
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นกุ่ม 
เรื่อง ประกวดราคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร  

              ชนิด   ๖   ล้อ  ขนาดกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสบูไม่น้อยกว่า  
              ๓,๐๐๐ ซีซี  จํานวน  ๑  คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ 

----------------------------------------------------------- 
  

              องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
อัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร ชนิด ๖ ล้อ ขนาดกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ซีซ ี จํานวน ๑ คัน รายละเอียดตามคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย ราคากลาง
เป็นเงิน  ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
                ผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่ว  
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรอื
บุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่ เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม   ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทาง    เล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสค์รั้งน้ี และหรอืต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ใหบ้ริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

๕.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรอืนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
 
 



                        (นางสาวจําเรียง  คล้ําช่ืน) 
                                                                          นายกองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านกุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
-๒- 

 
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่  

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้และให้จดัทําบัญชีแสดงรายรับจ่ายอ่ืนต่อ
กรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรอืนิติบุคคล 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

           กําหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๐  สิงหาคม 
๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอเมืองเพชรบุรี ช้ัน ๒) และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  และกําหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น. 
          ผู้ สนใจ ติด ต่อขอซื้ อ เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้วย วิ ธีการทาง อิ เล็ กทรอนิกส์  ในราคา 
ชุดละ  ๑๐๐ บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม อําเภอเมืองเพชรบุร ี
จังหวัดเพชรบุรี   ในวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   ถึงวันที่   ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ในวันและเวลา
ราชการ     ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bankum-sao.com และ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๗๘-๐๕๖๓ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ 

 

  

                         ประกาศ ณ วันที ่ ๒๑  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                      



 
เอกสารประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ๑/๒๕๖๐  

ประกวดราคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า ๘ ลกูบาศก์เมตร 
  ชนดิ  ๖ ลอ้ ขนาดกําลงัแรงม้าไม่นอ้ยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 

๓,๐๐๐ ซีซี   จํานวน   ๑   คัน   ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านกุ่ม ลงวันท่ี  ๒๑  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

 

-----------------------------------------  
 
 

องค์การส่วนตําบลบ้านกุ่ม   ซึง่ต่อไปน้ีเรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตําบล”  มีความประสงค์   
จะประกวดราคาซื้อรถบรรทกุขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร   ชนิด  ๖ ล้อ 
ขนาดกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐ ซซีี   จํานวน   ๑   คัน   
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย)  ราคากลางเป็นเงิน ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหน่ึงแสน    
ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณภาพลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี  โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 

 

๑.  เอกสารแนบทา้ยเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์  
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
 ๑.๓  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
 ๑.๔  แบบสัญญาซื้อขาย  
 ๑.๕  แบบหนังสือค้ําประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง   
(๒)   หลักประกันสญัญา  

 ๑.๖ บทนิยาม  
(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ 
 ๑.๘ เอกสารแนบอ่ืน ๆ 
 
 
 
 



-๒- 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์  
๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้ งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเ วียนช่ือแล้ว หรือไม่ เป็น ผู้ที่ ไ ด้รับผลของการสั่ งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓  ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ มี ผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา 
ราย อ่ืน  และ/หรื อ  ต้ องไม่ เ ป็นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั น กับผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เ ล็ กทรอ นิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

  ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นไม่แสดงเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

 ๒.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

 ๒.๗  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

     ๒.๘  ผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการ , ผู้ผลิต , ผูจ้ําหน่าย หรือผู้แทนจําหน่ายพัสดุที่จะเสนอราคา  

๓.  หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  

  ๓.๑  ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้ 
   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  

 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง     
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   (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง  
   (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
      (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  
 ๓.๒  ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้ 
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
   (๒)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
  (๔)  หลักประกันซอง ตามข้อ ๕  
  (๕)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
  (๖) สําเนาหนังสือการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิต หรือผู้จาํหน่าย หรือผูแ้ทนจําหน่าย

พัสดุที่ต้องการเสนอขาย  
  (๗)  สําเนาใบเสร็จรับเงินซื้อเอกสารประกวดราคา 
  (๘)  บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)    

๔.  การเสนอราคา  
 ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ 

ด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ น้ี  
โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ให้ชัดเจน  

 ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....๙๐....วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา 
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
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 ๔.๓   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน …๖๐…… วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย  

 ๔.๔  ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องส่ งแคตตาล็ อกและหรื อแบบรู ปและรายการละเอี ยด 
คุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒    
เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวน้ี  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม จะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ  

 สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน  ๓  วัน  

  ๔.๕  ก่อนย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่า
หน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  จํานวน ๑ คัน ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ๑/๒๕๖๐”   ย่ืนต่อคณะกรรมการประกวดราคา   ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐  ต้ังแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ 
(ที่ว่าการอําเภอเมืองเพชรบุรี ช้ัน ๒)  

 เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  

  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)   
ณ  วันประกาศ  ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม      
ข้อ ๓.๒  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

   

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ      ประกวดราคา     ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา           ด้วยวิธีการ 
ทางเล็กทรอนิกส์ว่า        มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม   ตามข้อ ๑.๖  (๒)  คณะกรรมการฯ   จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา   และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หรือผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
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ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบ้ื องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู้ ประสงค์ 
จะเสนอราคาที่ มี ผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ มี ผลประโยชน์ร่ วมกัน 
ระหว่างผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากับผู้ ให้บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านคุณสมบั ติทางด้ านเทคนิค อาจอุทธรณ์คํ าสั่ งดั งกล่ าว 
ต่ อหั วหน้ าหน่ วยงานท่ีจั ดหาพั สดุภายใน ๓ วั น นั บแต่ วันที่ ได้ รั บแจ้ งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไป   ให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคา 
จะสั่ งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให้ ผู้ แทนผู้มี สิ ทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอ่ืน  
และเมื่ อแก้ ไขข้อขัดข้ องแล้ ว จะให้ ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้ นตอนที่ ค้ างอยู่ ภายในเวลา 
ของการเสนอราคาที่ ยังเหลือก่อนจะสั่ งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน 
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็ นว่ ากระบวนการเสนอราคาจะไม่ แล้ วเสร็จได้ โดยง่าย  
หรื อข้ อขั ดข้ องไม่ อาจแก้ ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ งยกเลิ กกระบวนการเสนอราคา  
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่น้ันทราบ 

  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด  ๆ  ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี  
 (๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   จะต้องเร่ิมต้นที่ 

๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว  
 (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๔,๐๐๐  บาท จากราคาสูงสุด 
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐  บาท  
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
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 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง

ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในการ ใ ห้บริ ก า ร เสนอราคาทาง อิ เ ล็ กทรอ นิกส์ และ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ เ ดินทางของ ผู้ ใ ห้บริ ก า ร 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 (๙) ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคาจะ ต้องมา เสนอราคา  ใน วันที่ . . . .๑๘  สิ งหาคม  ๒๕๖๐ 
ต้ังแต่เวลา...๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  ทั้งน้ี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.
๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

๕.  หลักประกันซอง  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซื้อ

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   จํานวน  ๑๐๗,๕๐๐  บาท  (-หน่ึงแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ําประกัน ต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 ๕.๑  เงินสด  
 ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซอง

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  
 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ื อการพาณิชย์และประกอบธุ รกิจค้ํ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ํา

ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม  จะยึดหลักประกันซองของผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไป
ทําสัญญา  ในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาที่จัดหา  เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ีจะยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ 
๒.๕  ของราคาที่จัดหา 

 ๑.  ผู้ค้าที่ย่ืนเอกสารปลอม 
 ๒.  ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด  เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลางกําหนด 

เพ่ือแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร 
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 ๓.  ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคาหรือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๕.  ผู้ค้าที่ไม่ Log in เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย และได้แจ้งให้

คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาการประมูล 
 ๖.  ผู้ค้าที่ Log in แล้วไม่เสนอราคาหรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล หรือ

เสนอลดราคาข้ันตํ่าแต่ละคร้ังไม่เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศ 
 ๗.  ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย 
 
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่มจะ

พิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม  
 ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐาน 

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ 
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม เท่าน้ัน  

 ๖.๓  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี  

 (๑)  ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาซื้ อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  

 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านกุ่ม มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก  
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ  และใหถ้ือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม  เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะ 
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เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูม้สีิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ 
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ได้ รั บการคั ดเลื อกเป็ นผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคา ที่ มี ผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ มี สิ ทธิ 
เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม มีอํานาจที่จะตัด
รายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

๗.  การทําสัญญาซื้อขาย  
 ๗.๑  ในกรณีทีผู่้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิง่ของ

ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม   
อาจจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  แทนการทําสญัญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  

 ๗.๒  ในกรณีทีผู่้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ  
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม เห็นว่าไม่สมควรจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสญัญากับเจ้าของงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม โดยตรง ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์  ได้ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านกุ่ม ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

  (๑) เงินสด 
 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทํา

สัญญาหรือก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  
  (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ 

ในข้อ ๑.๕ (๒)  
  (๔)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕  (๒)  

 
 



-๙- 
 

  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 

ตามสัญญาซื้อขายแล้ว  

๘.  อัตราคา่ปรบั  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คดิในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ต่อวัน  

๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  

หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี   นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ 
รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชํารุดบกพร่อง  

 ๑๐.  การจ่ายเงินลว่งหน้า  
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕  ของราคาสิ่งของ 

ที่เสนอขาย แต่ทั้งน้ี จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกัน 
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม ก่อนการรับชําระเงิน
ล่วงหน้าน้ัน  
        

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
 ๑๑.๑  เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี     ๒๕๖๐ 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่มได้รับอนุมัติเงิน

จากงบประมาณประจําปี   ๒๕๖๐ แล้วเท่าน้ัน 
 ๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้

ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  



-๑๐- 
 
 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของน้ัน  
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

 (๓)  ในกรณีที่ ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  

 ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่ กํ า ห น ด ใ น    
ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 
๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม 

 
  วันที่   ๒๑   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ 
ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์เลขที ่๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 ๑. ลักษณะทั่วไป 

 ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมลูฝอยแบบอัดท้ายตัวรถชนิด ๖ ล้อ   เครื่องยนต์ดีเซลมีกําลัง
แรงม้าสูงสุดไมน้่อยกว่า  ๑๗๕  แรงม้าตอนท้ายหลังเก๋ง    ติดต้ังตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมขีนาดความจุไม่
น้อยกว่า       ๘  ลกูบาศก์เมตรด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดต้ังชุดอัดขยะมูลฝอยทํางานด้วย
ระบบไฮดรอลิค  กระบอก ไฮดรอลิคชุดอัดท้ายจะต้องมีคุณภาพสูงโดยมีคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน  มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘  กระบอก    ไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคณุภาพสูงผลิตและประกอบ
จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO .๙๐๐๑ ( ทั้งน้ีการกําหนดมาตรฐาน
ต่างๆเพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ) และ
อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 

  ๒. ตัวรถยนต์ 
 ๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
 ๒.๒ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ มลิลิเมตร 

 ๒.๓ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า๖ล้อขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า๑เพลาและมลี้อ อะไหล่พร้อม 
กระทะล้อ  ๑  ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สําคญัตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 

   ๒.๔ ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ       
  

๓. เครื่องยนต์        
 ๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยนํ้าเป็น
เครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานมอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑       
 ๓.๒ มีกําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้าที่รอบไม่เกิน ๓,๑๐๐ รอบ/นาที  
 ๓.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคช่ัน 
๔. ระบบส่งกําลัง        
 ๔.๑คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต      
 ๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า๕เกียร์เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า  ๑ เกียร์
  

          ๕. ระบบบังคับเลี้ยว          
                        ๕.๑ พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)  
   
 

 
 



-๒- 
๖. ระบบน้าํมันเชื้อเพลิง 
 ๖.๑ ถังนํ้ามันเช้ือเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตรฝาปิดมีกุญแจ 
 

          ๗. ระบบกันสะเทือน         
                  ๗.๑  ตามมาตรฐานผู้ผลิต       
  
 ๘. ระบบห้ามล้อ        
  ๘.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต       
  
 ๙. สมรรถนะรถ          
            ๙.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
       ๙.๒ สามารถรับนํ้าหนักตัวรถส่วนประกอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ประจํารถขณะบรรทกุเต็ม   
              สมรรถนะ  (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐  กิโลกรมั 
 
 ๑๐. ระบบไฟฟ้า 
   ๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์       
   ๑๐.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร ์  
            ๑๐.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์      
   ๑๐.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า ๖๐ แอมแปร/์ช่ัวโมง   จํานวน ๒ ลูก
   ๑๐.๕ มีสญัญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 
 

          ๑๑. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย        
             ๑๑.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร 
                      ๑๑.๒ พ้ืนตัวถังสร้างจากสแตนเลสมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มม. 
                      ๑๑.๓ ผนังด้านข้างของตัวถังสร้างจากสแตนเลสมีความหนาไม่น้อยกว่า  ๔.๐๐ มม.  

 ๑๑.๔ มีถังรองรับนํ้าเสียจากการอัดมูลฝอยติดต้ังทางด้านล่างของตู้บรรทุกมูลฝอยขนาดไม่
น้อยกว่า ๔๐ ลิตรทําจากเหล็กไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม.  

                      ๑๑.๕รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบ  
          บริหารงาน  คุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และได้รับมาตรฐานมอก. ๙๐๐๑ 
 
            
 
 
 



-๓- 
 
         ๑๒. ชดุอัดขยะมูลฝอย 
                   ๑๒.๑ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที ่
         ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้างตรงจุดหมุนของใบอัดและใบ   
         สไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสกึหรอได้ 
                   ๑๒.๒ มีระบบป้องกันนํ้าเสียรั่วซึมโดยมีซลียางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะ 
         มูลฝอย 
                   ๑๒.๓ มีพ้ืนที่สําหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย – ขวาและด้านท้ายของตัวรถ 
                    ๑๒.๔ กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดขยะมูลฝอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับ 
          การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO. ๙๐๐๑ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
          กระบอกไฮดรอลิค สําหรับอุตสาหกรรมทั่วไปมาตรฐานเลขท่ีมอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพ่ือความปลอดภัยใน 
          การใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานโดยแนบหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่าย ( ฉบับจริง ) มาแสดงในวัน 
          ยื่นซองเสนอราคา 
 
         ๑๓. ชดุคายขยะมูลฝอย 
                    ๑๓.๑ ติดต้ังภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอยแผงดันขยะมูลฝอยทํางานด้วยระบบไฮดรอลิคโดย 
          กระบอกไฮดรอลิคที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า๓ช้ันเพ่ือทําการดันขยะมูลฝอย 
          ออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 
                    ๑๓.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอยโดยไม่มีส่วนใดๆ 
          ย่ืนออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย 
                    ๑๓.๓ แผ่นดันขยะสร้างจากเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า๓มิลลิเมตร 
                    ๑๓.๔ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้ายและชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย ติดต้ังอยู่ 
          ด้านขา้งซ้ายของตู้บรรทุกขยะ 
                    ๑๓.๕ชุดยกอัดท้ายเพ่ือเปิดดันขยะออกทํางานด้วยระบบไฮดรอลิคโดยกระบอกไฮดรอลิคชุดยก 
          ชุดอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ  
           ISO. ๙๐๐๑ จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
           กระบอกไฮดรอลิคสําหรับอุตสาหกรรมทั่วไปมาตรฐานเลขท่ี มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพ่ือความปลอดภัยใน 
           การใช้งานโดยแนบหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่าย ( ฉบับจริง ) มาแสดงในวันย่ืนซองเสนอราคา 
 
          ๑๔. ระบบปั๊มไฮดรอลิค 
                    ๑๔.๑ เป็นแบบเกียร์ป๊ัมชนิดใช้งานหนักเสื้อป๊ัมทําด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียมมลีูกปืนรองรับ 
         เพลาขบัได้รับกําลังขับเคลื่อนจากเคร่ืองยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกําลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์ 
         รถยนต์  (SIDE PTO.)  
                    ๑๔.๒ สามารถทําแรงดันสงูสุด (MAX PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐  ปอนด์/ตร.น้ิว 



-๔- 
 

          ๑๕. เครื่องฉีดล้างทาํความสะอาดรถขยะ 
          ๑๕.๑เป็นป้ัมนํ้าแรงดันสูงสําหรับฉดีล้างทําความสะอาดรถเก็บสิ่งปฎิกูลชนิดแรงดันสูง         

ไม่น้อยกว่า  ๑๖๐ บาร์สามารถฉีดนํ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า๖ลิตร/นาทีมีถังสแตนเลสบรรจุถังเคมี   จํานวน 
๒ ถังขนาดความจุ   แต่ละถงั ไม่น้อยกว่า  ๐.๓ ลิตรภายในถังเคลือบเป็นถังไนล่อนเน้ือหนาอย่างดีถังทั้ง 
๒  ใบบรรจุภายในโครงสร้างเดียวกันของป้ัมนํ้าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและสามารถขัดล้าง       
ด้วยอุปกรณ์พิเศษที่ติดต้ังมากับป้ัมนํ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจําหน่ายจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน 
ISO ๙๐๐๑ พร้อมแคตตาล็อกเครื่องฉีดล้างแรงดันสูงมาประกอบการพิจารณา   
       

๑๖. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน         
          ๑๖.๑ สัญญาณไฟฉกุเฉินแบบ LED มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒๐ มม.  และได้รับมาตรฐาน     

มอก.๙๐๐๑ โดยแนบหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายมาในวันย่ืนซอง 
         

          ๑๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน         
                    ๑๗.๑ การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ช้ันแล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิด  
         โพลียูรเีทนไม่น้อยกว่า ๒ ช้ัน 
                    ๑๗.๒ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือ เทียบเท่าไม่น้อยกว่า  
         ๒ ช้ัน    
                    ๑๗.๓ ตัวอักษรต่างๆตามหน่วยงานราชการกําหนด   
 

          ๑๘.เครื่องมือและอุปกรณ์ประจํา        
          ๑๘.๑ เครื่องมือซ่อมบํารุงประจํารถจํานวน๑ชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต   
          ๑๘.๒ เครื่องมือและอุปกณ์ในการถอดล้อจํานวน ๑ ชุด 

 
           โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
           ๑. รบัประกันความชํารุดบกพร่อง ๑ ปี 
           ๒. กําหนดยืนยันราคาภายใน ๙๐ วัน 
           ๓. กําหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน 
           ๔. ต้องมีศูนย์บริการถ่ายนํ้ามันเคร่ืองและซ่อมแซมบํารุงอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 
           ๕ .มหีนังสือคู่มือการบริการถ่ายนํ้ามันเคร่ืองตามระยะและนํ้ามันอ่ืนๆเป็นภาษาไทย 
           ๖. คูม่ือใช้รถคู่มือบํารุงรักษารถและคู่มือสั่งอะไหล่รถให้เป็นภาษาไทยทั้งหมดเพ่ือประโยชน์กับทาง 
          ราชการในกรณีที่เกิดการเสียหายและเข้าซ่อมบํารุงพ้ืนที่น้ันๆ 
 
 
 
 


