
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
เร่ือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวฬปเกร)

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปปเกร) ราคากลางของงานซื้อใน 
การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๕,๐๐๐.๐0 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ ดัน
ขนาด ๑ ตัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขบ์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน 
ตำบลอินทร์แปลง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้!ต้รับเอกลิทธิ้'หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธิ้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ธ1ร๕1โโ0ก10 
ธ๐'^6๓๓6ก1: ? โ๐0นโ6 ๓ 6 ก!; : 6 - (3?) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่บข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี



๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันที, ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอิยดได้ที่เว็บไซต์ ผผผ.เก(ว๒6ก5.5๐.-ชา หรือ \^ผ.ฐ|วโ00นโ6 ๓ 6 กบฐ0.1:[า 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๗๐๗๒๓๖ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ 6-ธ? ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

แบบ บก.๐๖

๑. ขื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๕,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....................

เป็นเงิน ๕๗๕,๐๐๐ บาท/โครงการ 
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
๕.๑.๑ มิตซูบิ๊กชาญ สกลนคร 
๕.๑.๒ บริษัท สกลนครนิสสันเซลล์ จำกัด 
๕.๑.๓ บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด 

๖. รายขื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
๖.๑ นางอิศรารักษ์ ผิวงาม 
๖.๒ นางสาวมลนภา หาญจางสิทธี้ 
๖.๓ นางสาวกาญจนา โยธาสุข



ขอบเขตของงาน (76โกก 07 &6 ^ 6 0 0 6  ะ 70โบ ั และการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหน
และขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน)

๑. ความเป็นมา
ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) เพื่อใช้ในการเฝ็าระวังเหตุการณ์บริเวณจุดเสี่ยง ภายใน 
พื้นที่ตำบลอินทร์แปลงและเป็นประโยชน์ต่อประซาซน และทรัพย์สิน 
๒. วัตถุประลงค์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขต้อง 
เร่งการป้องกันและข่วยเหลือประซาซนในเขตพื้นที่รับผิดขอบที,มาจากพื้นที่เสียง องค์การบริหารส่วนตำบล 
อินทร์แปลง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสงเจริญ ไต้จัดตั้งศูนย์พักคอยประจำตำบลขึ้น และ 
มีความจำเป็นต้องใช้รถ ยทร ของ อบต.อินทร์แปลง รับ -  ส่ง ผู้กักตัวเผิาระวังโควิด เดินทางไปรับการตรวจโควิด 
ท่ี โรงพยาบาลวานรนิวาส ตามกำหนดของโรงพยาบาลแต่ละรอบ จึงไม่สามารถนำรถ [ะโทร คันดังกล่าวไปรับ -  ส่ง 
ผู้ป่วยปกติในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนไต้ทำให้ประซาขนเกิดความเดือดร้อน ไม,ไต้รับการซ่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
และเพื่อป้องกันการแพร่เขื้อโควิดสู่ประซาขนในตำบล อบต.อินทร์แปลงมีความจำเป็นต้องการจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เพื่อนำมาใช้เป็นพาหนะในการรับ -  ส่ง ผู้ปวยปกติในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนต่อไป 
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที,ถูกระบุซื่อไว้ในบัญซีรายฃื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และไต้แจ้งเวียน 
ซื่อแล้วหรือไม่เป ็นผู้ท ี'ไต้ร ับผลของการสั่งให้นิติบ ุคคล หรือบ ุคคลอื่นเป ็นผู้ท ิ้งงานตามพระราซบัญญ ัต ิ 
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดไว้

๓.๒ ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที,มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการต้านการ 
จำหน่ายรถยนต์ .

๓.๓ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังลือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล บัญชี 
รายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ิงรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๔ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายซื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมท้ิงรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๕ ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใฃ่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประซาซนของผู้เป็น 
หุ้นส่วน พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาใบทะเบียนพาณีซย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓.๗. ผ ู้ย ืนข ้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ (5เ601:โ๐กเ0 

6(^/6กา๓ 6ก* ? โ๐0นโ6 ๓ 6 กI : 6 - (3?)
๓.๘ ผู้เสนอราคาถ้าหากเป็นผู้ประกอบการ รโท^ร ต้องขึ้นทะเบียนและลงบัญชีรายการสินค้าและ 

บริการในเว็ปไซต์สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมให้แนบหลักฐานสำเนาใน 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมซนขนาดกลางและขนาดย่อม (รโท^ร)

๓.๙ ผู้เสนอราคาที่เป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมี 
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้



-๒-

๔. รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ดังน้ี
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทั่วไป

- เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
- มีนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า ๑ ตัน
- เป็นกระบะ'ช่วงยาว
- เป็นกระบะสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

ระบบขับเคลื่อน
- ระบบเกียร์ธรรมดาไม่ตํ่ากว่า ๔ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- คลัทซ์สปริงแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอริค 

ระบบกันสะเทือน
- ระบบกันสะเทือนแบบอิสระพร้อมเหล็กกันโคลง หลังเป็นแหนบแผ่นซ้อนพร้อมโฃ้คอัพจ่ายทั้ง ๔ ล้อ 

ระบบบังคับเลี้ยว
- เป็นพวงมาลัยพร้อมเพาเวอร์ฃ่วยผ่อนแรง คอพวงมาลัยปรับระดับสูงตํ่าได้และแกนพวงมาลัย 

ยุบตัวได้เมื่อเกิดการซน
ระบบล้อและยาง

- ยางอะไหล,พร้อมกระทะล้อขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ขุด 
ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอร์ร่ื ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องฟางและไฟสัญญาณมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎจราจร 

ระบบความปลอดภัย
- ระบบเบรก /\85 พร้อม 880
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า 

สีรถยนต์
- สีรถเป็นสีตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยผู้ขายต้องแจ้งให้ทราบในวันท่ีย่ืนข้อเสนอ
- ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการพ่น ข่ือ ตราหน่วยงานและอักษรต่าง  ๆตามแต่หน่วยงานกำหนด 

อุปกรณ์มาตรฐานอ่ืน ๆ
- ติดตั้งกรอบป็ายทะเบียน (หน้า-หลัง)
- ติดตั้งกระบะไรเนอร์ 

เง่ือนไขการจดทะเบียน
- ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมทำพรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๔๓๔โดยผู้ขายเป็นผู้ออก 

ค่าใซ้จ่ายท้ังส้ิน
๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่ได้รับอนุมัติบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง
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๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ
- ภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหรือวันรับเอกสารยืนยันการสั่งซื้อ
- ขณะที่ผู้,ขายส่งมอบรถ'ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีนํ้ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และนํ้ามันอื่น 

เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมท่ีจะใฃ้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
- กำหนดเวลาขำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถดังกล่าวในนามองค์การ 

บริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้จัดทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
๗. วงเงินในการจัดหา

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุมัติเมื่อ วันท่ี ๙ สิงหาคม 
๒๔๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง แผนบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ต้ังไว้ ๔๗๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทล้วน) และ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
(โอนเพื่อตั้งจ่ายเปีนรายการใหม่) ในคราวประขุมสภา อบต.อินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๖ 
ส.ค. ๖๔ ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
๘. ราคากลาง

ตามนัยพระราขบ ัญญ ัต ิ การจ ัดช ื้อจ ัดจ ้างและบริหารพ ัสด ุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ มาตรา ๔ นิยาม 
ราคากลาง (๔) ตามเกณฑ ์บ ัญชีราคามาตรฐานครุภ ัณฑ ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๔๖๓ 
มาตรฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน รวมเป็นจำนวนเงิน 
ท้ังส้ิน ราคา ๔๗๔,๐๐๐ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

ใฃ้เกณฑ์ราคา
๑๐. ผู้ร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ (708) และกำหนดราคากลาง

(นางอิศรารักษํ ผิวงาม)
นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ

(นางสาวมลนภา หาญจางสิทธึ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ่าพนิกงาบุธรการซานาญงาน



(นางอิศรารกษ์ ผิวงาม)
นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ รักษาราชการแทน 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

0̂

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
เพื่อโปรดทราบ

เห ็นควร............................... .........................

■ &ร ี"!""'(นายนริศร บุญเล้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนอินทร์แปลง

ความเห็นนายก

(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง


