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-ส าเนา- 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต ้
 

เร่ือง  สอบราคาซื้อ  รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 
 

 
 

 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  มีความประสงค์จะสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ  ( ๔ ประต)ู  
จ านวน  ๑  คัน  ราคากลาง    ๘๙๖,๐๐๐.-  บาท (-แปดแสนเก้าหมื นหกพันบาทถ้วน-)   โดยมีคุณสมบัติและ
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 
  ๒. ขับเคลื อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ  
  ๓. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต  ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.  
  ๔. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู  
  ๕. เป็นกระบะส าเร็จรูป  
  (รายละเอียดอื นเพิ มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที มีอาชีพขายพัสดุที สอบราคาดังกล่าว 

                     ๒. ไม่เป็นผู้ที ถูกแจ้งเวียนชื อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ น ในขณะที ยื นซองสอบราคา 
  ๓. ไม่เป็นผู้ที ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื นที เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้ ณ วันที ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  ๕. ผู้เข้าเสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายละเอียดไปพร้อมกับใบ
เสนอราคา 
  ๖. ต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตมาแสดง 
 
 
 
 

/ก าหนดขายซอง..... 



 
-๒- 

 
  ก าหนดขายซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที  ๑๐ มกราคม   ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๗    
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ในวันและเวลาราชการ  

ก าหนดยื นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที  ๑๐ มกราคม   ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๗     
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ 

วันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๗   เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอสวี (ชั้น ๒ ) 

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที   ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอสวี  (ชั้น ๒) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐ .-บาท ได้ที องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้  ระหว่างวันที  ๑๐ มกราคม   ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖  ในวันและเวลาราชการ  และดูรายละเอียดไดที  www.wisaitai.go.th  
 

   ประกาศ   ณ  วันที   ๑๐  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗      
 
 
 

(ลงชื อ) 
 

             (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

๑. พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การ บริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร 
และอักษรชื อเต็มขององค์ การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื อย่อ  พร้อม
เลขรหัสครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ติดข้างประตูรถยนต์ทั้งสองด้าน  โดยให้พ่นสีขาว    
เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื นแทน 
๒. พร้อมติดตั้งวิทยุและเครื องเล่น MP๓ , CD พร้อมล าโพงครบชุด 
๓. พร้อมติดฟิล์มรถยนต์ กระจกประตู ๔ ด้าน และบานหน้าเต็ม 
๔. พร้อมติดพ้ืนกระบะเพื อกันรอย 
๕. ต้องมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับขี และผู้โดยสาร 
๖. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายหรือตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี ห้อที เสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐาน
มาแสดงในวันยื นเอกสารเสนอราคา 
๗. ราคาที เสนอเป็นราคารวมเครื องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ ม รวม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พรบ. ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจ ารถ และค่าใช้จ่ายที เกี ยงข้อง 
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ จะช าระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ และโอนทะเบียน
ให้กับผู้ซ้ือแล้วเท่านั้น 
๙. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมที จะใช้งานได้ทันที 
๑๐. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า ในกรณีที มีความเสียหายที เกิดข้ึนกับตัวรถ
หรือความบกพร่องจากการผลิต อย่างน้อย ๑ ปี 
๑๑. พัสดุต้องเป็น ของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที ใช้งานได้ทันที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


