
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลดอนตรอ 
เรื่อง    ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

       ………………………….  
  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ
ประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ รถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
รายการ ดังนี้  
  - รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน รายละเอียดตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2556 

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  

  
  งบประมาณในการจัดซื้อ  2,300,000.- บาท  (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ราคากลางของการ
จัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,390,000.- บาท  (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)            

  

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
          1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว               

  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ     หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว        
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น       
  

 4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  เทศบาลต าบล
ดอนตรอ ณ วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้  

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี 
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  7. คู่ สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ จ่ายเป็นเงินสดก็ได้   
   
   

  ก าหนดยื่นซองประมูล ในวันที่  30  ตุลาคม  2557 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น.              
ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ าเภอเ ฉลิมพระเกียรติ   จังหวัด
นครศรีธรรมราช  และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค ) ใน
วันที่ 4  พฤศจิกายน 2557  



  ก าหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  7  พฤศจิกายน   2557 เวลา 14.00-14.30 น.  
โดยเทศบาลต าบลดอนตรอ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 3,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่        
งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบล ดอนตรอ อ าเภอเ ฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหว่าง  
วันที่ 10-21 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7577-2754 หรือทาง  www.dontro.go.th 

หรือ  www.gprocurement.go.th  ในวันและเวลาราชการ  
 

ประกาศ   ณ  วันที่  10  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

(นายวัชร  สุขเก้ือ) 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนตรอ 

 
 
 
 
 
 

http://www.dontro.go.th/
http://www.g/


          เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี E1/2558 
          การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ 

ตามประกาศเทศบาลต าบลดอนตรอ 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  
“เทศบาลต าบลดอนตรอ”  มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายละเอียดดังนี้  
   
  - รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน รายละเอียดตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2556  
   

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้   

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 

                          1.5  แบบหนังสือค้ าประกัน                                                                                                                                                           
                                    (1)  หลักประกันสัญญา 
        (2)  หลักประกันซอง                                                                                                                  
                          1.6  บทนิยาม   
                                    (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                                                                                             
                                    (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
                          1.7  แบบบัญชีเอกสาร    
                                    (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่   1                                                                                                                         
                                    (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่   2 
       1.8  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
                          1.9  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
                          1.10  บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม   

  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา                                                                                                                          
  1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  
2.  ผู้ประสงค.์.. 
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  2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระ เบียบ
ของทางราชการ 

  3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ /หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5                      
   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

 5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี 
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
         6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
          7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ จ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

   3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น  2   ส่วน   คือ 
 3.1  ส่วนที่  1   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล                                                                         
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลที่มิใช่            
นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี ) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ  
เป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ี  
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1)   
  (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา   ตามแบบใน
ข้อ 1.7 (1)   
 3.2 ส่วนที่ 2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  แคตตาล็อก และหรือ  แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4   
 

/(1) แคตตาล็อก... 
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      (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง
นามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
      (3)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย     ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (4)  หลักประกันซอง  ตามข้อ 5 
      (5)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2) 

4. การเสนอราคา 
       4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ต้องยื่นเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน   
       4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา 
       4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  90 วัน   นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย       
       4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือ แบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ  ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และ
เอกสารส่วนที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้“เทศบาลต าบล ดอนตรอ”  จะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ 
  ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการด าเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก       
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการด าเนินการประมูล  ตรวจสอบภายใน   5  วัน 
                  4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจ านวน… .-....(หน่วย) เพ่ือใช้ใน
การตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้“เทศบาลต าบลดอนตรอ” จะไม่รับผิดชอบ 
ในความเสียหายใดๆ  ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว “เทศบาลต าบล ดอนตรอ” จะคืน
ให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
        4.6  ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู 
ร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“เอกสารประมูลซื้อตามเอกสาร
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี E1/2558 “ ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการ        
ในวันที่ 30  ตุลาคม  2557   ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่า
การอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด  

/คณะกรรมการ... 
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  คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่า  เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.6 (1)  

  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2)  และคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและ “เทศบาลต าบล ดอนตรอ” จะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   
                    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ภายใน  3  วัน  นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ  
“ผู้ว่าราชการจังหวัด”  ให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า  กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่นและเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและก าหนด
วัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ใน
สถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ  ระหว่างการประมูลซื้อ
เพ่ือให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
       4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
   1) ผู้เสนอราคาจะต้องรับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา 
สถานที่  ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) และ
รหัสผ่าน (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
   2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่      
2,300,000.- บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)  
 

/4)  ราคาที่เสนอ... 
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   4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง Log in เข้าสู่ระบบ 
   6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ Log in แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน ) จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน ) จากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว 
   7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ  เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
   (9)  การประมูลใช้แบบปิดราคา 
                      (10) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้น ส านักงานของตลาดกลาง 
                      (11) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล 
                           (12) ระยะเวลาการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 นาที
ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)       

  5.   หลักประกันซอง 
        ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวน 115,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
        5.1 เงินสด 
        5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยเป็นเช็คลงวันที่ยื่น
ซองเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
        5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 
(1)  
        5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.5 (1)  
        5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันซองตามข้อนี้  “เทศบาลต าบล ดอนตรอ” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 

/การคืนหลักประกัน... 
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        การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
 
  กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค ้าประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้
บังคับตั งแต่วันที่  30   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  จนถึง วันที่  6  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
           เทศบาลต าบลดอนตรอ มีหลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณี
ดังต่อไปนี้ (ตามหนังสือเวียน ที่ มท.0808.ว/ว.1994 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553) 

 
    ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท้าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้าในอัตรา ร้อยละ 

๕ ของราคาท่ีจัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี  ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของราคาท่ีจัดหา 
๑) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม 
๒) ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขท่ีตลาดกลาง 

ก้าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่เสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร  
๓)  ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมผู้

มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้าย 
๔) ผู้ค้าที่ไม่ Log in เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย และได้แจ้งให้

คณะกรรมการด้าเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล 
 ๕) ผู้ค้าที่ Log in แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล

หรือเสนอลดราคาขั นต่้าแต่ละครั งไม่เป็นไปตามท่ีก้าหนดในประกาศ 
  ๖) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั งสุดท้าย 
  
  6.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
                       6.1  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ “เทศบาลต าบล ดอนตรอ” จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม 
                          6.2  หากผู้ประสงค์เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 4 แล้ว    คณะกรรมการด าเนินการประมูล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “เทศบาล
ต าบลดอนตรอ” เท่านั้น 
                          6.3 “เทศบาลต าบล ดอนตรอ”   สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ        “เทศบาลต าบล
ดอนตรอ” 
  (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
 

/6.4 ในการตัดสิน... 
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        6.4  ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการด าเนินการประมูล หรือ  “เทศบาลต าบล ดอนตรอ ”  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้   “เทศบาลต าบล     
เหนือคลอง”  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                         6.5   “เทศบาลต าบลดอนตรอ”   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   
หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาลต าบล ดอนตรอ” เป็นเด็ดขาด  ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้ง“เทศบาลต าบล ดอนตรอ” 
จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็น ผู้มี
สิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าโดยไม่สุจริต   เช่น   
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
         6.6   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
อ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.6 “เทศบาลต าบล ดอนตรอ” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว  และ “เทศบาลต าบลดอนตรอ” จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
      
  7.  การท าสัญญาซื้อขาย 
      7.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน .....5.....วัน ท าการของทางราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ “เทศบาลต าบล ดอนตรอ”อาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4  ก็ได้ 
      7.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วน  ภายใน ....5....วันท าการของทางราชการหรือ “เทศบาลต าบลดอนตรอ” เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือตาม   ข้อ 7.1    ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ … 5…..ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้    “เทศบาลต าบล ดอนตรอ ”   
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา   โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อ ไปนี้ 
   (1)   เงินสด 
   (2)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “เทศบาลต าบล ดอนตรอ”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท า 
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
            (3)    หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ
ไว้ในข้อ 1.5 (2)  
      (4)   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ง
ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.5 (2) 
     (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน .......15……วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
   
  8.   อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  10   ให้คิดในอัตราร้อยละ …0.20….ต่อวัน 
   
  9.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
        ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือท าสัญญา
ซื้อขายแบบดังระบุในข้อ 1.4  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น   
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...1…ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิม ภายใน…15….วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
            
  10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
       10.1  เงินค่าพัสดุส าหรับจัดซื้อในครั้งนี้  ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557    
จ านวน  1,350,000 บาท  และเงินสะสม  จ านวน  950,000  บาท  ของเทศบาลต าบล ดอนตรอ    ดังนั้นการ           
ลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ   เทศบาลต าบล ดอนตรอ      ได้มีเงินงบประมาณเพียงพอส าหรับค่าพัสดุ
ดังกล่าวแล้วเท่านั้น 
       10.2  เมื่อ  “เทศบาลต าบล ดอนตรอ”   ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  
        (1)  แจ้งการสั่ง หรือน าสิ่งของที่ต้องซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า   
ภายใน  7  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม”  ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม”  
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)       ผู้ขายจะต้องรับผิดกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
    10.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ   
“เทศบาลต าบลดอนตรอ” แล้ว  จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ 
(7) มิฉะนั้น  “เทศบาลต าบล ดอนตรอ”  จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที  และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 

/10.4  ผู้มีสิทธิ... 
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    10.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท า
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด  ดังระบุไว้ในข้อ 7 “เทศบาลต าบล ดอนตรอ ”  จะริบ
หลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
    10.5  “เทศบาลต าบลดอนตรอ”  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)       

 
เทศบาลต าบลดอนตรอ 

 
 
 

 นางพวงเพ็ญ  เกิดศรีเหล็ก 
10  ตุลาคม  2557 

 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  10  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมติดตั้ง 

ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 
 

 
คุณลักษณะท่ัวไป 

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่
น้อยกว่า 210 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.เมตร ด้านท้าย
ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดต้ังชุดอัดขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบไฮดรอลิค  ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
และกระบอกไฮดรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐาน มอก . 9001 และ มอก . 14001 ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายพร้อมน าเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้
การก าหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  

 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ตัวรถยนต์ 

1.1. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
1.2. ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 4,200 มิลลิเมตร 
1.3. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกะทะล้อ 1 ชุดโดย 

อุปกรณ์ที่ส าคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 
1.4. ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ น้ ายาแอร์ชนิด 134 A 

2. เครื่องยนต์ 
2.1. เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน ้าเป็นเคร่ืองยนต์ดีเซลที่ได  

มาตรฐานไม่ต ่ากว่า มอก.2315-2551  
2.2. มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,800 รอบ/นาที 
2.3. มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น 

3. ระบบส่งก าลัง 
3.1. คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต 
3.2. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 

4. ระบบบังคับเลี้ยว 
4.1. พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 
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5. ระบบน ้ามันเชื้อเพลิง 

5.1. ถังน ้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 
6. ระบบกันสะเทือน  

6.1. ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
7. ระบบห้ามล้อ  

7.1. ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
8. สมรรถนะรถ 

8.1. สามารถรับน ้าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ประจ ารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ  
(GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม 
9. ระบบไฟฟ้า 

9.1. ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 
9.2. มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์ 
9.3. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์ 
9.4. มีแบตเตอร่ีชนิด 12 โวลท์ขนาดความจุไม่ต ่ากว่า 65 แอมแปร์/ชั่วโมง จ านวน 2 ลูก 
9.5. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 

10. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 
10.1. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.เมตร สามารถรับขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้ท าการ 

อัดได้ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.เมตร หรือสามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเปียกชื้นและส่วนประกอบของขยะมูลฝอย  

10.2. พื้นตัวถัง ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
10.3. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน มอก . 9001 และมอก.14001 
10.4. มีพื้นที่ส าหรับยืนปฎิบัติงานด้านข้างซ้าย – ขวาของตัวรถ 
10.5. ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทซ์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงาน 

ขับรถ 
10.6. มีระบบเร่งเคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะท าการเพิ่มรอบของเคร่ืองยนต์ในขณะท าการอัด  

ขยะมูลฝอย จนกระทั่งท าการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะท าการลดรอบของเคร่ืองยนต์กลับไปเป็นปกติโดย
อัตโนมัติ 

10.7. ติดตั้งชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยท าการล็อคและปลดล็อคด้วยกระบอก    
ไฮดรอลิค 
 
 
 



10.8. กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับ  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก .975-2538 
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.975-2538 และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอ
ราคา 
11. ชุดอัดขยะมูลฝอย 

11.1. การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการท างานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ  
HYDRAULIC KICK-OUT โดยใช้มือโยกสั่งการท างานทีละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัด
ขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการท างานของแต่ละขั้นตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะท าการ
ดีดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดต้ังอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย 

11.2. การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์  โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัด  
และใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง  ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจาร
บีหล่อลื่นกันสึกหรอได้ 

11.3. พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้าง ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
11.4. ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย  มีที่รองรับน้ าเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150  

ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิดขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว  เพื่อระบายน้ าเสียทิ้ง 
11.5. มีระบบป้องกันน้ าเสียรั่วซึม  โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย 

12. ชุดคายขยะมูลฝอย 
12.1. ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิค  

ที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น เพื่อท าการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะ
มูลฝอย 

12.2. แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่น  
ออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย 

12.3. แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
12.4. ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดต้ังอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุก  

ขยะ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาลอกชุดวาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิคมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
12.5. ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกท างานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคชุดยกชุดอัดท้าย  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคส าหรับอุตสาหกรรม
ทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.975-2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบ
ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก .975-2538 และหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
จ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
 
 



13. ระบบปั๊มไฮดรอลิค 
13.1. เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื้อปั๊มท าด้วยเหล็กหล่อ มีลูกปืนรองรับเพลาขับ ได้รับก าลัง  

ขับเคลื่อนจากเคร่ืองยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดก าลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.) 
13.2. สามารถท าแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE)ได้ไม่น้อยกว่า 2,800 ปอนด์/ตร.นิ้ว 
13.3. ปริมาตรของปั๊มต่อการหมุน 1 รอบ ไม่น้อยกว่า 60 ซีซ.ี 
13.4. การเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิค ใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิค (FLARE COUPLING OR FLARE  

FITTING) เพื่อการรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้ดี 
14. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 

14.1. ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงสั้น  
14.2. ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จ านวน 2 ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจาก  

ด้านท้าย  
15. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 

15.1. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน 
ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 

15.2. การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 
15.3. ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานก าหนด 

16. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถ 
16.1. เคร่ืองมือซ่อมบ ารุงประจ ารถ จ านวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
16.2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จ านวน 1 ชุด 

17. ข้อก าหนดอื่นๆ 
17.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน มอก. 9001 และ  

มอก. 14001 ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังส าหรับ
ยานพาหนะบรรทุกขยะ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น 
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