
 
แบบ บก.06 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก่าลังเคลื่อนยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ่านวน ๑ คัน 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนศรีชุม อ.ดอกค่าใต้  จ.พะเยา 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  814,000.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

4. วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
ให้ก่าหนดราคากลางตามข้อก่าหนดการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเคลื่อนยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ  
จ่านวน ๑ คัน เป็นเงิน 814,000.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
พิจารณาตามมาตรา ๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีส่านักงบประมาณ ก่าหนด ณ มกราคม 2561  

6. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1  นายพรชัย วงศ์ประสิทธิ์ หัวหน้าส่านักปลัด  ประธานกรรมการ 
6.2  นางกุลฉัตร  ธรรมขันแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ช่านาญการ กรรมการ 
6.3  นางนิภาพร  นาคุระ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
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ร่างขอบเขตการด าเนินงาน (Terms of Reference : TOR) 
การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 

1. ความเป็นมา 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ  เพ่ือจัดซื้อรถยนต์
ส านักงาน เพ่ิมให้เพียงพอในการรองรับการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือจัดหารถยนต์ส่วนกลาง ส าหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จ านวน 1 รายการ ดังนี้   
-  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซี.ซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า

กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระกะส าเร็จรูปห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็น
ราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จ านวน 1  คัน ภายในวงเงิน 814,000. - บาท (แปดแสนหนึ่ง
หมื่นสี่พันบาทถ้วน)   

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายหรือตัวแทนจ าหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เปน็ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการ e-bidding 

3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ในจังหวัดพะเยา พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ
เป็นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา 

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

      รถยนต์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ ประกอบด้วย 
-  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซี.ซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า

กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สี่ประตู) เป็นกระบะส าเร็จรูปห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 
ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จ านวน 1  คัน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

มิถุนายน 2562 ถึง กันยายน 2562 
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6. ระยะเวลาการส่งมอบสิ่งของ 

6.1 ก าหนดส่งมอบรถยนต์ส านักงาน ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาซื้อขาย  ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ให้ถูกต้องและครบถ้วนผู้ขายรับผิดชอบจัดท า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พร้อม
ด าเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายก าหนดพร้อมป้ายทะเบียน
รถยนต์ที่ซื้อตามสัญญา ให้เสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันตรวจรับและได้รับหนังสือมอบอ านาจการจดทะเบียนโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อ 

6.2 ผู้ขายจะต้องเติมน้ ามันให้เต็มถังในวันส่งมอบ 
6.3 ก าหนดเวลาช าระเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว ในนาม

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับถูกต้องแล้ว  

7.  วงเงินในการจัดหา  

- วงเงินงบประมาณ 814,000 .- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน))  

8.  การท าสัญญา 

          - การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้วเท่านั้น 

9.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

          - องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  

10.  รายละเอียดเพิ่มเติม 

         ผู้สนใจสามารถติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
 10.1  ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัด
พะเยา 56120    
 10.2  โทรศัพท์ 0-5449-1588  
    
   

         (ลงชื่อ)             ประธานกรรมการ 

                                                  (นายพรชัย  วงศ์ประสิทธิ์) 

 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 

(นางกุลฉัตร   ธรรมขันแก้ว) 

 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 

                                                       (นางนิภาพร  นาคุระ) 

 


