
 
 
 

การเปดเผยราคากลางและการกําหนดราคากลางงานที่มิใชงานกอสราง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางองิ) 

ในการจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี  
ขับเคลื่อน ๒ ลอ  แบบดบัเบิ้ลแคบ  จํานวน  ๑  คัน 

๑. โครงการ   จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคล่ือน ๒ ลอ   .        
แบบดับเบ้ิลแคบ  จํานวน  ๑  คัน  (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบทาย)                                                                .   
     หนวยงานเจาของโครงการ    กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา                                                           . 
๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    ๗๘๗,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)                 . 
๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วนัท่ี  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๘   เปนเงิน  ๗๘๗,๐๐๐.-บาท  (เจ็ดแสนแปดหม่ืน    
เจ็ดพันบาทถวน)  .       
๔.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  
          จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครภุัณฑ ประจําป ๒๕๕๗ 
๕.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
      ๕.๑ นายประพัทธ    ชอบสอน 
     ๕.๒  ดร.บรรพต       เมฆนิติกุล 
     ๕.๓  พ.จ.อ.นิคม      บุญมี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด ๑ ตัน  ขับเคลื่อน ๒ ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐  ซีซี  แบบดับเบ้ิลแค็บ   จํานวน  ๑  คัน 
แนบทายประกาศการเปดเผยราคากลาง 

 
๑. ลักษณะท่ัวไป 
  รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑  ตัน ขับเคล่ือน ๒ ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  ๒,๔๐๐ ซีซี. 
  ๑.๑ แบบดับเบ้ิลแค็บ  
          (๑) หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ ๔ ประต ู
          (๒) เปนกระบะสําเร็จรูป 
          (๓) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ  
          (๔) เปนราคารวมภาษีสรรพสามิต   

๒. ตัวรถยนต 
๒.๑   เปนรถบรรทุก เครื่องยนตดีเซล ขนาด  ๑  ตัน  ขบัเคล่ือน ๒ ลอ  แบบดับเบ้ิลแคบ็ 
๒.๒ มีหองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิบแค็บ ๔  ประต ู
๒.๓  เปนรถยนตใหมท่ียังไมเคยผานการใชงานมากอน และเปนรถรุนใหมลาสุดของแตละยี่หอ         
          มีสวนประกอบของรถทุกชนดิจะตองเปนของแทตามมาตรฐานของรถท่ีจําหนายในทองตลาด     
          ผลิตหรือประกอบในประเทศ 
๒.๔  สวนดานหนารถยนตเปนหองโดยสารแบบดับเบ้ิลแค็บ  ๔  ประตู  แบงเปน ๒ แถว 
          - แถวหนาสําหรับผูขับขี่ และผูโดยสาร มีประตูซาย-ขวา มีแผนยางหรือพลาสติกไฟเบอร ปูพ้ืน      
            มีเบาะแยกนั่ง พนกัพิง สามารถปรับเอนไดหลายระดับ สําหรับ  ๒  ท่ีนั่ง  ทําดวยวัสดุอยางด ี
          - แถวหลังสําหรับผูโดยสาร มีประตูซาย-ขวา  มีแผนยางหรือพลาสติกไฟเบอรปูพ้ืน มีเบาะนั่ง  
            พนักพิง สําหรับ ๓  ท่ีนั่ง  ทําดวยวัสดุอยางดี  
๒.๕  ดานหลังรถยนตเปนกระบะเหล็กสําเร็จรูปตามมาตรฐานของรุนรถ เปด-ปด ดานทายกระบะ        
          และมีพลาสติกไฟเบอร หรือไลเนอร  ปูพ้ืนภายในกระบะ 

๓. ขนาดและน้ําหนกัรถ 
  - ความกวางไมนอยกวา  ๑,๗๕๐  มิลลิเมตร 
  - ความยาวไมนอยกวา  ๕,๐๐๐  มิลลิเมตร 
  - ความสูงไมนอยกวา  ๑,๖๕๐  มิลลิเมตร 
  -  ฐานลอ  หรือความยาวชวงลอ  ไมนอยกวา  ๓,๐๐๐  มิลลิเมตร 
  - รัศมีวงเล้ียวแคบสุดไมมากกวา  ๖.๕๐  เมตร 
  - น้ําหนกัของรถโดยประมาณไมนอยกวา  ๑,๔๕๐  กิโลกรมั 
 
 

/๔.เครื่องยนต 
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๔. เครื่องยนต 
  เปนเครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ๑๖ วาลว  ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  ๒,๔๐๐  ซีซี 
คอมมอลเรล  ไดเร็คอินเจคช่ัน  เทอรโบอินเตอรคูลเลอร  ระบายความรอนดวยน้ํา  กําลังสูงสุดไมนอยกวา  ๑๖๐ แรงมา 
ท่ีรอบไมเกิน  ๔,๐๐๐ รอบ/นาที  แรงบิด  สูงสุดไมนอยกวา  ๒๔๐ นิวตนั – เมตร  ท่ีรอบไมเกิน  ๓,๕๐๐ รอบ/นาที        มี
ความจุถังน้ํามันไมนอยกวา  ๗๕  ลิตร 
๕. ระบบขับเคล่ือน 
 เกียรกระปุกเดนิหนาไมนอยกวา  ๕  เกียร  ถอยหลัง  ๑  เกียร  โดยมีคลัทซตามแบบมาตรฐานของผูผลิต 
๖. ระบบบังคบเล้ียว 
 เปนพวงมาลัยแบบแร็คแอนดพิเนยีน  มีเพาเวอรชวยผอนแรง 
๗. ระบบหามลอ 
 ลอหนาเปนแบบดิสกเบรค ลอหลังเปนแบบดรัมเบรค 
๘. ระบบกันสะเทือน 
 ดานหนาแบบอิสระปกนก พรอมอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ  ตามมาตรฐานของผูผลิต     ดานหลังแบบแหนบ           
หรือลิฟสปริง  พรอมโชคอัพ 
๙. ระบบไฟฟา 
 แบตเตอรี่  ขนาดมาตรฐานของผูผลิต 
๑๐. ขนาดลอและยาง 
 ขนาดลอและยางตามมาตรฐานของผูผลิต  พรอมลอและยางอะไหล โดยติดตัง้อุปกรณล็อคปองกนัโจรกรรม 
 

๑๑. การปองกนัสนิม 
 เปนระบบกันสนิมท่ีใชน้ํายาท่ีมีองคประกอบพ้ืนฐานจากขีผ้ึ้ง (WAXBASE)  ๓  ชนิด ประกอบดวย 
 ๑. ซิลเวอรโคตติ้ง (SILVER COATING) ใชสําหรับพนภายในประตู และตามบล็อกตัวถังรอบคนัมีคณุสมบัติชวย
หยุดสนิมภายในตวัถังรถยนต  และปองกันการเกดิสนิมใหม 
 ๒. บราวน โคตติ้ง (BROWN COATING) ใชสําหรับพนโครงฝากระโปรง หองเครื่องยนตและตามตะเข็บ 
สามารถกันความช้ืนและอากาศไมใหเขาไปทําปฏิกิริยา  OXIDATION  กับเนื้อเหล็กตามตะเข็บและซอกมุมเล็ก ๆ       ได
อยางด ี
 ๓. อันเตอรบอดี้ โคตติ้ง (UNDER BODY COATION) ใชสําหรับพนบังโคลน ท่ีวางยางอะไหลและใตทองรถ 
น้ํายามีความยืดหยุนตัวสูงและไมมีการแข็งตัว  ชวยอุดรอยแตกตาง ๆ ไดโดยอัตโนมัติ  
๑๒. การปองกนัความรอน 
 ใหติดฟลมกรองแสงอยางดีท่ีกระจกประตูท้ังหมด กระจกบานหนา และกระจกดานหลัง  ภายในหองผูโดยสาร 
โดยรับประกันคุณภาพไมนอยกวา  ๕  ป 
๑๓. อุปกรณมาตรฐาน(ภายนอก) 
 - กันชนหนา  สีเดียวกับตวัรถ  หรือตามมาตรฐานของผูผลิต 
 - กันชนหลังใชขึน้-ลง กระบะไดสะดวก 
 - ไฟหนาตามมาตรฐานของผูผลิต 
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 - ท่ีปดน้ําฝนกระจกบานหนา  ปรับจังหวะได 
 - ติดคิว้กนัสาด  ๔ ประต ู
 -กรอบปายทะเบียน 
๑๔. อุปกรณมาตรฐาน (ภายใน) 
 - กระจกประตูดานขางหองโดยสารแถวหนาสามารถปรับขึ้น - ลงได ดวยไฟฟา   เฉพาะประตู ดานขางผูขับขี่      มี
อุปกรณควบคุมปรับขึ้น-ลง กระจกท้ังหมด 
 - กระจกดานขางหองโดยสารแถวหลังสามารถปรับขึ้น-ลงไดดวยไฟฟา 
 - ท่ีบังแดดดานผูขับขี่ และผูโดยสาร หองผูโดยสารแถวหนา 
 - มาตรวดัระยะทางแบบดจิิตอล  หรือตามมาตรฐานของผูผลิต 
 - ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร 
 - เครื่องปรับอากาศในหองโดยสาร 
 - ชุดเครื่องเสียงท่ีสามารถเลนวิทย/ุMP3/CD หรือดกีวา  พรอมลําโพงและเสาอากาศติดตั้งมาพรอมกับรถยนตตาม
มาตรฐานจากผูผลิต 
 - กุญแจรถพรอมรีโมท มีระบบเซ็ลทรัลล็อคประตู  หรือตามมาตรฐานจากผูผลิต 
๑๕. อุปกรณความปลอดภัย 
 - กระจกมองหลังภายในหองโดยสาร 
 - เข็มขัดนิรภยัแบบ  ๓  จุด ๒  ท่ีนั่ง (เบาะนั่งผูขับขี่  และเบาะนั่งผูโดยสาร หองโดยสารแถวหนา) 
 - เข็มขัดนิรภยัแบบ  ๓  จุด ๒  ท่ีนั่ง (เบาะนั่งผูโดยสารหองโดยสารแถวหลัง) 
 - มีไฟเบรกดวงท่ี  ๓  ภายนอกรถ 
 - สัญญาณไฟเตือนระบบตาง ๆ  
 - เครื่องมือประจํารถ   ตามมาตรฐานของผูผลิต และหนังสือคูมือประจํารถ(ภาษาไทย) 
๑๖.  การพนสีและตราหนวยงาน 

๑๗.๑  สีของรถตามความตองการของทางราชการกําหนด  ซ่ึงจะกําหนดให ภายหลัง 
  ๑๗.๒  พนสีตรา  อบต.แพรกษา  กวางไมนอยกวา  ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษร ช่ือเต็มของ  อบต.
แพรกษา สูงไมนอยกวา  ๕  เซนติเมตร  ไวท่ีประตูดานนอกรถท้ังสองขาง (พนดวยสีขาว  เวนแตใชสีขาว แลวมอง     ไม
เห็นชัดเจน ใหใชสีอ่ืนแทน) 

๑๗.  เง่ือนไข  และการรับประกนั   
๑๘.๑  ผูขายจะตองรับประกันการชํารดุบกพรอง  อันเนื่องจากการใชงานตามปกติ ในระยะทาง                
           ไมนอยกวา  ๑๐๐,๐๐๐  กิโลเมตร (หนึ่งแสนกิโลเมตร) หรือภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๓  ป            
           สุดแตอยางใดจะถึงกอน  หากเกิดการชํารุดเสียหายในระยะเวลาท่ีรับประกันผูขายจะตอง             
           จัดซอมแกไขจนสามารถใชงานไดตามปกติ  โดยไมคิดคาใชจายใดๆ  ท้ังส้ิน  เวนแตกรณีเกดิ   
           อุบัติเหตุ   หรือภัยธรรมชาติ  และดําเนินการจดัซอมใหภายใน  ๑๕ วนั  นับตั้งแตวันท่ีบรษิัทฯ      
          ไดรับแจงเปนหนงัสือจากผูซ้ือ   
 

/๑๘.๒ การนํารถยนต... 
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  ๑๘.๒  การนํารถยนตเขาบํารุงรกัษาฟรีภายในเวลาหรือระยะทางท่ีกําหนด  สามารถนํารถยนตเขารับ 
         บริการท่ีตวัแทนจําหนายท่ัวราชอาณาจักร   พรอมมีศูนยบริการหลังการขายท่ีไดมาตรฐาน            

  ๑๘.๓  พนวัสดกุันสนิม  โดยมีหนังสือรับรองการประกันสนิมไมนอยกวา  ๕  ป  หรือไมนอยกวา   
           ๑๐๐,๐๐๐  กิโลเมตร   
๑๘.๔  กระจกทุกบานเปนกระจกนิรภัย  ท่ีมีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ 
๑๘.๕  ผูเสนอราคาจะตองแนบรายการละเอียดพรอมแคตตาล็อคตัวจริงรถยนต, แคตตาล็อคพน          
            กันสนิมตวัจริง ยี่หอ  รุน  ท่ีชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะของหนวยงาน และเปน    
            มาตรฐานจากโรงงานผูผลิต  มาประกอบการพิจารณาในวันยืน่ซอง 
๑๘.๖  ผูเสนอราคาจะตองเปนตวัแทนจําหนายโดยตรง  หรือ เปนตัวแทนจําหนายรถยนต ,พนกนัสนิม     
           โดยมีหลักฐานการเปนตวัแทนจําหนายตัวจริง ท่ีถูกตองระบุจําหนายใหกับหนวยงาน มาแสดง   
           ในวนัยื่นซอง 
๑๘.๗ ผูเสนอราคาจะตองแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนตของรถยนต ,พนกันสนิม                  
           มาประกอบการพิจารณาในวันยืน่ซอง 
๑๘.๘  ผูขายตองรับภาระดําเนนิการจดทะเบียนรถใหเสร็จส้ินภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวัน    
            คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
๑๘.๙  รถท่ีสงมอบตองอยูในสภาพใชงานไดทันที 
๑๘.๑๐  กําหนดสงมอบรถไมเกิน  ๔๕  วนั  นับถัดจากวนัท่ีลงนามในสัญญา 

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

 
 
 
 
 


