
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง   สอบราคาซ้ือ รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด ๑ ตนั  ขับเคลือ่น ๒ ลอ แบบดบัเบิ้ลแคบ็  

…………………………………………………….……………………………………………….. 
 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน 
ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี. จํานวน ๑ คัน รายละเอียดดังน้ี 

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

(รายละเอียดเพิ่มเติมแนบทายประกาศ) 
  วงเงินในการจัดซื้อครั้งน้ี  เปนเงิน  ๗๘๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 
 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
 

๑.เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่จะสอบราคาซื้อดังกลาว 
๒.ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือผูทิ้งงานของ

ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคาแลว 
๓.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู 

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
๔.เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
๕.ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคา ใหแกองคการบริหาร 

สวนตําบลภูหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาครั้งน้ี 

๖.ตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่ ๑๑  สิงหาคมท ๒๕๕๔  รายละเอียดดังน้ี 

๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

๖.๓ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เวนแต  การจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
    
 
 

 
            /กําหนด............ 
       



 
-๒- 

 

กําหนดยื่นซองสอบราคา 
 

- ในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.   ณ   ศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ที่วาการอําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

- ในวันที่  ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.   ณ   งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ตําบลภูหลวง อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา  

กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  
ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการการจางองคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ   ที่วาการอําเภอปก
ธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา     

 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาราคาชุดละ   ๕๐๐.- บาท   ไดที่  งานพัสดุ องคการ
บริหารสวนตําบลภูหลวง   ระหวางวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   ๐๔๔ – ๓๖๐๒๙๑    ในวันและเวลาราชการ  
 

            ประกาศ  ณ   วันที่    ๓๑    มกราคม   ๒๕๕๗ 
 
 
         
             (นายมนตรี   กรกิ่ง) 
                       นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศขององคการบริหารสวนตาํบลภูหลวง 
ลงวันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๗ 

 
 1.พรอมพนตราสัญลักษณขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ขนาดกวางยาวไมนอยกวา 18 เซนติเมตร
และอักษรช่ือเต็มขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ขนาดสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หรือช่ือยอ พรอมเลข
ครุภัณฑ และขอความ “ใชในราชการเทาน้ัน” โดยใหพนสีขาวเวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน ใหใชสีอื่นแทน
ไวดานขาง นอกรถยนตทั้งสองขางตรงประตูทั้งสองดาน 
 2.พรอมติดต้ังวิทยุและเครื่องเลน MP3, CD พรอมลําโพงครบชุด 
 3.พรอมติดฟลมรถยนต กระจกประตู 4 ดาน และบานหนาครึ่งบน ความเขม 60% 
 4.พรอมติดพนกระบะเพื่อกันรอย 
 5.ผูขายจะตองเปนผูผลิตและจําหนายหรือตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลกัฐาน
มาแสดงในวันย่ืนเอกสารเสนอราคา 
 6.ราคาที่เสนอเปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ เปนราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่มรวม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนจด,พรบ. คาขนสง, คาภาษี, คาอุปกรณประกอบประจํารถ และคาใชจายที่เกี่ยวของ 
 7.องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  “จะชําระราคาใหผูขาย” เมื่อผูขายไดสงมอบรถยนต และโอน
ทะเบียนใหกับผูซื้อแลวเทาน้ัน 
 8.ขณะผูขายสงมอบรถใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันอื่นเต็มตาม
มาตรฐานที่ผูผลิตกําหนด พรอมที่จะใชงานไดทันที 
 9.ผูขายตองรับประกันคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคา  ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดข้ึนกับตัวรถ
หรือความบกพรองจากการผลิต อยางนอย 1 ป 
 
 
 
 
          (นายมนตรี  กรกิ่ง) 
                                              นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
        
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง  การเปดเผยรายละเอียดคาใชจาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง 

…………………………………………………………………. 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แหงพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒ )พ.ศ.๒๕๕๔ องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง จึงขอ
ประกาศรายละเอียดคาใชจาย เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง ดังน้ี 
         

๑.ชื่อโครงการ  จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล  ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอแบบดับเบิล้แค็บ จํานวน ๑ คัน 

  หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๗๘๗,๐๐๐ บาท(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป รถบรรทุกดีเซล  ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอแบบดับเบิล้แค็บ ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 

   ๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๗   

๕.บัญชีประมาณราคากลาง  

   ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครภัุณฑ 

๖.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

   ๖.๑  นายสวัสด์ิ  พจนฉิมพลี      ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง       ประธานกรรมการ 

   ๖.๒  นายสุวิทย  ทับลา            ตําแหนง  นักบริหารงานการเกษตร  กรรมการ 

   ๖.๓  จาเอกวัฒนวุฒิ  ขาวจันทร  ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันฯ      กรรมการ 

 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๗ 

 

(นายมนตรี  กรกิง่) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง  
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลือ่น ๒ ลอ แบบดับเบิล้แค็บ 

หนวยงานเจาของโครงการ  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๗๘๗,๐๐๐.- บาท 

๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๗  เปนเงิน  ๗๘๗,๐๐๐.- บาท 

๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

๕. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๕.๑ นายสวัสด์ิ  พจนฉิมพล ี  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายสุวิทย  ทับลา   ตําแหนง  นักบรหิารงานการเกษตร  กรรมการ 
๕.๓ จาเอกวัฒนวุฒิ  ขาวจันทร  ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันฯ    กรรมการ 

 
 

แบบ ป.ป.ช.๗ 


