
 
 
 

   

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
เรื่อง สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 

ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน 
***************************************************** 

              องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน ราคา
กลาง   787,000  บาท  วงเงินงบประมาณ    787,000  บาท เป็ น ไปตามบัญชี ร าคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ดังนี้ 
 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
 (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
 (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
 (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
 คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศใช้  
 (รายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศสอบราคาฉบับนี้) 
         
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
               ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
 2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
 ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่ายผู้ประกอบหรือผู้ผลิต
รถยนต์มาแสดง ณ วันรับซองเสนอราคาด้วย 
 ๖. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๗. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement :e-GP) ซึ่งต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้           
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           ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 26  กันยายน  ๒๕๕9 ถึงวันที่  7 ตุลาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑6.๓๐ น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  และ ณ สถานที่กลาง ณ ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน) ในวันที่ 
3  ตุลาคม  ๒๕๕9 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา ๑6.๓๐ น. และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่          
10 ตุลาคม ๒๕๕9  เวลา ๑๐.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ (ท่ีว่าการอ าเภอก าแพงแสน)  
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ในราคา
ชุดละ 1,0๐๐.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)   ระหว่างวันที่ 26  กันยายน  ๒๕๕9 ถึงวันที่  7 ตุลาคม 2559  
ตั้ ง แต่ เ วล า  ๐๘ .๓๐ น .   ถึ ง เ วลา   ๑6.๓๐ น .   หรื อดู ร ายละ เ อียด ได้ที่ เ ว็ บ ไซต์  อบต .สระสี่ มุ ม 
www.sasimum.go.th เ ว็บ ไซต์ของส านั กงานส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ นจั งหวัดนครปฐม    
www.ntplocal.go.thและ เว็บไซต์ของส านักงานจังหวัดนครปฐม  www.nakhonpathom.go.th  หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์ หมายเลข  ๐-๓๔๙๖-๒๖๙๓  ในวันและเวลาราชการ  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  

 

ประกาศ ณ วันที่ 26  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 
 

 (นายภูริ เนตรสุวรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ  

………………………………………………………………. 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน ดังนี้  
 คุณลักษณะเฉพาะ          
 1. เป็นกระบะส าเร็จรูป          
 2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู       
 3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ        
 4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต         
 คุณลักษณะเพิ่มเติม          
 1. คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศใช้  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ สิงหาคม 2559)      
  2.  พ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ขนาดกว้าง ยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร 
และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารสวนต าบลสระสี่มุม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่
น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์  “001 59 0003” และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้
พ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้างตรงประตูทั้งสองด้าน 
 3.  ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย  หรือตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสาร
หลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา        
 4.  ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  รวม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ , พ.ร.บ. , ค่าขนส่ง, ค่าภาษี, ค่าอุปกรณ์ประกอบประจ ารถและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง            
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม “จะช าระราคาให้ผู้ขาย” เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอน
ทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว           
 6. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ต้องมีน้ ามันเชื้อเพลิง  และน้ ามันอ่ืนเต็มตาม
มาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด  พร้อมจะใช้งานได้ทันที        
 7.  ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า  ในกรณีท่ีมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ตัวรถ  หรือความบกพร่องจากการผลิต  อย่างน้อย  1  ปี  


