
 
 

การเปดเผยราคากลางและการกําหนดราคากลางงานที่มิใชงานกอสราง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางองิ) 

ในการจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฉกุเฉินลากจูง พรอมอุปกรณ (Balloon  Light)  จํานวน  ๒  ชุด 

๑. โครงการ   จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินลากจูง พรอมอุปกรณ (Balloon  Light) จํานวน  ๒  ชุด                      .      
     (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบทาย)                                                                                                  .   
     หนวยงานเจาของโครงการ    กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา                                                      . 
๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งลานส่ีแสนบาทถวน)                 . 
๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วนัท่ี ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   
     เปนเงิน  ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งลานส่ีแสนบาทถวน)   ราคา/หนวย   ๗๐๐,๐๐๐.-บาท   .       
๔.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  
       ๔.๑  บริษัท  ซิด เทรดดิ้ง  จํากดั 
       ๔.๒  บริษัท ริเวอร เอนจิเนียริ่ง  จํากัด 
       ๔.๓  หางหุนสวนจํากดั  เอส. ที. การชาง 
๕.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
      ๕.๑ นายประพัทธ        ชอบสอน 
     ๕.๒  ดร.บรรพต           เมฆนิติกุล 
     ๕.๓  นางกชกมล          สุกดิษฐ 
     ๕.๔   พ.จ.อ.นิคม          บุญมี 
     ๕.๕   นายจตุพล              ธนสารสมบัติกุล 
     ๕.๖   นางสาวเปรมฤดี     อยูคง 
     ๕.๗  นายขวญัชัย             ภูพลับ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเคร่ืองสํารองไฟฉุกเฉินลากจูงพรอมอุปกรณ (Balloon Light) 
แนบทายการเปดเผยประกาศราคากลาง   

 

๑. คุณลักษณะทั่วไป 
 เปนเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light พรอมอุปกรณ สามารถลากจูงไดโดยลากพวงติดไป
กับรถยนตได เคล่ือนท่ีไดงาย  สะดวกและปลอดภัย  ใชงานไดอเนกประสงค  ใชไดกับนอกสถานท่ี ทนน้ํา ทนลม ทนฝน 
และทนความรอน  ประกอบดวย  เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องยนต โคมไฟ และอุปกรณตาง  ๆ  ประกอบอยูในชุดเดียวกัน
จากโรงงานผูผลิต  โคมไฟท่ีสองสวางดวยกระแสไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา  ท่ีขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตเบนซิน  หรือ
กระแสไฟฟาจากอาคารบานเรือน  สามารถสองสวางไดในรัศมีท่ีเปนวงกลมระยะทางไมนอยกวา   ๑๐๐  เมตร  และ
อุปกรณทุกชนิดตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน  (ท้ังนี้การกําหนดมาตรฐานตาง ๆ เพ่ือใหครุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการใชงานและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ) 
 

๒. คุณลักษณะเฉพาะ 

 ๒.๑ เคร่ืองกําเนิดไฟฟา  และเคร่ืองยนต 
  ๒.๑.๑  เครื่องกําเนดิไฟฟา มีกําลังการผลิตไฟฟาสูงสุดไมนอยกวา 9 kVA 

  ๒.๑.๒  ความถ่ีแรงดันไฟฟา ไมนอยกวา 50 Hz 
  ๒.๑.๓  สามารถจายแรงดันไฟฟาขนาด 220-240 โวลต  เปนแบบ Single Phase 

๒.๑.๔  เครื่องยนตเบนซิน มีแรงมาไมนอยกวา 20 แรงมา  ท่ีความเร็วไมเกิน 3,000  รอบ/นาที 

๒.๑.๕  เสียงเครื่องยนตมีความดังสูงสุดไมเกนิ 73 เดซิเบล 
๒.๑.๖  สตารทเครื่องยนตดวยกุญแจใชกําลังไฟจากแบตเตอรี ่
๒.๑.๗ ใชไดกับน้ํามันเช้ือเพลิงเบนซินแกสโซฮอล 
๒.๑.๘  ความจุถังน้ํามันเช้ือเพลิงไมนอยกวา 30 ลิตร มีความสามารถในการใชงานตอเนื่องได 
             ไมนอยกวา  6  ช่ัวโมง 

 ๒.๒  โครงสรางเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจงู  Balloon  Light และเสาโคมบอลลูน 

๒.๒.๑  โครงสรางติดตั้งบนรถพวงลากจูง ท้ังหมดตองตอขึ้นรูปดวยเหล็ก  สําหรับติดตั้ง 
เครื่องยนตและเครื่องกําเนิดไฟฟา  และชุดควบคุมการทํางานของโคมไฟ  Balloon Light 

๒.๒.๒  ดานซายขวาของตัวถังเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง  ตองมีฝาเปดปด 

ไดในลักษณะขึ้นลงพรอมติดตั้งโชคอัพปองกันการกระแทก  และฝาเปดปดตองมีกุญแจล็อค 

๒.๒.๓  ดานหนาแขนลากจูงตองมีหวงหรือตะขอสําหรับลากจูง มีลอ  1  ลอ สามารถปรบั 

ระดับขึ้นลงได สวนดานขางซายขวาของโครงสรางตองมีลอและยางรถยนต   2 ลอ 

๒.๒.๔  มีชุดตะขอลากรถพวงแบบอเมริกัน (USA TYPE)  ท่ีรถกระบะ  โดยมีชองเสียบแทง 
ยึดลูกบอลลากจูงพรอมสลักลอค พรอมระบบไฟท่ีสามารถเช่ือมตอกับชุดโคมไฟสัญญาณจราจรท่ีติดตั้งดานทายของ 
Balloon Light  โดยชุดตะขอลากจูงสามารถใชกับชุดลากจูงในขอ  ๒.๒.๓ ได (ยี่หอและรุนของรถ อบต.แพรกษา 
สมุทรปราการ  จะกําหนดใหภายหลัง) และผูขายจะตองติดตั้งตะขอลากรถพวงแบบอเมริกัน (USA Type)  ท่ีทายรถกระบะ
ใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วัน นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการไดตรวจรับพัสดุไวเปนท่ีเรียบรอยแลวหรือกรณีไมมีรถกระบะ
ใหติดตั้งครบตามจํานวน ผูขายจะตองสงชุดตะขอลากรถพวงแบบอเมริกันในสวนท่ีเหลือตามระยะเวลาตามท่ีกําหนดขางตน 
 

/๒.๒.๔ ดานทาย... 
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๒.๒.๕  ดานทายของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light ติดตั้งชุด 

โคมไฟสัญญาณจราจร  ประกอบดวยไฟเบรก ไฟสัญญาณกระพริบเล้ียวซาย-ขวา และไฟถอย โดยไฟสัญญาณตาง ๆ  ตอง
ติดและใหสัญญาณพรอมกับไฟสัญญาณของรถกระบะ  ขณะลากจูงและเคล่ือนยายเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลาก
จูง Balloon  Light   

๒.๒.๖  แขนลากจูงสามารถบังคับใหเล้ียวซาย-ขวา  ไดตามตองการสวนดานขางซายขวา 
ของโครงสรางตองมีขาค้ํายันไมนอยกวา 4 ขา แตละขาสามารถยืดกางออกไดสูงสุดไมนอยกวา 40 เซนติเมตร        และ
สามารถปรับระดับขึ้นลงพรอมมีท่ีล็อคไมใหรถลากจูงล่ืนไถล 

๒.๒.๗  เครื่องสํารองไฟฉุกเฉนิแบบรถพวงลากจูง Balloon Light จะตองติดตั้งอุปกรณ 
รองรับน้ําหนักท่ีชวยผอนแรงกระแทก เชน โชคอัพแหนบ คอยสสปริง  หรือ ระบบอ่ืนท่ีดีกวา 

๒.๒.๘  ลอและยางรถยนตท่ีติดตั้งดานซาย-ขวา ของโครงสรางมีขนาด  Ø  ของกระทะลอ 

ไมนอยกวา  14  นิ้ว  โดยเปนยางเรเดยีน 

๒.๒.๙   ลอดานหนาของโครงสรางทําดวยเหล็ก ติดตั้งกับแกนเสาลอและสามารถปรับระดับขึ้นลงได 
ดวยชุดมือหมุน 

  ๒.๒.๑๐  เสารับชุดโคมไฟ Balloon  Light ทําดวยโลหะมีความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร มีความคงทน
แข็งแรง 

  ๒.๒.๑๑  ชนิดของเสารับชุดโคมไฟ  Balloon  Light สามารถปรับระดับไดโดยควบคุมการขึ้นลงดวยชุด
มือหมุนและมีความสูงเม่ือยืดออกสุดรวมบอลลูนไดไมนอยกวา 7 เมตร 

  ๒.๒.๑๒  มีขาตั้ง (Stand Type)  เปนอุปกรณเสริมพิเศษรับชุดโดมไฟ  Balloon Light  เปนแบบ
เอนกประสงคสามารถกางออก 3 ขา โครงสรางมีความเงางาม  ไมเปนสนิม สามารถปรับตั้งระดับขาตั้งและปรับระดับความ
สูงโดยสามารถล็อคตําแหนงไดตามตองการได 
 ๒.๓  ชุดโคมไฟ สายไฟ หลอดไฟ และอุปกรณไฟฟา 
  ๒.๓.๑  เปนหลอดชนิดเมทัลฮาไลดแลมป (HTI) ขนาด 1,000 วัตต   จํานวน 3  ดวง 

  ๒.๓.๒  ความสองสวางหรือความเขมของแสงไมนอยกวา 300,000 ลูเมน (ตามท่ีระบุใน Catalog)      สอง
สวางไดรอบทิศทาง 
  ๒.๓.๓ โคมไฟ Balloon Light สามารถใชไดท้ังไฟจากเครื่องกําเนิดไฟฟา และไฟตามอาคารบานเรือน 
โดยภายในชุดตัวถังรถพวงลากจูง จะตองติดตั้งชุดปล๊ักเสียบตัวเมียหรือตัวผูเพ่ือรองรับปล๊ักเสียบของชุดโคมไฟบอลลูน
พรอมท้ังสายไฟ ชนิด VCT 3 Core x 2.5 SQ mm. มาตรฐาน TIS 11-2531  มีความยาวไมนอยกวา  20  เมตร 

  ๒.๓.๔  ชุดโคมไฟประกอบดวย 

      (๑)  โคมไฟทําดวยเสนใยสังเคราะหชนิดพิเศษ  เคลือบสารปองกันไฟครอบชุดหลอดไฟ กันน้ําและ
ระบายความรอนไดดี  มีลักษณะแสงนวลตาเม่ือสวางเต็มท่ี และตองมีถุงจัดเก็บผาบอลลูนอยางด ี

      (๒)  มีพัดลมติดตั้งใตโคมไฟสําหรับระบายความรอนภายในโคมไฟ และเติมลมใหกับโคมไฟเพ่ือให
พองตัวเสมือนบอลลูน มีขนาดกวางไมนอยกวา 1,000 มม. และสูงไมนอยกวา 700 มม.เม่ือพองตัวเต็มท่ี 

   (๓)  สายไฟท่ีใชกับโคมไฟบอลลูนเปนแบบคอยลสปริงยืด-หดได 
 

/๓.ชุดสัญญาณ... 
 



- ๓ - 

๓. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินชนดิไรสาย  จํานวน  3  ดวง  มีคณุลักษณะ ดงันี ้
 ๓.๑ หลอดไฟเปนชนิดหลอด LED แบบซุปเปอรไบรท มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร  
แบตเตอรี่เปนแบบ Li-lon พรอมเครื่องชารจไฟฟาระบบ AC แรงดันไฟฟา 100 – 240 Volt 
และเครื่องชารจไฟฟาระบบ DC สําหรบัใชในรถยนตแบบแรงดันไฟ 12 – 24 Volt 
 ๓.๒ สัญญาณไฟฉกุเฉินสามารถเปลงแสงไดรอบตัว 360 องศา เปล่ียนรูปแบบการเปลงแสงไดไมนอยกวา 9 
รูปแบบ  ตัวเรือนผลิตจากวัสดุโพลิเมอรพรอมติดตั้งแมเหล็กสําหรับยึดติดผิวโลหะท่ีเปนเหล็กได 

๔.  สีและเคร่ืองหมาย มีคุณลกัษณะ ดงันี ้
 ๔.๑  ตัวโครงของเครื่องสํารองไฟฉกุเฉินแบบรถพวงลากจงู Balloon Light พนสีเหลือง (Highway Yellow)  
 ๔.๒  ท่ีขาค้ํายนัดานซาย-ขวา พนสี หรือติดสตกิเกอรสะทอนแสงแดงสลับขาว 

 ๔.๓  สีของเครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องยนตเปนไปตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

 ๔.๔  ดานทายของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง   Balloon Light ตองติดสติกเกอรหรือพนขอความ 
“รถพวงลากจูง” พรอมแถบสะทอนแสงแดงสลับขาวใหมองเห็นชัดเจนเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหต ุ

 ๔.๕  ดานขางซาย-ขวา ฝาเปดของเครื่องสํารองไฟฉกุเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light พนเครื่องหมาย อบต.
แพรกษา สมุทรปราการ Ø ไมนอยกวา 8 นิ้ว  

๕.  เคร่ืองมือและอุปกรณ 
 ๕.๑  ประแจแหวน เบอร 6-32 มิลลิเมตร ไมนอยกวา 10 ช้ิน  จํานวน  1  ชุด 

 ๕.๒  ประแจปากตาย  เบอร 6-32  มิลลิเมตร  ไมนอยกวา 10 ช้ิน  จํานวน   1  ชุด 

 ๕.๓  คีมปากแหลมชนิดหุมปลอก  ขนาดความยาวไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร จํานวน  1  อัน 

 ๕.๔  คีมลอคปากตรง  ขนาดความยาวไมนอยกวา 240 มิลลิเมตร จํานวน  1  อัน 

 ๕.๕  ไขควงปากแบน มีความกวางของปลายไมนอยกวา 5.5 มม. x 4 นิ้ว จํานวน 1 อัน 

 ๕.๖  ไขควงปากแฉก  เบอร 2  ความยาวไมนอยกวา 150  มิลลิเมตร จํานวน  1  อัน 

 ๕.๗  ไขควงทดสอบกระแสไฟฟา มีความกวางของปลายไมนอยกวา 3 มม. x 5 นิ้ว จํานวน 1 อัน 

 ๕.๘  คอนหัวกลมพรอมดาม น้ําหนักไมนอยกวา 2 ปอนด จํานวน 1 เตา 
 ๕.๙  มีกลองบรรจุเครื่องมือชุดซอมทําดวยโลหะมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต 1 กลอง 

 ๕.๑๐  มีหลอดไฟชนิดเมทัลฮาไลดแลมป (HTI) สํารอง  จํานวน  2  หลอด /ชุด 

๖. เงือ่นไขการเสนอราคา 
 ๖.๑  ราคาท่ีเสนอเปนราคาท่ีรวมภาษี  คาธรรมเนียม และคาใชจายท้ังหมดเรียบรอยแลว 

 ๖.๒  ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิต  หรือเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยท่ีไดรับการแตงตั้งโดยแตงตั้งโดยตรง
จากโรงงานผูผลิต  พรอมแสดงหลักฐานการแตงตั้งตวัแทนจําหนายมาแสดงในวนัยื่นซอง ในกรณีท่ีผูเสนอราคามิไดเปน
ตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิตใหแสดงหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายจากตวัแทนจําหนายในประเทศไทย 
มาพรอมกับสําเนาหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิตของตัวแทนจําหนายในประเทศไทย ในวัน
ยื่นซองประกวดราคา 
 ๖.๓  ผูเสนอราคาจะตองแนบตนฉบับ แคตตาล็อคของเครือ่งสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon  Light  
อยางนอย 1 ชุด โดยใหแสดงรายละเอียดทางเทคนิค  และรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ  ตามท่ีระบุในขอกําหนดโดย
ครบถวน  เพ่ือประกอบการพิจารณา                                                                        /๖.๔ ผูเสนอ... 
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 ๖.๔   ผูเสนอราคาจะตองเสนอแบบรายละเอียด   ของเครือ่งสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon   Light  
โดยตองระบุรายละเอียดขนาดโครงสรางอยางครบถวนและชัดเจนพรอมลงนามรับรองแบบโดยวิศวกรเครื่องกลระดบัไม
ต่ํากวาสามัญ  พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ียังไมหมดอายุมาแสดงในวันยื่นซอง 
 ๖.๕  ผูเสนอราคาตองมีศูนยซอมบริการท่ีไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ท่ีมีขอบเขตการรับรอง
ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการดานบริการหลังการขาย และตองแสดงหลักฐานในวันยืน่ซอง 
 ๖.๖  ผลิตภัณฑตามขอกําหนดท่ี  ๒.๓.๑ ตองเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐาน IP-54 CLASS 1  โดยแนบหนังสือ
รับรองการไดมาตรฐานมาแสดงในวนัยื่นซอง 
 ๖.๗  ผลิตภัณฑตามขอกําหนดท่ี 3  จะตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑจาก EC Council Directive 2004 
/108/EC ผานตามมาตรฐาน Electromagnetic Compatibility EN 55015 : 2006 + A1 : 2007+A2 : 2009  EN 61547 : 2009 
และไดรับการรับรองการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑจากสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (EEI) หรือเทียบเทา การปองกัน
น้ําและฝุนไมนอยกวาระดับ IP 68 เปนไปตามมาตรฐาน มอก. 513-2553  โดยแนบหนังสือรับรองการไดมาตรฐานมาแสดง
ในวนัยื่นซอง 
 ๖.๘  ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรองผลการจําหนายเครื่องสํารองฟาฟาฉุกเฉิน แบบรถพวงลากจูง  (Balloon 
Light) จากหนวยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกจิ  วาเคยมีการจําหนายและใชงานมาแลว 

๖.๙  ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการไดรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ของโรงงานผูผลิต  เครื่อง
สํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light โดยแสดงหลักฐานในวนัยืน่ซอง 

 ๖.๑๐  ผูเสนอราคาจะตองใหการรับรองในการสํารองอะไหลของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง 
Balloon Light เปนระยะเวลาไมนอยกวา  5  ป  นับจากวันตรวจรับมอบงาน 

๗. เงื่อนไขและการรับประกัน 
 ๗.๑  การรับประกนัการชํารุดบกพรองเนื่องจากการใชงานตามปกต ิ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป หากเกิดการ
ชํารุดบกพรองในระยะเวลาและเง่ือนไขดังกลาว  ผูขายจะตองทําการแกไขใหใชงานไดดีดังเดิมภายใน 10 วัน  นับจากวันท่ี
ไดรับแจงโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ  ท้ังส้ิน 

 ๗.๒  ผูขายตองสงผูชํานาญการมาฝกอบรมหลักสูตรการใชงาน    การซอมบํารุงรกัษาใหกับเจาหนาท่ีของ
หนวยงานท่ีจดัสงผลิตภัณฑในวันสงมอบ 

 ๗.๓  ผูขายตองเติมน้ํามันเช้ือเพลิง, น้ํามันหลอล่ืนตาง  ๆ  ใหเต็มถังในวันสงมอบ 

 ๗.๔  ผูขายจะตองสงหนังสือคูมือแบบภาษาไทย    ของเครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบรถพวงลากจูง Balloon Light  
ท่ีสงมอบ  จํานวน 2  เลม/ชุด 
 

๘.  การอบรม 
 ผูขายจะตองอบรมเจาหนาท่ี ใหสามารถใชเครื่องสํารองไฟฉุกเฉนิแบบรถพวงลากจูง Balloon Light ท่ีสงมอบได
อยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงแนะนําการซอมบํารุงรักษา  หลักการทํางาน  หลักความปลอดภัยในการใชงาน   อยางครบถวน
ในวนัท่ีสงมอบ 
 

๙.  กําหนดสงของ   
ภายใน  ๖๐  วัน 

************************************ 
 


