
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลดอนตรอ 

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน จ านวน  1  คัน  
และ จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดหลังคาอลูมิเนียม จ านวน  1 หลัง   

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
       ………………………….  
  ด้วยเทศบาลต าบล ดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์
จะสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน จ านวน  1  คัน และจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 
ชนิดหลังคาอลูมิเนียม จ านวน  1 หลัง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  
  ราคากลาง  539,000.- บาท  (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)             

  

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
          1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว               

  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว        
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น        

 4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  เทศบาลต าบล
ดอนตรอ ณ วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้  
        5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   22  มีนาคม  2560 –  ถึงวันที่  4  เมษายน  25 60 
ระหว่างเวลา 08.00 น.  – 16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลต าบลดอนตรอ และในวันที่                    
5  เมษายน  2560  ให้ยื่นซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบ
ราคาโดยเด็ดขาด   

   ก าหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  7  เมษายน  2560   ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป                
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช    

 
 
 

/ผู้สนใจ... 
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 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500  บาท   ได้ที่  ส านักงานเทศบาลต าบล
ดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ระหว่างวันที่  22  มีนาคม  2560 –  ถึงวันที่  4  
เมษายน  2560  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-355909 (กองคลัง) (075) 772754 (ส านักปลัด)                     
ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์เทศบาลต าบลดอนตรอ  WWW.DONTRO.GO.TH 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 

 
 

(นายวัชร  สุขเก้ือ) 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนตรอ 

 
 
 
 
 

http://www.dontro.go.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ 
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน จ านวน  1  คัน 

และจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดหลังคาอลูมิเนียม จ านวน  1 หลัง 
 
รายละเอียดและคุณลักษณะ 

1. ลักษณะท่ัวไป 
     1.1 เครื่องยนต์ดีเซล  คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามท่ีส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ ปริมาตรกระบอกสูบ  2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 
   1.2 มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  1 ตัน 
   1.3 เป็นรถช่วงยาว 
   1.4 เป็นกระบะส าเร็จรูป 
   1.5 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
   1.6 มีถุงลมเสริมความปลอดภัย ไม่ต่ ากว่า  2 จุด 
   1.7 ความจุถังน้ ามัน ไม่ต่ ากว่า  80   ลิตร 
   1.8 มียางปูพื้นกระบะ 
   1.9 ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน 
   1.10 กันสาดข้าง 
   1.11 พ่นกันสนิมใต้ท้องรถ 
   1.12 กรอบป้ายทะเบียน 
 
2. อุปกรณ์ประกอบรถยนต์ 
   2.1 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถครบตามที่บริษัทผู้ผลิตก าหนด เช่น  แม่แรง  ประแจถอดล้อ ประแจ
ขนาดต่างๆ คีม ไขควง และอ่ืนๆ ครบชุดบรรจุในกล่องหรือซองเรียบร้อย  ฯลฯ 
   2.2 มีอุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่นตามสเปคที่ผู้ผลิตก าหนด 
 
3.ติดตั้งหลังคารถบรรทุก  ขนาด  1  ตัน พร้อมอุปกรณ์ดังนี้ 

3.1หลังคาอลูมิเนียม เป็นโครงหลังคาเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม มีผ้าใบคลุมด้านข้าง มีที่นั่งสองแถว  
3.2 ติดตั้งไฟสัญญาณสีเหลืองอ าพันปิดเปิดเป็นระยะ (ไฟกระพริบ) ไว้ที่ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 ดวง                

(ซ้าย,ขวา) เพ่ือให้ผู้ขับรถที่สวนมาหรือตามหลังมาเห็นได้โดยชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร 
3.3 ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองอ าพันบนหลังคาไม่น้อยกว่า 1 ดวง 
3.4 ติดตั้งที่กันตก สูงอย่างน้อยเท่ากับพนักพิงด้านหลัง 

 
4. เงื่อนไข/รายละเอียดอื่นๆ 

4.1 มีหนังสือคู่มือการใช้และการบ ารุงรักษา 
4.2 ผู้ขายต้องรับประกัน 3 ปี หรือระยะทางใช้งาน  100 ,000 กิโลเมตรและต้องมีการบริการตรวจเช็คฟรี

ตามระยะเวลาการใช้งานตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 
     4.3 ผู้ขายต้องน าแคตตาล็อกรถยนต์และข้อเสนอต่างๆมาให้คณะกรรมการพิจารณาตามวัน เวลา และ
สถานที่ก าหนด 
 
 



   4.4 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบกพร้อมท าการโอนรถให้ผู้ซื้อ  
4.5 ผู้ขายจะต้องมีพ่นตราเครื่องหมายของเทศบาลต าบลดอนตรอ ขนาดกว้างหรือยาว                                    

ไม่น้อยกว่า  18 ซม. และอักษรชื่อเต็ม “ เทศบาลต าบลดอนตรอ” และหมายเลขครุภัณฑ์  ขนาดสูงไม่น้อยนกว่า                 
5 ซม. ไว้ด้านข้างประตูรถทั้งสองด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายและอักษรชื่อหน่วยงาน เป็นสีขาว เว้นแต่ ใช้สีขาวแล้วมอง
ไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอ่ืนแทน 

4.6 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ , ภาษีสรรพ สามิต , ภาษีมูลค่าเพ่ิม ,ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนรถ ,พรบ. ,ค่าขนส่ง , ค่าอุปกรณ์ประกอบประจ ารถ , และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.7 ขณะผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันอ่ืนเต็มตาม
มาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด  พร้อมใช้งานได้ทันที 

4.8 ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน ถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาซื้อขายและตามรายละเอียดที่เทศบาลต าบลดอนตรอก าหนดซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับ
ไว้ถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งด าเนินการจดทะเบียนและโอนทะเบียนให้กับเทศบาลต าบลดอนตรอ เรียบร้อยแล้ว 

 
 


