
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลดอนตรอ 
เรื่อง  สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12  ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี จ่านวน 1  คัน   

ประจ่าปีงบประมาณ 2558 
       ………………………….  
  ด้วยเทศบาลต่าบล ดอนตรอ  อ่าเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์
จะสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12  ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี จ่านวน  1  คัน                  
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)  
  ราคากลาง  1,294,000.- บาท  (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันพันบาทถ้วน)             

  

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
          1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว               

  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว        
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค่าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น        

 4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  เทศบาลต่าบล
ดอนตรอ ณ วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้  
        5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  ก่าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   31  สิงหาคม 2558 –  ถึงวันที่  11  กันยายน  2558 
ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลต่าบลดอนตรอ และในวันที่  
14  กันยายน  2558  ให้ยื่นซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอ่าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เมื่อพ้นก่าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบ
ราคาโดยเด็ดขาด   

   ก่าหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  15  กันยายน  2558   ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  ณ 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอ่าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช    

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000  บาท   ได้ที่  ส่านักงานเทศบาลต่าบล
ดอนตรอ อ่าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ระหว่างวันที่  31  สิงหาคม  2558 –  ถึงวันที่  11  
สิงหาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-355909 (กองคลัง) (075) 772754 (ส่านักปลัด)                     
ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์เทศบาลต่าบลดอนตรอ  WWW.DONTRO.GO.TH 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558 
 

(นายวัชร  สุขเก้ือ) 
นายกเทศมนตรีต่าบลดอนตรอ 

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


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ประเภทครุภัณฑ์  ยานพาหนะและขนส่ง 
2. รายการ  รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400  ซีซี  จ่านวน 1 คัน 
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

3.1  ลักษณะทั่วไป  
 เป็นรถตู้โดยสารใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  จากโรงงานผู้ผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง     

หลังคาทรงสูง เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซี.ซี.  พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์มาตรฐานครบชุด  

3.2  ระบบเครื่องยนต์  
 - เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ  
 - ระบายความร้อนด้วยน้่า  
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซี.ซี.  
 - ไส้กรองน้่ามันเชื้อเพลิง  น้่ามันเครื่อง  กรองอากาศ  เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต  
3.3   ระบบเกียร์ 
 - เป็นเกียร์แบบกระปุก  มีเกียร์เดินหน้าอย่างน้อย 5 เกียร์  เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์  
 - ส่วนประกอบอื่นๆ นอกเหนือที่ก่าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต  
3.4   ระบบบังคับเลี้ยว 
 - พวงมาลัยอยู่ด้านขวา  
 - มี Hydrautic Power ช่วย 
 - ส่วนประกอบอื่นๆ นอกเหนือที่ก่าหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต  
3.5   ระบบเบรก 
 - เบรกหน้าเป็นดิสก์เบรก  และเบรกหลังเป็นดรัมเบรก  พร้อมวาล์วปรับแรงดัน  
 - ส่วนประกอบอื่นๆ นอกเหนือที่ก่าหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต  
3.6   ระบบไฟฟ้า 
 - แบตเตอรี่ขนาด 12 V ไม่น้อยกว่า 60 A 
 - ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกรมการขนส่งทางบกประกาศก่าหนด  
3.7   ระบบเครื่องล่างและล้อ  

 - ระบบรองรับน้่าหนักและระบบป้องกันการสั่นสะเทือน หน้า/หลัง  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน    
ผู้ผลิต 

  - กระทะล้อใช้กับขนาดยางไม่น้อยกว่า 195 R 15C 
 - มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด 
 - ส่วนประกอบอื่นๆ  นอกเหนือจากท่ีก่าหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต  
3.8 ระบบแผงหน้าปัด  และมาตรวัดต่างๆ 
 - มีมาตรวัดความเร็วและตัวเลขสะสมระยะทาง  
 - มีมาตรวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์  
 - มีมาตรปริมาณน้่ามันเชื้อเพลิง  
 - มีสัญญาณวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์  
 - มีสัญญาณวัดไฟชาร์ท แบตเตอรี  
 - ส่วนประกอบอื่นๆ  นอกเหนือจากท่ีก่าหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต  
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3.9 ตัวรถ 
 - ตัวรถเป็นรถยนต์ตู้โดยสารแบบทรงสูงขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง  
 - ประตูห้องพนักงานขับตอนหน้ามีสองประตูซ้าย/ขวา  เปิดปิดกระจกหน้าต่างด้วยไฟฟ้าพร้อม       

อุปกรณ์ส่าหรับเปิด/ปิด  และล็อคครบชุด 
 - ประตูห้องโดยสารแบบบานเลื่อนสวิงพร้อมอุปกรณ์ส่าหรับเปิด/ปิด  และล็อคครบชุด 
 - ประตูหลังแบบบานเดียว  พร้อมอุปกรณ์ส่าหรับเปิด/ปิดล็อคครบชุด  
 - มีกระจกมองข้างซ้าย/ขวา  ปรับด้วยไฟฟ้า  และกระจกมองหลังติดตั้งภายในเก๋งและ               

ประตูหลังครบชุด 
 - ติดตั้งเซ็นทรัลล็อคครบชุด  
 - มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง และติดตั้งเข็มขัด                   

นิรภัยครบชุด 
 - มีกันชนหน้า/หลังสีเดียวกับตัวรถ  
3.10 อุปกรณ์เสริมประกอบต่างๆ 
 - พ่นสีกันสนิมทั้งคัน 
 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศท่าความเย็นภายในห้องโดยสารด้านหน้า/หลังครบชุดตามาตรฐาน

ผู้ผลิต 
 - ติดฟิมล์กรองแสงให้แสงผ่านได้ตามกฎหมายก่าหนด  
 - ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารครบชุด  
 - ติดตั้งกรอบใสป้ายทะเบียนหน้า-หลัง  ครบชุด  
 - มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง  
3.11 เครื่องมือและหนังสือประจ ารถ 
 - เครื่องมือถอดล้อและเครื่องมือถอด-เก็บยางอะไหล่ครบชุด  
 - แม่แรงประจ่ารถและอุปกรณ์ 1 ชุด  
 - เครื่องดับเพลิงแบบสารเคมีแห้ง  ขนาดไม่น้อยกว่า 1 กก. ติดตั้งภายในเก๋ง 1 ชุด  
 - หนังสือคู่มือเป็นภาษาไทย  
3.12 อ่ืนๆ 
 - ติดตั้งตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานก่าหนด  
 - ราคาที่เสนอเป็นราคาท่ีรวมภาษีทุกประเภท  รวมถึงค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรถยนต์ 

และค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์  
 
 
 
 



   
 


