
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
เรื่อง  สอบราคาซื้อรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด  ๑ ตัน   

ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  ๒,๔๐๐ ซีซี  ขับเคลื่อน  ๒ ลอ  แบบดับเบ้ิลแค็บ 
ตําบลพลับพลา   อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

........................................ 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑ 

ยานพาหนะและขนสง  ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  ๑ ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  ๒,๔๐๐ ซีซี  
ขับเคลื่อน  ๒ ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  จํานวน  ๑ คัน   ราคากลาง  ๗๘๗,๐๐๐.- บาท  (-เจ็ดแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันบาทถวน-)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  รถยนตสวนกลาง  รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  ๑ ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  
๒,๔๐๐ ซีซี  ขับเคลื่อน  ๒ ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ 

๑) เปนกระบะสําเร็จรูป 
๒) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ  ๔ ประตู 
๓) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
๔) เปนราคารวมภาษีสรรพสามิต 

(รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายประกาศ) 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 

๑. เปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาดังกลาวและตองไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนช่ือผูทิ้งงาน 
ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินในขณะย่ืนซองสอบราคา 

๒. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน 
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุนกันเชนวาน้ัน 

๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี 

๔. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซตศูนยรวมขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

๕. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารกระแสรายวัน เวนแตการจายเงินแตละ 
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 

  กําหนดซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ระหวางวันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   ถึง   
๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา  ในวันและเวลาราชการ    

/กําหนดย่ืนซองสอบราคา.... 



- ๒ – 

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในระหวางวันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง วันที่  ๑๘  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ  โดยย่ืนโดยตรงตอ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  และในวันที่  ๑๙  มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอโชคชัย  หองประชุมช้ัน ๒)   

  กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ต้ังแตเวลา ๐๙.๓๐ น. 
เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ                  
(ที่วาการอําเภอโชคชัย หองประชุมช้ัน ๒)    

  ผูสนใจสามารถติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  ๔๐๐.- บาท    
  ขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ไดที่กองคลัง  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา                        
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยใหผูซื้อนําเอกสาร เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหนังสือ
รับรองบริษัท/หาง/ราน/ สําเนาบัตรประจําตัวผู เสียภาษีอากร  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม                  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  หากกรณีมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย 
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานทั้งของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ          
ย่ืนใหกับ องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาดวย  เพื่อใชเปนหลักฐานในการติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา 
และเพื่อเปนการแสดงวาผูคาไดปฏิบัติตามประกาศของสํานักงาน  ป.ป.ช. แลว  หรือสอบถามทางโทรศัพท
ห ม าย เ ล ข   ๐๔๔  – ๔ ๙๑๗๘๘   ใ น วันแล ะ เ วล า ร าชก า ร   ห รื อ สื บ ค น ข อ มู ล ใน เ ว็ ป ไซ ด  
www.gprocurement.go.th   www.Koratdla.go.th  www.tambonplubpla.go.th  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
      (ลงช่ือ)       

                                                                             (นายสมบูรณ  แขดอน) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะแนบทายเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที่ ๑/๒๕๕๙ 
รถยนตบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  ๑ ตัน  ขับเคลื่อน  ๒ ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  ๔ ประต ู

ตามประกาศสอบราคาซ้ือ  ลงวันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
  รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  ๑ ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  ๒,๔๐๐ ซีซี   
ขับเคลื่อน  ๒ ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ   

๑) เปนกระบะสําเร็จรูป 
๒) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ  ๔ ประตู 
๓) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

คุณลักษณะเพิ่มเติม 
๑) เครื่องยนตดีเซล  ๔ สูบ  ๔ จังหวะ  ระบบขับเคลื่อน  ๒ ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ 

ระบายความรอนดวยนํ้าระบบจายนํ้ามันเ ช้ือเพลิงเปนแบบคอมมอลเรล มีปริมาตรกระบอกสูบ                  
ไมตํ่ากวา  ๒,๔๐๐ ซีซี 

๒) เครื่องยนตเปนย่ีหอและรุนเดียวกันกับตัวถังรถยนต 
๓) เปนรถใหม ไมเคยใชงานมากอน เปนผลิตภัณฑที่จําหนายใหผูซื้อโดยทั่วไป ตามรุน 

และแบบมาตรฐานของโรงงานผูผลิตที่ เสนอขาย พรอมเข็มขัดนิรภัยคุณภาพอยางดีสําหรับคนขับ                   
และผูโดยสารทุกที่น่ัง 

๔) ประตูเปดปดขางละ  ๒ บาน  กระจกประตูทั้ง  ๔ บาน  สามารถปรับเลื่อนข้ึน – ลง  
ดวยระบบไฟฟา ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต และมีระบบล็อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อค) เปนอุปกรณ
มาตรฐานโรงงานผูผลิตหลังคาเปนเหล็กช้ินเดียวกันตลอดคัน 

๕) แบตเตอรี่ขนาดไมนอยกวา  ๑๒ โวลต และความจุกระแสไฟฟาไมนอยกวา  ๖๐ 
แอมแปร/ช่ัวโมง 

๖) ระบบเกียรกระปุก มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา  ๕ เกียร และถอยหลัง  ๑ เกียร   
แบบมาตรฐานโรงงานผูผลิต   

๗) ระบบเบรกลอหนาเปนแบบดิสกเบรก  ลอหลังแบบดรัมเบรก  
ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

๘) เบาะหนาเปนแบบแยกปรับเอนได พรอมพนักพิง, เบาะหลัง น่ังไดไมนอยกวา  ๓ คน 
๙) ติดต้ังวิทยุติดรถยนต ที่สามารถเลนแผนซีดีเพลง-MP3 ไดพรอมลําโพงดานหนา  ๑ คู 
๑๐)  พนนํ้ายาปองกันสนิม ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 
๑๑)  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีมูลคาเพิ่ม รวมคาธรรมเนียมจดทะเบียนรถ, 

พรบ. คาขนสง และภาษีทุกประเภทแลว 
๑๒)  เปนพวงมาลัยแบบเพาเวอร  แบบแร็คแอนดพีเนียน  และมีกระจกมองขาง  ๒ ดาน 
๑๓)  พื้นกระบะทาย ปูดวยพื้นกระบะแบบ LINER 

 
/๑๔) กระจกดานขาง.... 



- ๒ – 
 

๑๔)  กระจกดานขาง  ๔ บาน ติดฟลมกรองแสงที่เคลือบสารปองกันรังสี UV   
และปองกันแสงแดด โดยมีความเขมของฟลมกรองแสง  ๖๐% กระบังลมหนา  ๔๐% เต็มบาน                      
พรอมหนังสือรับประกันคุณภาพของฟลมกรองแสง 

๑๕)  พนตราสัญลักษณ ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๑๘ เซนติเมตร  พรอมขอความ 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ขนาดสูงไมนอยกวา  ๕ เซนติเมตร  หรือช่ือยอ ขนาดสูงไมนอยกวา  
๗.๕ เซนติเมตร  พรอมเลขครุภัณฑ  โดยพนสีขาว  เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็น ใหใชสีอื่นแทนไวดานขาง
ประตูบานหนา ซาย – ขวา (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) 

๑๖)  ติดสต๊ิกเกอรช่ือสวนราชการดานบนสุดของกระจกหนา  ตามที่องคการบริหารสวน 
ตําบลพลับพลากําหนด  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒) 

๑๗)  สีของตัวรถยนต ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 
๑๘)  ถังนํ้ามันสามารถบรรจุนํ้ามันไดไมนอยกวา  ๗๖ ลิตร   
๑๙)  เครื่องมือและอุปกรณประจํารถยนตตามมาตรฐานของผูผลิตครบถวนทุกรายการ 

- หนังสือคูมือการใชรถยนตภาษาไทย จํานวน  ๑ ชุด 
- กรอบแผนปายทะเบียน  จํานวน  ๑ ชุด 
- ผายางปูพื้น    จํานวน  ๔ ผืน 

๒๐)  การรับประกันความชํารุดเสียหายบกพรองที่เกิดจากการใชงานปกติ  เปนเวลา 
ไมนอยกวา  ๑ ป  หรือ  ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร  นับจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบรถ  การบํารุงรักษาฟรีคาแรง 
ตามกําหนดเวลามาตรฐานของผูแทนจําหนาย 

๒๑)  ลอเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต ยางขนาดไมนอยกวา  ๒๑๕/๖๕R๑๖  เปนยางใหม  
และมีกระทะลอพรอมยางอะไหล  จํานวน  ๑ ชุด 

๒๒)  กําหนดสงมอบรถยนตภายใน  ๔๕ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ในวันสงมอบ 
รถยนตมีนํ้ามันเต็มถัง 

๒๓)  ผูเสนอราคาเปนผูดําเนินการจดทะเบียนและโอนทะเบียนใหองคการบริหารสวนตําบล 
พลับพลาเทาน้ัน 

๒๔)  ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตและจําหนาย หรือตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอที่เสนอราคา 
โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืนเอกสารเสนอราคา 

๒๕)  ผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทผูผลิตหรือ  
ผูนําเขาโดยตรง  มีศูนยบริการมาตรฐานที่ไดรับการรับรองในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสะดวกในการ                    
รับบริการหลังการขาย 

๒๖)  การเบิกจายเงินจะกระทําไดก็ตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไดรับมอบ 
รถยนตและโอนทะเบียนใหแกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เรียบรอยแลวเทาน้ัน 
 
 
      (ลงช่ือ)       

                                                                             (นายสมบูรณ  แขดอน) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 
     ยาว  ๑๘ ซม. 
 

 
 

กวาง  ๓๐ ซม. 
 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

001-59-0002 

ใชในราชการเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ตัวหนังสือสีขาว หรือ สีอื่นหากมองเห็นไมชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กวาง  ๑๘ ซม. 

๕ ซม. 

๕ ซม. 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 
 

๑๐๐ ซม. 
 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 
 

www.tambonplubpla.go.th 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ตัวหนังสือสีขาว 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗ ซม. 

๔ ซม. 


