เรื่อง

ประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จานวน 1 คัน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้ว ย เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จะดาเนินการประกวดราคาซื้อ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 คัน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) งบประมาณ 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสน
บาทถ้วน) ราคากลาง 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซือ้ ของเทศบาลตาบลบางกระทึก
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตาบลบางกระทึก
และไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการทางตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
6. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการจาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
ในวันยื่นซองเสนอราคา
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคั ญ (ตามประกาศ ปปช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายฯ พ.ศ. 2554)
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมี การทาสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.บาท ( - สองล้านบาทถ้วน - ) ขึ้นไป กับเทศบาลตาบลบางกระทึก ต้องทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อ
กรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์และ
วิธีการจัดทาและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.
2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตาบลบางกระทึกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายที่ไม
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ ายตามประกาศดังกล่าว
หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กันยายน 2559
ระหว่าง เวลา....09.00.....น. ถึง เวลา.....10.00.......น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
จังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา..10.00...น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ........2,000.-.......บาท
( -สองพันบาทถ้วน - ) ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตาบลบางกระทึก ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง
วันที่ 9 กันยายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบางกระทึก www.bangkrateuk.go.th
เว็ บ ไซต์ ข องจั ง หวั ด นครปฐม www.nakhonpathom.go.th
และเว็ บ ไซด์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2482-7213-5 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
****************************************************

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จานวน 1 คัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,300,000.บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สิงหาคม 2559
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
2,300,000.- บาท
4.1 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2558
4.2 บริษัทผู้ค้า
4.3 หน่วยงานที่ดาเนินการจัดซื้อของ อปท. ต่างๆ
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
1. นายปรีชา เสียงเจริญ
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลบางกระทึก
2. นางสาวนัชชา บุญประมวล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. นายวชิร ตันหยง
ตาแหน่ง วิศวกรโยธาชานาญการ
4.นางสาวเสาวคนธ์ นาคนาเกร็ด ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

.
.
.
.
.
.
.
.

รายละเอียดคุณลักษณะ
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของราชการ ดังนี้
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถ
รับน้าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
(2) น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
(3) ชุดอัดท้ายทางานด้วยระบบไฮโดรลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว
(4) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง ตามมาตรฐานของ กรมการขนส่งทางบกกาหนด
(5) ราคากลางจานวน
ลักษณะทั่วไปของรถยนต์
ตัวรถยนต์บรรทุก
- เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่
พร้อม กระทะล้อ 1 ชุด
- ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ายาแอร์ ชนิด 134 A
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ระบายความร้อนด้วย
น้า
- มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ
- มีระบบพวงมาลัยขวา พร้อมไฮโดรลิคช่วย ผ่อนแรง
- มีระบบห้ามล้อ ควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิค พร้อมเบรกมือในขณะห้ามล้อหรือจอด
- มีระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง ไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
- ใช้ขนาดยางรถยนต์ไม่น้อยกว่า 9.00-20 ชนิดผ้าใบหรือยางสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า 14 ชิ้น พร้อมยาง
อะไหล่ขนาดเดียวกัน 1 ชุด
- มีชุดปัดน้าฝนกระจกหน้า 2 อัน และมีระบบฉีดล้างกระจก
- มีกระจกมองข้างติดตั้งด้านซ้าย-ขาว สามารถปรับมุมการมองได้
-มีที่บังแดงติดตั้งภายในเก๋งและติดฟิล์มกรองแสงไม่น้อยกว่า 60%
-มีระบบมาตรวัดสัญญาณเตือนหรือระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ กรมการขนส่ง-ทางบก
กาหนดให้มีเพื่อความจาเป็นในการปฏิบัติงาน
- ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ ไม่น้อยกว่า 65 แอมป์/ชั่วโมง จานวน 2 ลูก
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก. 1295-2541 หรือสูงกว่า)
-ถังน้ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

ชุดตู้เก็บขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
- ตู้บรรทุกมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรองรับน้าหนักมูลฝอยได้ไม่
น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
- พื้นตัวถัง ผนังด้านข้าง ผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนามีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
-ผนังด้านนอกติดตั้งกระดูกงูแบบเอียง เพื่อเสริมความแข็งแรง
-มีพื้นที่สาหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวาและด้านหลังของตัวรถ พร้อมที่ยึดเกาะ
-มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทาการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะทาการอัดขยะ
มูลฝอย จนกระทั่งทาการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทาการลดรอบของเครื่องยนต์ กลับไปเป็นแบบปกติโดย
อัตโนมัติ
-ติดตั้งชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทาการล็อคและปลดล็อคด้วยกระบอกโฮโดรลิค
-กระบอกไฮโดรลิค ชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล็อคชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็น
ของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน
ชุดอัดขยะมูลฝอย
- การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทางานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วย ระบบ HYDRAULIC
KICK-OUT โดยใช้มือโยกสั่งการทางานทีละสองขั้นตอน โดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้
และเมื่อสุดจังหวะการทางานของแต่ละขั้นตอน ชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอย จะทาการดีดตัวกลับเองโดย
อัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย
- การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอย เป็นแบบรางสไลด์ โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้างมีรางรับการ
เคลื่อนที่ของชุดใบอัด และใบสไลด์ จุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์ สามารถอัดจารบีหรือหล่อลื่นกันสึกหรอได้
-พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้าง ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้าเสียจาการอัดขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 150
ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เพื่อระบายน้าเสียทิ้ง
-มีระบบป้องกันน้าเสียรั่วซึม โดยมีซลี ยาง รองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย
-มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติ
โดยจะทาการเพิ่มรอบเครื่องยนต์ในขณะทาการอัดและคายขยะมูลฝอย
เมื่อทาการอัดและคายขยะมูลฝอยเสร็จสิ้น จะทาการลดรอบเครื่องยนต์ให้เป็นปกติ โดยไม่ต้องใช้มือดึงสวิทช์ช่วยใน
การทางาน
-ด้านข้างมีชุดอัดมีสวิซต์เตือน (BUZZER SWITCH)
สัญญาณ
ยนต์
ชุดคายขยะมูลฝอย
-ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทางานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคที่ใช้
เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER)
-แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดยื่นออกมาพ้นถัง
บรรจุขยะมูลฝอย
-แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า4.5มิลลิเมตร
- ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย
ติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้
บรรทุกขยะ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคชุดวาล์วควบคุมระบบไฮโดรลิค มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

- ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออก ทางานเปิด-ปิด ด้วยระบบไฮโดรลิค กระบอกไฮโดรลิค ชุดยกชุดอัด
ท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮโดรลิคสาหรับอุตสาหกรรม
ทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.975-2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม เลขที่ มอก.975-2538 และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายมาแสดง ใน
วันที่ยื่นซองเสนอราคา
ระบบไฮโดรลิค
- เป็นอุปกรณ์ไฮโดรลิคที่เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- เป็นแบบเกียร์ปั้มชนิดใช้งานหนัก สามารถทาแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- กระบอกไฮโดรลิค ท่อ, สายและอุปกรณ์ไฮโดรลิค สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว
ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
- ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงสั้น
- ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จานวน 2 ดวง
การพ่นสีและตราหน่วยงาน
-การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้ว จึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดสีโพลียูรีเทน ไม่
น้อยกว่า 2 ชั้น
- การพ่นสีภายในถังบรรจุขยะมูลฝอยพ่นกันสนิมด้วยสีเคลือบ Epoxyหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- การพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น สาหรับบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลงหน้า และ ใต้บังโคลนหลัง ด้วยวัสดุกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่า
- ตัวอักษร ตราหน่วยงานหรือสติ๊กเกอร์ตามที่หน่วยงานกาหนด
เครื่องมือและอุปกรณ์
-เครื่องมือซ่อมบารุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต
จานวน 1 ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานของรถ จานวน 1 ชุด
-เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จานวน 1 ชุด
เงื่อนไขในการับประกัน
- การรับประกัน รับประกันการชารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็น ระยะเวลา 1 ปี หาก
เกิดการชารุดบกพร่ องอันเนื่องมาจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทาการแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน
7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิด ค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น
- กาหนดส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
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