
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ ่

เรื่อง   สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ  จ านวน   1   คัน 

 ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

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

              ด้วย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีความประสงคจ์ะสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ มูลฝอย

ชนิดอัดท้ายแบบก่ึงอัตโนมัติและดันขยะด้วยระบบไฮดรอลิค  เครื่องยนต์ขนาดแรงม้าไม่น้อยกวา่   130   แรงม้า  

จ านวน   1   คัน    

           ราคากลางในการซื้อคร้ังนี ้   เป็นจ านวนเงิน   2,000,000.-บาท  (สองล้านบาทถ้วน)     

                      ผู้มีสทิธเิสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้

1. เป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซือ้ดังกล่าว   

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวยีนชื่อเป็นผู้ทิง้งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานบรหิาร 

ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

  3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้นตามระเบยีบของทางราชการ   

ก าหนดยื่นซองสอบราคา 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคาใน วันท่ี  10  พฤศจิกายน    255 7  –  24  พฤศจิกายน    255 7                                    

โดยในวันท่ี  11  พฤศจิกายน  2557  ให้ยื่นซองเสนอราคา  ณ .  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้ /จัดจ้างของ

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (หอประชุมที่วา่การอ าเภอหนองบัวแดง )  อ าเภอหนองบั วแดง  ตั้งแต่เวลา 

08.30 น. ถงึ 16.30 น. ส าหรับในวันที่  10  พฤศจิกายน  2557 และ วันที่  12 - 24 พฤศจิกายน  2557   ให้ยื่นซอง

เสนอราคา  ณ. กองคลัง  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ    ตั้งแต่เวลา  

08.30 น.  ถงึ  16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ 

   ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี  25  พฤศจิกายน  2557  ตั้งแต่เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป                                  

ณ.  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้/จัดจ้างขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (หอประชุมที่วา่การอ าเภอ

หนองบัวแดง)  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   3,000.- บาท   (สามพันบาทถ้วน)   ได้ที ่     

ที่ท าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ ่ ระหว่างวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2557  –  24  พฤศจิกายน  2557                

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocyrement.go.th และ www.Thayai.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

0-4405-6011  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  10   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.   2557 

 

 

  (นายโกสิต  บุญเสนา) 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ ่



 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที ่ 3 /2558    

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ  จ านวน   1   คัน    

ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่  ลงวันที่  10  พฤศจกิายน  2557     

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความ 

ประสงค์จะสอบราคาซือ้รถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบก่ึงอัตโนมัติ  และดันขยะด้วยระบบไฮดรอลิค  

เครื่องยนต์ขนาดแรงม้าไม่น้อยกวา่   130   แรงม้า  จ านวน   1   คัน   

                    คุณสมบัติของรถบรรทุกขยะ รายละเอียดดังนี้ 

                  เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ลอ้หลังคู ่ขับเคลื่อนดว้ย

เครื่องยนตด์ีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มกี าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถ

บรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้ งตูบ้รรทุกขยะมูลฝอย             

มีปริมาตรความจุไม่นอ้ยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอย ติดตัง้เครื่องอัดขยะมูลฝอย 

ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค  ติดตัง้ไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง   1  ดวง  มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ  ตาม

กรมการขนส่งทางบกก าหนดและความจ าเป็นในการปฏิบัติงานตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม ่  ไม่เคย

ใช้งานมาก่อน 
 

1. ระบบเคร่ืองยนต์และตัวรถ 

1. รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ลอ้หลังคู่ 

2. เครื่องยนตด์ีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนดว้ยน้ า 

3. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องยนตเ์ลขที่ มอก.2315– 2551 หรอื สูงกว่า 

4. มีก าลังแรงมา้สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 

5. ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,900 ซีซี 

6. น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ ากว่า 6,500 กิโลกรัม 

7. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ 

8. พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาว์เวอร์ช่วย 

9. ระบบคลัทช์ แบบแหง้แผน่เดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคหรอืตามาตรฐานผูผ้ลติ  

10. ระบบเบรค ใชร้ะบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วยหรอืตามาตรฐานผูผ้ลติ  

11. ติดฟิลมก์รองแสงภายในหอ้งโดยสาร ความเข้มของการกรองแสงไม่น้อยกว่า 60% 

12. ติดตัง้เครื่องปรับอากาศภายในหอ้งโดยสาร 

13. ติดตั้งเครื่องเล่น CD/MP 3 พร้อมรับสัญญาณวิทยุ FM-AM ได้ในตัว 

14. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

15. มีโคมไฟสัญญาณต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

-/2. ชุดตู้บรรจุขยะ... 



 

-2- 
 

2. ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย 

1. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผูผ้ลติ มีปริมาตรความจุไม่นอ้ยกว่า 6

ลูกบาศก์เมตร สร้างดว้ยเหล็กมาตรฐานอย่างด ีท าการประกอบอย่างมั่นคงแข็งแรงตามหลัก

วิชาการ 

2. คานตามยาวใชเ้หล็กพับขึน้รูปหนาไมน่้อยกว่า 3 มิลลเิมตร 

3. คานขวางใชเ้หล็กพับขึน้รูปขนาดไม่นอ้ยกว่า  3  มิลลเิมตร 

4. เพื่อความแข็งแรงในการรับน้ าหนัก เหล็กคานตามยาวที่พับขึน้รูปและเหล็กคานขวางที่พับขึน้รูป 

เพื่อให้ได้รูปทรงและตามหลักวิชาการเหล็กพับขึน้รูปจะตอ้งพับขึ้นรูปจากโรงงานที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO/TS หรอื ISO 9001:2008 โดยมีเอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าวจาก

โรงงานที่พับขึน้รูปหรือปั๊มขึน้รูปมาแสดงในวันยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาหากผู้เสนอ

ราคาไม่ใชโ่รงงานผู้ผลิตดังกล่าวจะต้องได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตัวแทนจ าหนา่ยจากผู้ผลิตโดย

ระบุชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน 

5. พืน้ตู้บรรจุขยะมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลเิมตร 

6. ผนังดา้นข้างใชเ้หล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลเิมตร  

7. ผนังดา้นข้างเป็นแบบเรียบเพื่องา่ยต่อการประชาสัมพันธ์หรอืตามาตรฐานผูผ้ลติ 

8. หลังคาใช้เหล็กพับขึน้รูปหนาไมน่้อยกว่า 3 มิลลเิมตร 

9. ระหว่างตูบ้รรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและดา้นล่างมยีางกันรั่วซึมของน้ า 

10. ติดตัง้ถังเพื่อรองรับน้ าเสียจากการอัดขยะและมีวาล์วเปิด-ปิด ส าหรับถ่ายเทน้ าเสียจากการอัด

ขยะมูลฝอย 

3. ชุดคายขยะมูลฝอย 

1. ติดตัง้ภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย เป็นแบบรางเลื่อนขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิคหรอืตาม

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

2. กระบอกไฮดรอลิคเป็นแบบหลายชัน้หรอืตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  

3. แผ่นดันขยะใช้แผน่เหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า 3 มิลลเิมตร 

4. โครงสรา้งแผน่ดันขยะใชเ้หล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลเิมตร 

5. แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อยดืออกสุดแล้วจะต้องไม่มสี่วนใดยื่นเกินตัวถังด้านท้าย 

6. หูยึดกระบอกไฮดรอลิคดันขยะสรา้งดว้ยเหล็กหนาอย่างด ีหรอืตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  

4. ชุดยกเทและชุดอัดขยะ 

1. เป็นแบบรางสไลด์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิคหรอืตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

2. ติดตัง้แผงสไลด์และใบอัดขยะเพื่อท าการอัดขยะมูลฝอยเข้าตัวถัง 

3. ที่รองรับขยะมูลฝอยด้านท้ายรถสามารถรองรับขยะได้ปริมาณมาก สร้างดว้ยเหล็กหนาอย่างดี 

4. ชุดอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางเลื่อน 

-/5.แผงอัดขยะมูลฝอย 
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5. แผงอัดขยะมูลฝอยสร้างดว้ยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลเิมตร ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค 

6. แผงสไลด์สร้างดว้ยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลเิมตร ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค 

5. ระบบไฮโดรลิค 

1. ติดตัง้ปั้มไฮดรอลิค ท างานด้วยระบบถ่ายทอดก าลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ P.T.O. 

2. สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่นอ้ยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว 

3. มีถังน้ ามันไฮดรอลิคขนาดเหมาะสมต่อการใชง้าน 

4. ติดตัง้ตัวกรองทางดูดและทางกลับเพื่อกรองเศษผงละเอียดก่อนส่งน้ ามันเข้าปั้ม เพื่อปกป้อง

การสึกหรอของระบบไฮดรอลิคหรอืตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

5. แกนไฮดรอลิคจะต้องท าการชุบแข็ง (Hard Chrome) ทุกกระบอก 

6. ชุดคอนโทรลแผงดัน,ยกท้าย,อัดท้ายเป็นแบบวาว์ลมอืโยกหรือแบบกึ่งอัตโนมัติหรอืตาม

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

     7.   ติดตัง้เกย์วัดแรงดันน้ ามัน 1 จุด เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ ามันหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  

     8.  สายไฮดรอลิคสามารถทนแรงดันได้ไม่นอ้ยกว่า 2,500 ปอนด์ตอ่ตารางนิ้ว 

              9.  ชุดกระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑท์ี่มคีุณภาพโดยไม่เคยผา่นการใชง้านมาก่อน 

             10.  ผูเ้สนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อคชุดกระบอกไฮดรอลิคมาแสดงในวันยื่นซอง 

6. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่าง 

1. เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหลอดไฟ LED 2 ช้ัน ให้แสงสีเหลอืงอ าพัน ทรงกลม สูงไม่นอ้ยกว่า 

110 มม. มีขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 105 มม. มีหลอด LED จ านวนไม่น้อยกว่า  24 

หลอด หรอื เป็น สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหลอดฮาโรเจ้น ทรงกลมสีเหลอืง มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มม. ใช้อุปกรณ์ตดิตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

2. เป็นระบบให้แสงวับวาบ 360 องศา และมีรูปแบบการวับวาบไม่น้อยกว่า 22 รูปแบบ หรอืตาม

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

3. ใช้แม่เหล็กที่มแีรงดึงดูดสูงยึดตดิกับตัวรถ ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดหีรอืติดตัง้

ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

4. ติดตัง้สัญญาณไฟกะพริบ (Strobe Light) แบบ LED ด้านบนของตู้อัดขยะ ทั้งด้านซ้ายและขวา    

มีหลอด LED ข้างละไม่น้อยกว่า 4 หลอด และมีรูปแบบการกระพรบิไม่น้อยกว่า 18 รูปแบบ 

หรอืติดตัง้สัญญาณไฟแบบหมุนทรงกลมสีเหลอืงไว้ด้านบนของตู้บรรจุขยะซึ่งอยู่ดา้นท้าย

รถยนต์ 

7. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 

1. การพ่นสภีายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดไีม่น้อยกว่า 2 ช้ัน แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจรงิอย่างดไีม่

น้อยกว่า 2 ช้ัน (สีจริงตามแตห่นว่ยงานก าหนด) 

2. เครื่องหมายและขอ้ความตามหนว่ยงานราชการก าหนด  
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10. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

1. ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผูผ้ลติ จ านวน 1 ชุด 

2. เครื่องมือพรอ้มแม่แรงตามมาตรฐานผูผ้ลติ จ านวน 1 ชุด 
 

11. ข้อก าหนดเพิ่มเติม 

1. ผูเ้สนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ     

อัดขยะด้านท้าย  มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

2. ผูเ้สนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อครถยนต์ , กระบอกไฮดรอลิค , สัญญาณไฟฉุกเฉิน     

มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

3. สัญญาณไฟฉุกเฉินและไฟกระพริบเป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ECE R65 

หรอื SAE ส าหรับยานพาหนะ หรอืเป็นผลิตภัณฑท์ี่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีเอกสารรับรองมาตรฐานพร้อมทั้งแค็ตตาล็อค มาแสดง 

ในวันยื่นซอง 

4. รับประกันการช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใชง้านตามปกติเป็นระยะเวลา 1  ปี      

หากเกิดการช ารุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะท าการแก้ไขใหไ้ด้ดี

ดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจง้แก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

5. ก าหนดสง่มอบภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

             ราคากลางในการซื้อคร้ังน้ี    เป็นจ านวนเงนิ  2,000,000.-บาท  (สองล้านบาทถ้วน)     

                        ซึ่งการก าหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุ/ครุภัณฑท์ี่มปีระสิทธิภาพในการใชง้านและ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพัสดุ/ครุภัณฑท์ี่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  

ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบ

ราคาฉบับนี ้โดย มีขอ้แนะน าและข้อก าหนด  ดังตอ่ไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

                  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                  1.2 แบบใบเสนอราคา 

                  1.3 แบบสัญญาซือ้ขาย 

                  1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

      2.1 เป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา ผู้มอีาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซือ้ดังกล่าว   

            2.2  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผูท้ิง้

งานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรอืหา้มตดิต่อหรอืหา้มเข้า

เสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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     2.3 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทยเว้น

แตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั้นตามระเบียบของทางราชการ 

3 .หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 

     3.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษัทและส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม (ถ้ามี)  

พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

    ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสอืจดทะเบียนพาณชิย์และใบทะเบียน  

ภาษีมูลคา่เพิ่ม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

    3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

    3.3  บัญชรีายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคารวมทั้งรายการและจ านวนตัวอย่าง

(ถ้ามี) 

         4.  การยื่นซองสอบราคา 

4.1  ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

ทั้งสิน้และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอ

ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรอืแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพรอ้มทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง  

4.2  ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา 

รวมและหรอืราคาตอ่หนว่ย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี ้ราคา

รวมที่เสนอจะตอ้งตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น

ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่มและภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงจนกระทั่งสง่มอบพัสดุให้ 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า    -90-    .วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา

โดยภายในก าหนดยนืราคาผู้เสนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน -60-  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

ซือ้ขาย 

4.4  ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

            -  .ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วน

ต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  

โดยผู้มีอ านาจท านติิกรรมแทนนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคาหากคณะกรรมการเปิดซองสอบ   

ราคามคีวามประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผูเ้สนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคา ตรวจสอบ ภายใน      -         วัน 
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4.5  ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน     -      (หนว่ย) เพื่อใช้ในการตรวจ 

ทดลองหรอืประกอบการพิจารณา  และหรอืประกอบสัญญา  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่รับผิดชอบ

ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลอืหรอืไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล 

จะคืนใหแ้ก่ผู้เสนอราคา 

4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูรา่งสัญญารายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ    

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ

ราคา 

 4.7  ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนกึซองเรียบร้อย จา่หนา้ซองถึงประธาน 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 3 /2558 

” โดยยื่นโดยตรงตอ่องค์การบริหารส่วนต าบล  ในวันที่  10  พฤศจกิายน  2557  -  24  พฤศจกิายน  2557   

โดยในวันที่ 11  พฤศจกิายน  2557  ให้ยื่นซองเสนอราคา  ณ . ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจา้งของ

องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (หอประชุมที่ว่าการอ าเภอหนองบัวแดง) ตั้งแตเ่วลา 08.30 น.                 

ถึง  16.30 น.  ส าหรับในวันที่ 10  พฤศจกิายน 2557  และวันที่  12  -  24  พฤศจกิายน  2557 ให้ยื่นซอง

เสนอราคา  ณ. กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบ ลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ ตั้งแตเ่วลา 

08.30 น. ถึง  16.30 น. ในวันและเวลาราชการ           

เมื่อพน้ก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ 

เปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคาในวันที่   25  พฤศจกิายน  2557   ตั้งแตเ่วลา 09.30   น.  เป็นต้นไป                            

ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ (หอประชุมที่ว่าการ

อ าเภอหนองบัวแดง)  อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

          5.1  ในเอกสารสอบราคาครัง้นี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินดว้ย  ราคารวม               

(ราคารวม/ราคาตอ่รายการ/ราคาตอ่หนว่ย) 

    5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรอืยื่นหลักฐานการเสนอราคา     

ไม่ถูก ต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรอืผดิหลงเพียงเล็กน้อย 

หรอืผดิพลาดไปจาก เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใชส่าระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา

เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

     5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผันใน

กรณีดังตอ่ไปนี้ 

              (1)  ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น ในบัญชผีูร้ับเอกสารสอบราคา หรอืในหลักฐานการ

รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   (2) ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรอืลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง 

ใดหรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3)เสนอรายละเอยีด... 
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   (3)เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ  

หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มิได้ลงลาย 

มอืชื่อพรอ้มประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว ้

       5.5  ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอื 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีสทิธิใหผู้เ้สนอราคาชีแ้จงขอ้เท็จจริง สภาพฐานะ หรอืข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

กับผูเ้สนอราคาได้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาหรอืไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี

ความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 
 

                  5.6  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใดหรอื

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน  หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแตจ่ะพิจารณา  ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอ

ราคาเสมอืนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรอืมีการสมยอมกันใน

การเสนอราคา 

6.  การท าสัญญาซื้อขาย 

         6. 1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5  วันท าการของทาง 

ราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซือ้องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาจัดท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือแทนการ  

ท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  ก็ได้ 

               6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5  วันท าการของ

ทางราชการ หรอืองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผูช้นะการ

สอบราคาจะต้องท าสัญญาซือ้ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3   กับองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน    

-7-     .วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละหา้ของ

ราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง

หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

 (1)  เงินสด 

(1) เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา 

หรอืก่อนหนา้นั้น  ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

  (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 

  (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

          หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูช้นะการสอบราคา 

(ผูข้าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือ้ขายแล้ว   

-/7. อัตราค่าปรับ 
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7. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20       .ต่อวัน 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรอืท าสัญญาซือ้ขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือ้ขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า   

-  เดือน  1   ปี  นับถัดจากวันที่ผูซ้ือ้รับมอบโดยผู้ขายต้องรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การได้ดดีังเดิมภายใน    

-7-   .วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

9 .ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 

               9.1  เงินคา่พัสดุส าหรับการซื้อครัง้นี้ได้มาจากเงนิงบประมาณ  ประเภทเงนิงบประมาณ รายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2557                       

             การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงนิค่าพัสดุ

จากเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประจ าปี   พ.ศ.   2557     .แล้วเท่านัน้ 

     9.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้ขายและได้ตกลงซือ้ 

สิ่งของตามสอบราคาซือ้แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนัน้ต้อง

น าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่และสามารถใหบ้ริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม

การพาณิชยนาวีดังนี้ 

                     (1) แจ้งการสั่งหรอืน าสิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรอืซือ้ของจากต่างประเทศ             

เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

          (2) จัดการให้สิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรอืไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย

นาวีให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มิใชเ่รือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรอื

เป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น 

                    (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1 ) หรอื ( 2 ) ผูข้ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม              

การพาณิชยนาวี 

                9.3 ผูเ้สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้

ค่าเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

      9.4 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญา 

ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
      

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

วันที ่  10   เดือนพฤศจกิายน  พ.ศ  2557 
 


