
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  E๑ / ๒๕๕๙ 
การจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ฯ จ านวน  ๑  คัน 

ตามประกาศ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
----------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง”  มีความประสงค์
จะประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ตัวรถชนิด  ๖  ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  
๑๕๐ แรงม้า  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘  ลบ.เมตร  จ านวน  ๑  คัน  ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีราคากลาง ๒,๒๐๐,๐๐๐.- (-สองล้านสองแสนบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะแนบท้าย 
 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก็บเก่า อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
 ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง    สงวนสิทธิในการช าระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์
และจดทะเบียนรถยนต์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผงเรียบร้อยแล้ว 
 โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๕ แบบหนังสือค้ าประกัน 

  (๑) หลักประกันซอง   
  (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๖ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 

              
 
   



 

-๒- 
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้ามาเสนอราคา

ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖ 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๕ ผู้ที่เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโผงเผง        

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซอง ใบ
เสนอราคา เป็น ๒ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่  ๑อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก)ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วม
ค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
   (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  ๑.๗  (๑)   
  ๓.๒ ส่วนที่  ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  ๔.๔ 
   (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) 
     (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
             



 

         -๓- 
 

   (๔)   หลักประกันซอง  ตามข้อ ๕ 
   (๕)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๖)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  ๑.๗(๒) 

 ๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู ้เสนอราคาต้องยื ่นข้อเสนอตามแบบที ่ก าหนดไว้ในเอกสารประมูลซื ้อด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้
เสนอราคาให้ชัดเจน 

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  วัน  นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย     โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบที่ตนเสนอ
ไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  ๙๐  วัน  นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ตัวรถชนิด  ๖  ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า  ๑๕๐  แรงม้า  ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  ๕,๑๐๐ซีซี  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมีขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  ๘  ลบ.เมตร  ไปพร้อมเอกสารส่วนที่  ๑และเอกสารส่วนที่ ๒  เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง จะยึดไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ 
              ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการด าเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อกผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการด าเนินการประมูล  ตรวจสอบภายใน  
๓  วัน 

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง  
“ประธานกรรมการด าเนินการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ฯ  ”โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสาร
ประมูลซื ้อตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่E๑ / ๒๕๕๙” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล ฯ    ในวันที่  ๑๕  เดือน    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึง
เวลา  ๑๐.๐๐น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอป่าโมก   จังหวัดอ่างทอง 

 
 
 
 
 



 

-๔- 
 เมื่อพ้นก าหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดย
เด็ดขาด 
 คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ  ๑.๕(๑)  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผล
การพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รับทราบแล้ว 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการ เสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖(๒)
คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล  การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า  กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องโดยไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการด าเนินการประมูล
อาจใช้ดุลพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และก าหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด  ๆ  ระหว่างการประมูลซื้อ
เพ่ือให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

๔.๗  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
      (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน  เวลา  

และถานที่ที่ทางราชการก าหนดและแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว  (User  ID)  และ
รหัสผ่าน  (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข  และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว   

     (๒)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

     (๓)  ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่๒,๒๐๐,๐๐๐.- 
บาท  

 
 



 

 
-๕- 

     (๔)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 

     (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง  LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
     (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่  LOG  IN  แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่เสนอในการ

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล ฯ  และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า  
(Minimum  Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๔,๐๐๐.-บาท  จากราคาเริ่มต้นในการประมูล ฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัด 
ๆ ไปครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

     (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว  จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

     (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

 ๕. หลักประกันซอง 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเข้าเสนอราคาด้านเทคนิค จ านวน
๑๑๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่
วันยื่นซองเข้าเสนอราคาด้านเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให้ใช้อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ เงินสด 
๕.๒    เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง  โดยเป็นเช็คลงวันทีท่ี่ยื่นซอง

ประกวดราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓วันท าการของทางธนาคาร 
๕.๒ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
๕.๓ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๕ (๑) 

๕.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้
ค้ าประกันภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 



 

 
-๖- 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๖.๑ ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง จะตัดสินด้วย 

ราคารวม 
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง เท่านั้น 

๖.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้     

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง  

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน   

๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผงมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง 

๖.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง เป็นเด็ดขาด  ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ  มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโผง
เผง จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  
การเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์;ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้
มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามข้อ  ๑.๖องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง มีอ านาจที่จะตดัรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโผงเผง จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  



 

 
 
     -๗- 
 ๗.  การท าสัญญาซื้อขาย 
  ๗.๑ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้ค้า)  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบ
ภายใน  ๕  วันท าการของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผงอาจจะพิจารณา
จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๔  ก็ได้ 
  ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕  วันท าการของทางราชการ  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ  ๗.๑  ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ
ในข้อ  ๑.๔  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕ ของราคา
สิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า

สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน ข้อ๑.๕

(๒) 
(๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕(๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้ขาย)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 ๘. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์)  ของราคาขาย
ตามสัญญาซื้อขายต่อวัน 
 ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  -    เดือนนับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผงได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขาย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 



 

 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณประจ าปี  
๒๕๕๙  หรือได้รับอนุมัติจ่ายขาดจากเงินสะสม  
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 ๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตามประกวดราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน๗วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
 ๑๐.๓ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโผงเผง    แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูล ฯ มิได้  และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
แล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน  ข้อ  ๔.๘  (๔) (๕) (๖)  และ (๗) 
มิฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง  จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ  ๒.๕  ของวงเงินที่จัดหาทันที  
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง  ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด  ดังระบุไว้ในข้อ ๗องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง  จะริบหลักประกัน
ซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้า
มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๐.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็นไปตามความเห็น ของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง 
 



 

 
           (นางสาวร าไพ    เชื้อมั่น) 
            บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ 
                          เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

            ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ฯ 
แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ E1/2559   ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 

*********************************************** 
คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ตัวรถชนิด 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 150 แรงม้า  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.เมตร  ด้านท้ายตู้
บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบไฮดรอลิคชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและ
กระบอกไฮดรอลิค  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001  (ท้ังนี้การก าหนดมาตรฐานต่างๆ เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)  และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ตัวรถยนต์ 
 1.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
 1.2  ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,100 มิลลิเมตร 
 1.3  เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ  ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา  และมีล้ออะไหล่พร้อมกะทะล้อ  
1 ชุดโดยมีอุปกรณ์ที่ส าคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 
 1.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   
2.เครื่องยนต์ 
 2.1  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ าเป็นเครื่องยนต์ 
ที่ได้มาตรฐาน มอก.2315-2551 
 2.2  มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,100 รอบ/นาที 
 2.3  มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น 
3. ระบบส่งก าลัง 
 3.1  คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 3.2  เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์  เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 
4. ระบบบังคับเลี้ยว 
 4.1  พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC  POWER  STEERING) 



 

5. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
 5.1  ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร  ฝาปิดมีกุญแจ 
6. ระบบกันสะเทือน 
 6.1  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
7.ระบบห้ามล้อ 
 7.1  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 
 

/8. สมรรถนะรถ………… 
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8.  สมรรถนะรถ 
 8.1  ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง   

8.2  สามารถรับน้ าหนักตัวรถ  ส่วนประกอบ  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถขณะบรรทุกเต็ม  
สมรรถนะ (GROSS  VEHICLE  WEIGHT)  ได้ไม่น้อยกว่า 8,500 กิโลกรัม 
9. ระบบไฟฟ้า 
 9.1  ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 
 9.2  มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์  ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์ 
 9.3  มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์ 
 9.4  มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า 60 แอมแปร์/ชั่วโมง  จ านวน 2 ลูก 
 9.5  มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 
10. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 
 10.1 ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย  มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.เมตร   
 10.2  พ้ืนตัวถัง  สร้างด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิเมตร 
 10.3  ผนังด้านข้างของตัวถังสร้างจากเหล็กอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 3.00 มม. 
 10.4  มีถังรองรับน้ าเสียจากการอัดมูลฝอย ติดตั้งทางด้านล่างของตู้บรรทุกมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 
ลิตร ท าด้วยเหล็กอย่างดีไม่น้อยกว่า 2.00 มม. 
11.   ชุดอัดขยะมูลฝอย 
 11.1  การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์  โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุด 
ใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง  ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัด  
จารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้ 
 11.2  มีระบบป้องกันน้ าเสียรั่วซึม  โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูล 
ฝอย 



 

11.3   มีพ้ืนที่ส าหรับยืนปฎิบัติงานด้านข้างซ้าย – ขวา และด้านท้ายของตัวรถ 
 11.4 กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรัล
รองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO.9001 และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกส าหรับ
อุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.975-2538 เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฎิบัติงาน โดย
นบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
12.   ชุดคายขยะมูลฝอย 
 12.1 ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย  แผงดันขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบไฮดรอลิค  โดยกระบอก 
ไฮดรอลิคที่ใช้เป็นแบบ  (TELESCOPIC  CYLINDER)  ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น  เพื่อท าการดันขยะมูลฝอยออกจากถัง
บรรจุขยะมูลฝอย 
 12.2 แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย  โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่น 
ออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย 
 12.3 แผ่นดันขยะ  สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
 12.4  ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย  และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของ 
ตู้บรรทุกขยะ 
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 12.5 ชุดยกอัดท้ายเพ่ือเปิดดันขยะออกท างานด้วยระบบไฮดรอลิค  โดยกระบอกไฮดรอลิคชุดยกชุดอัด 
ท้าย  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงารคุณภาพ ISO.9001 จาก
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระบอกไฮดรอลิคส าหรับ
อุตสาหกรรมทั่วไป  มาตรฐานเลขท่ี มอก.975-2538  เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโดยแนบหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนจ าหน่าย (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

 

13.   ระบบป๊ัมไฮดรอลิค 
 13.1 เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก  เสื้อปั๊มท าด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม  มีลูกปืนรองรับเพลา
ขับ  ได้รับก าลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดก าลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์   
(SIDE  PTO.) 
 13.2  สามารถท าแรงดันสูงสุด (MAX  PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตร.นิ้ว 
14.   ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 
 14.1  ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED 12 โวลท์ ทรงกลม สูง 190 มม. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
180 มม. ใช้หลอดแบบ LED จ านวน 8 แผง วางเรียงกันเป็นรูปทรง 8  เหลี่ยม 
 14.2 มีหลอด LED จ านวน 96 หลอด ฝาครอบ 2 ชั้น ชั้นนอกผลิตจากวัสดุทนความร้อน ชนิด 
POLYCARBONATE RESIN  ผิวเรียบ โปร่งแสง สีเหลือง 



 

14.3  ชั้นในผลิตจากวัสดุทนความร้อน ชนิด POLYCARBONATE RESIN  ผิวไม่เรียบโปร่งแสงแบบใส ใช้
ไฟจากแบตเตอร์รี่รถยนต์ ขนาด 12 โวท์ ฐานยึดติดกับตัวรถประกอบด้วยแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูงสูง ซึ่งสามารถยึด
เกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี 

14.4  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.9001-2552 และ ISO:2008 ผู้เสนอราคา
จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต (ฉบับจริง) มาแสดงในวันเสนอราคา 
15.   เครื่องฉีดล้างแรงดันสูง 

15.1  ปั๊มน้ าแรงดันสูงส าหรับฉีดล้างคราบตะกอนที่ติดกับเครื่องจักร แรงดันปั๊มน้ ามีแรงดันสูงสุดไม่น้อย
กว่า 160 บาร์ สามารถฉีดน้ าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 6 ลิตร/นาที มีถังสแตนเลสบรรจุถังเคมี จ านวน 2 ถัง ขนาดความ
จุแต่ละถังไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร ภายในถังเคลือบเป็นถังไนล่อนเนื้อหนาอย่างดี ถังท้ัง 2 ใบบรรจุภายในโครงสร้าง
เดียวกันของปั๊มน้ าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และสามารถขัดล้างด้วยอุปกรณ์พิเศษท่ีติดตั้งมากับปั๊มน้ า เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO.9001 โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐานและแคตตาล๊อค 
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย เครื่องฉีดล้างแรงดันสูง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
16.   การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
 16.1  การพ่นสีภายนอก  พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น  แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง  ชนิดโพ 
ลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 
 16.2  การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม  EPOXY  หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 
 16.3  ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานก าหนด 

16.4  โรงงานผู้ผลิตสีต้องมีมาตรฐาน ISO และน าเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองและหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
จ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสี (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง 
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17.   เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถ 
 17.1  เครื่องมือซ่อมบ ารุงประจ ารถ  จ านวน 1 ชุด  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 17.2  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ  จ านวน 1 ชุด 
 
เงื่อนไข 

 
-    รับประกันความช ารุดบกพร่อง  1 ปี 
- ก าหนดส่งมอบ   90 วัน 



 

- ก าหนดยืนราคา   90 วัน 
 
 


