
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน 
เร่ือง   ประมูลซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอดัท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 

มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  
………………………………………………………… 

                   ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน  มีความประสงคจ์ะด าเนินการประมูลซ้ือดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จดัช้ือรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอยแบบอดัทา้ย  ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ลอ้ ตูบ้รรทุกขยะมูลฝอย  มีขนาด
ความจุไม่นอ้ยกวา่ 10 ลูกบาศกเ์มตรและสามารถรับน ้าหนกัมูลฝอยไดไ้ม่นอ้ยกวา่  5,000 กิโลกรัม น ้าหนกัของ
รถรวมน ้าหนกับรรทุก (G.V.W.) ไม่ต ่ากวา่ 12,000 กิโลกรัม ชุดอดัทา้ยท างานดว้ยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต
แรงดนัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 2,500 ปอนด์ต่อตารางน้ิว  มีโคมไฟสัญญาณวบัวาบสีเหลือง 1 ดวง จ านวน 1 คนั 
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบท้าย) 
  - งบประมาณ 2,300,000.- บาท (สองลา้นสามแสนบาทถว้น) 
  - ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์2,300,000.- บาท (สองลา้นสามแสนบาทถว้น) 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
                   1. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประมูลซ้ือวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดงักล่าว 

2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนรายช่ือ
แลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
               3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมรับข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล
ของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น    

4. เป็นผูผ้า่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน 
5. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน  และ/หรือ ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผูก้ระท าอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  

6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ    ตอ้งลงทะเบียนในระบบ         
(e-Government Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

8.คู่สัญญาตอ้งจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคารเวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
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               ก าหนดยืน่เอกสารประมูลซ้ือด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์และวางหลกัประกนัซอง       

            ในวนัท่ี   15  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2558   ระหว่างเวลา 10.00 น ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวม
ข้อมลูขา่วสารการซือ้หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ (ท่ีวา่การอ าเภอขลงุ )  และก าหนด
เสนอราคาในวนัท่ี  29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2558  ตั้งแต่ เวลา  10.00 น.- 10.30 น. 

  ผูส้นใจติดต่อขอ ซ้ือเอกสารประมูล ในราคาชุดละ  3,000.-บาท ได้ท่ี ส่วนการคลงั  องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะปอน ระหวา่งวนัท่ี  25  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.2558  ถึงวนัท่ี    3  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2558   
ระหว่างเวลา 08.30 น .ถึง เวลา 16.30 น . ดูรายละเอียดได้ ท่ี เว๊บไซด์    www.gprocurement.go.th  และ              
www.abt-tapon.net หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศพัท์หมายเลข 0 – 3942 – 6017-8  ต่อ  5  ในวันและเวลา
ราชการ 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25   เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. 2558 
 
    

(นายประมุข    วฒันะ) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน 
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คู่ฉบับ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน 

เร่ือง   ประมูลซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอดัท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 
มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  

………………………………………………………… 
                   ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน  มีความประสงคจ์ะด าเนินการประมูลซ้ือดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จดัช้ือรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอยแบบอดัทา้ย  ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ลอ้ ตูบ้รรทุกขยะมูลฝอย  มีขนาด
ความจุไม่นอ้ยกวา่ 10 ลูกบาศกเ์มตรและสามารถรับน ้าหนกัมูลฝอยไดไ้ม่นอ้ยกวา่  5,000 กิโลกรัม น ้าหนกัของ
รถรวมน ้าหนกับรรทุก (G.V.W.) ไม่ต ่ากวา่ 12,000 กิโลกรัม ชุดอดัทา้ยท างานดว้ยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต
แรงดนัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 2,500 ปอนด์ต่อตารางน้ิว  มีโคมไฟสัญญาณวบัวาบสีเหลือง 1 ดวง จ านวน 1 คนั 
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบท้าย) 
  - งบประมาณ 2,300,000.- บาท (สองลา้นสามแสนบาทถว้น) 
  - ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์2,300,000.- บาท (สองลา้นสามแสนบาทถว้น) 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
                   1. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประมูลซ้ือวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดงักล่าว 

2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนรายช่ือ
แลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
               3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมรับข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล
ของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น    

4. เป็นผูผ้า่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน 
5. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน  และ/หรือ ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผูก้ระท าอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  

6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ    ตอ้งลงทะเบียนในระบบ         
(e-Government Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

8.คู่สัญญาตอ้งจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคารเวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
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            ก าหนดยืน่เอกสารประมูลซ้ือด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์และวางหลกัประกนัซอง          

          ใน วนัท่ี   15  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2558   ระหว่างเวลา 10.00 น ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนยร์วม
ขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ (ท่ีวา่การอ าเภอขลุง  )และก าหนด
เสนอราคาในวนัท่ี 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558  ตั้งแต่ เวลา  10.00 น.- 10.30 น. 

  ผูส้นใจติดต่อขอ ซ้ือเอกสารประมูล ในราคาชุดละ  3,000.-บาท ได้ท่ี ส่วนการคลงั  องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะปอน ระหวา่งวนัท่ี  25  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.2558  ถึงวนัท่ี    3  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2558   
ระหว่างเวลา 08.30 น .ถึง เวลา 16.30 น . ดูรายละเอียดได้ ท่ี เว๊บไซด์    www.gprocurement.go.th  และ              
www.abt-tapon.net หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศพัท์หมายเลข 0 – 3942 – 6017-8  ต่อ  5  ในวันและเวลา
ราชการ 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25   เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. 2558 
 
    

(นายประมุข    วฒันะ) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะปอน 
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