi องยนต์โนขณะทำการอัดขยะ มูลผ่อย จนกระทงทำการอัดขยะมูลฝอย 

เสร้จสินแสํวจะทำการลดรอบของเค^องยนต์กลับโปเป็นปกติโดยอัดโนมีติ 

©0.00 ติดต้ังชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับผู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการสือค 

และปลดล็อคด้วยกระบอกโฮดรอสิค

๑0.๑๑ กระบอกโฮดรอสิคธุดอัดขยะมูลฝอยและชุดลอคชุดอัดขยะมูลฝอย เป็น 

ผสิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโด้มาตรฐานผสิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกโฮดรอ 

สิคสำหรบอุดสาหกรรมทั่วโป มาดรฐานเลขที มอก.๙6๙๙-๒๙๓๔ เพื่อความ 

ปลอดภัยโนการโข้งานของพนักงานผู้ปป็บ ัต ิ โดยแนบโบอนุญาดแสดง 

เตรัองหมายมาตรฐานผสิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหนังสือแต่งตั้งตัวแทน 

จำหน่ายมาแสดงโนวันร่นชองเสนอราคา

«๑. ชุดอัดซยะมูลฝอย

๑©.® การอ ัดขยะม ูลฝอยควบค ุมการทำงานแบบก ิงอ ัตโนม ัต ิ (SEMI 

AUTOMATIC) โดยโข้มีอควบคุมการทำงาน

๑©.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดโบอัดขยะเป็นแบบรางสโลต์ โดยมีราง 

รองรับการเคล่ือนท่ืของชุดโบอัดและโบสโสต์ทผนังด้านโนของชุดอัดขยะมูลฝอย 

ท่ังสองข้าง ดรงจุดหมุนของโบอัดและโบสโลต์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสืก 
ทรอโด้



©๑.รท พื่นรองรับขยะ ชุดโบกวาด สร้างด้วยเหล์กชุบ?งต์ มิความหนาไม่น้อย 

กว่า ๙.๙ มิลลิเมตร ชั่งเหล์กชุบ?งต์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัด 

กร่อน ใม ่เPiดสน้มนดง ไม่น้อยกว่า ๑,๐0๐ ช่ัวโมง พื่ไต้รับการรับรองจาก 

สถาบันยานยนต์หร้อหน่วยงานราชการ หร้อหน่วยงานรัฐวิสาหfiจที่มิขีด 

ความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ นละ 

แนบหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงโนวัน 

ย่ืนชองเสนอราคา

๑๑.๙ ต้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มิพื่รองรับนาเสิยจากการอัดขยะมูลฝอย 

มิขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๙0 ลิตร พร้อมมิวาส์วปิด-เปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ 

น้ิว เพ่ือระบายน้ิาเสืยน้ิง

๑®.๙ มิระบบบัองกันนิ้าเสิยรัว?ม โดยมิ?ลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่าง 

ตัวดู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๑๒. ชุดดายขยะมูลฝอย

๑to.๑ ต้ดตั้งภายโนดู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานต้ายระบบไฮ 

ดรอสิค โดยกระบอกไธดรอสิคพื่โ?เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อย 

กว่า ๓ ชน เพ่ือทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 

๑๒!.to แผ่นดันขยะมูลฝอยเมิอถูกดันสุดจะต้องเสมอต้านท้ายถังบรรจุขยะมูล 

ฝอย โดยไม่มิส่วนโดจุย่ืนออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย 

๑๒.«1 แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหลิกชุบ?งต์ มิความหนาไม่น้อยกว่า ๙.๙ 

มิลสิเมตร ชั่งเหลํกชุบ?งดัต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน ไม่เ?๒ 

สนัมแดง ไม่น้อยกว่า ๑.00๐ ช้วโมง พื่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต ์

หร้อหน่วยงานราชการ หร้อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มิขีดความสามารถโนการ 

ทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้ง 

ดัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบ มาแสดงโนวันย่ืนซองเสนอราคา 

๑๒.๙ ชุดวาส์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย 

ตามมาตรฐานผู้ผสิด

๑๒.๙ ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไอดรอสิค 

กระบอกไฮดรอสิค ชุดยกชุดอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ท้มิคุณภาพสูง ไต้รับ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไอดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมท่ัวไบ 

มาตรฐานเลขพื่ มอก.<๙รท'๙-๒๙๓๙ เพื่อความปลอดภัยโนการโ?งานของ 

พนักงานผู้ปฐบัแ โดยแนบโบอนุญาตแสดงเคร้องหมายมาตรฐาน



ผลิตภัณทัอุตสาหกรรม และหนังสือแต่งตังตัวแทนจำหน่ายฉบับจร้งมาแสดงโน 

วันย่ีนชองเสนอราคา

๑รา. ระบบรมโฮดรอสิค

ร)พ.e> ชุดส่งกำลังจากเคร่ืองยนต์ ผานเสิยร้ฝาก PTO (Power take off) ต่อเร่'อม 

โดยตรงกับปัมโฮดรอลิคประกอบเป็นชุดเดียวกันโดยโม่โขัเพลาขับ เพ่ีอโฟ้รม 

ทำงานมประสิท?ภาพมาก4น และสะดวกต่อการบำรุงรักษา PTO และรมโฮดรอ 

สิตเป็นชุดสำเร็จรูปมาจากโรงงานผลิต ไม่มิการดัดแปลงโดชุทั้งสินพร้อมแนบ 

นคตตาลอดแบบแสดงการดีดท้ังและหนังสือแตงตัวแทนจำหน่าย มาแสดงโนวัน 

เสนอราคา

๑๙. ระบบสัญญาณโพ่สิองสว่างชุกเรพ

©๙.® ต้านบนหัวเกํงรถยนต์บรรทุก ตดท้ังสัญญาณโพ่ชุกเฉินแบบชนิดแผงยาว 

โขัหลอดLED เป็นผลิตกัณทัพ่ีผลิตและจำหน่ายโดยบร็ษัทพ่ีโต้รับรองมาตรฐาน

ISO «'๐๐®

©๙.to ต้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ดีดทั้งโฟชุกเฉินแบบหมูน จำนวน to ดวง 

เพ่ีอโท้สัญญาณเตือนเมิอมองจากต้านท้าย

©๙. การพ่นสินละตราหน่วยงาน
«๙.® การพ่นสิภายนอก พ่นต้วยสิกันสนิมอย่างดีโม่น้อยกว่า to ช้ัน แลิวสิง 

พ่นทับต้วยสิจร้ง ชนิดโพสิยูร็เทนไม่น้อยกว่า to ช้ัน

©๙to การพนสิภายโนตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสิกันสนิม EPOXV หร็อ

เท้ยบเท่าโม่น้อยกว่า to ช้ัน

©๙๓ ตัวอักษรต่างชุ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๑๖. เคร่ืองมิอนละจุปกรณ์ประจำรท
©๖.® เครื่องมิอชอมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุโนกล่องโลหะ 

จามมาตรฐานมู้ผสิต

©๖.to เคร่ืองมิอและอุปกรณ์โนการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด 

©๖.๓ อุงสำรองนำมิปร็มาตรความจุโม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร เป็นชุงสำรองนำ 

แบบจด ผลิตจากเส้นโยโพลีเอสเตอร้เคสือบต้วยยางสังเคราะทํ ผ่านมาตรฐาน 

DIN. EN. NFPA หร็อ มอก. โดยแนบแคตตาล๊อกและหนังสือแต่งทั้งตัวแทน 

จำหน่าย พร้อมด้วย เครื่องอัดฉิดแรงตันสูงชนิดเครื่องยนต์เบนขัน พร้อม 

อุปกรณ์โรํ[ลำหรับการฉีดล้างสิงสกปรกพี่ติดมากับรกขยะรวมสิงล้างพี่นสกปรก



๑ £๙. ข้อกำV.นดร่นๆ
«£๙.® ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผสิตโครงสร้างชุดต้บรรทุกขยะมูลฝอย ท่ี 

ใต้รับรองระบบบข้หารงานคุณภาพ โนขอบข่ายการออกแบบและพ้'{มนาการ 

ผลิต การบำรุงรักษาและช่อนนชน ตัวถังลำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ ต้อง 

แนบเอกลารการใต้รับการรับรองนาตรฐานมาโนรันเสนอราคา ห1อเป็นตัวแทน 

จำหนายทีใต้รับการแต่งต้ังโดยตรงจากผู้ประกอบ/พสิตข้างต้น 

©£๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างธุดดู้ 

บรรทุกขยะมูลฝอย โดยต้องใต้รับโบอนุญาตประกอบสิจการโรงงาน (รง.๙) โน 

ต้านการประกอบโครงสร้างธุดต้บรรทุกขยะมูลฝอย พร้อมเอกสารประกอบมา 

แสดงโนรันย่ืนของเสนอราคา

©£๙.£ท ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแบบแปลนต่าง'เที่ใต้รับการรับรองโดย

ข้ศวกรใม่ตากว่าสามัญว่ศวการเคข้องกล พร้อมแนบลำเนาโบอนุญาตประกอบ

ข้ขาข้พรัศวกรรมควบคุมรับรองเอกสารประกอบการพิจารณา

©£๙.๙ ต้องฝ็คูนย์บข้การหลังการขายอยู่ภายโนจังหวัดเข้ยงโหม่ โดยรหนังสิอ

รับรองจากคูนย์บข้การรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคามาแสดงโนรันที่ยื่นชองเสนอ

ราคา

©๔. หลักเกณฑ์โนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

©๔.© โข้หลักเกณฑ์'ราคาตาสุด ๙๐%

๑๔.๒ มาตรฐานของสินต้าหข้อบข้การ ๓๐ %

- พิจารณาจากเอกสารท่ีผู้ย่ืนเสนอราคา ใต้เสนอตัวรถ.เคข้องยนต์.โลหะท่ีโข้โน 

การผลิตสวนประกอบท่ีมิคุณภาพครบถ้วนตามประกาคหข้อมคุณภาพสูงกว่า 

©๔.๓ ฝ็บข้การหลังการขาย ๒๐ %

- พิจารณาจากเอกสารยื่นข้อเสนอการมีคูนย์บข้การหลังการขายที่ใต้รับ 

มาตรฐานและสะดวกโนการเข้ารับบข้การอยู่ภายโนเขต อ.๓ อง จ.เข้ยงโหม่

ราคากลางโนการจัดข้อคเงนิ้๒,๒๐๐,00๐ บาท (สองลัานสองแสนบาท 

ถ้วน) เป็นใปตามราคากลางเป็นครุภัณฑ์ที่ใม่มีกำหนดใ^มนบัญข้ราคา 

มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องจัดที่อดามราคาที่เคยจัด ข้อโน 

ท้องถ่ินโดยประหยัด

คณะก•รรมการใต้ร่วมภันพิจารณาแต้ว เห็นว่าเป็นราดาที่เหมาะลม และ 
กำหนดโท้เป็นราคากลางของครุภัณฑ์ ยานหาหนะและขนล่งดังกล่าว



หมายเพพ ดำลงนส่งด้ังคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง 

๒๕๐/๒<£๖® ลงวันท่ี ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

I

ลง?อ........kJ.’.___< ^ ..... ประธานกรรมการ

(นายฉกร ดำ,วังสวัสท่ี)

หัวหนาฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

/ '

ลง?อ  ..........พ ะ .......  ....กรรมการ

(นายวัชร้นทร้ จ่ันจ้นดา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลง?อ................................กรรมการ

(นายพรพรหม พรหมพิจารณ์)

นักร้ชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ารรมการ

(นายยงอุทธ จันต๊ะมงคล) 

นายช่างเคร้องกลอาจุโส

ลง?อ...*!พโ....นโ..,................. กรรมการ

(พันจ่าเอกประธาน พละโย)

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขชำนาญงาน


