
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจดัซื้อ 

 
 ๑.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๗ ที่นั่ง จ านวน ๑ คัน  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลที่วัง 
 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เป็นเงิน  ๑,๕๐๕,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
 

     ๓.  ลักษณะงาน 
โดยสังเขป โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๗ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ 
เกียร์อัตโนมัติ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๓๙๓ ซีซี ชนิดน้ ามันดีเซล 

 
๔. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๙ 

เป็นจ านวนเงิน  ๑,๓๘๓,๒๘๘.-  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบแปด  
บาทถ้วน)  
 

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 
แบบบันทึกคณะกรรมการก าหนดราคากลางและก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์นั่ง 
อเนกประสงค์ส่วนกลาง 
 

๖. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 ๑.  นางสาววนิดา  เดชาฐาน             ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 ๒.  นางสาววิศัลยา  เหมือนจันทร์       ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 ๓.  นางภาพิมล  รามทัศน์                ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกคณะกรรมการก าหนดราคากลางและก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ส่วนกลาง  

    วันที่  12  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2559 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 

ตามค าสั่งเทศบาลต าบลที่วัง ที่ 392/2558  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะและก าหนดราคากลางรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ส่วนกลาง ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2559  
เทศบาลต าบลที่วังได้ตั้งงบประมาณ หมวดงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ทีน่ั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิดขับเคลื่อน  2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,393 ซีซี ชนิดน้ ามันดีเซล จ านวน 1 คัน ซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ส่วนกลาง ดังต่อไปนี้ 

 ลักษณะท่ัวไป 
เป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง ไม่น้อยกว่า 4 ประตู ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 2 ล้อเครื่องดีเซล 

มีหลังคาเป็นชิ้นเดียวกัน มีอุปกรณ์ของรถครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต เป็นรถที่มีเครื่องปรับอากาศตาม
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ลักษณะของรถต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพ พร้อม  
ใช้งานได้ทันที 

ลักษณะทางเทคนิค 
-   เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ า เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (ตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิต) 
       -   ระบบจ่ายน้ ามัน หัวฉีดคอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 

-   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,393 ซีซี ให้ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 140 แรงม้าข้ึนไป (ตามมาตรฐาน
ของบริษัทผู้ผลิต) 

-   ระบบขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร ์(ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
-   ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นดรัมเบรกหรือดีกว่า และมีระบบป้องกัน  

ล้อล็อค (ABS) หรือดีกว่า (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
-   ล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้วขึ้นไป 4 ล้อ พร้อมยางเรเดียล และยางอะไหล่ 1 ล้อ (ตามมาตรฐาน

ของบริษัทผู้ผลิต) 
-   ระบบกันสะเทือนด้านหน้า และด้านหลังแบบคอยล์สปริง (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
-   ระบบบังคับเลี้ยว มีระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
-   กระจกข้าง เปิด – ปิด  ด้วยระบบไฟฟ้า (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 

อุปกรณ์มาตรฐาน 
- กระจกบังลมหน้านิรภัย 2 ชั้น (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- เข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่ง (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- กระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อนได้ (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกฎหมายก าหนด (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- ไฟตัดหมอกหน้าและไล่ฝ้ากระจกหลัง (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
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- ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ แบบปรับระดับได้ (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- กุญแจรีโมทเป็นระบบกุญแจนิรภัย พร้อมระบบสัญญาณกันขโมยและมีระบบเซ็นทรัลล็อค (ตาม

มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีแบตเตอรี่ (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีมาตรวัดความเร็ว (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีมาตรวัดระยะทางการใช้รถ (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีมาตรวัดระยะทางต่อครั้งที่สามารถปรับค่าได้ (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีมาตรวัดระดับน้ ามันเชื้อเพลิง (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีมาตรวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น หรือมีสัญญาณไฟเตือน (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีมาตรวัดกระแสไฟชาร์ตหรือสัญญาณไฟเตือนระบบแบตเตอรี่ (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีสัญญาณไฟเตือนห้ามล้อมือ (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีถังจุน้ ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีระบบปรับอากาศ (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ  
- ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐาน มอก. รอบคัน พร้อมแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง (ตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิต) 
- มีเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 DVD ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX พร้อมล าโพงหน้า – หลัง (ตามมาตรฐาน

ของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีบันไดข้าง (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- เบาะนั่งแบบหุ้มหนัง (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีที่ล็อคยางอะไหล่ (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- การพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- มีถุงลมนิรภัยต าแหน่งโดยสารด้านหน้า (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 
- อุปกรณ์ตกแต่งครบถ้วนตามที่ระบุในแคตตาล๊อก (ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต) 

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถประกอบด้วย  
- แม่แรงพร้อมด้าม 1 ชุด 
- ประแจถอดล้อ 1 ชุด 
- ซองหรือถงุเก็บเครื่องมือพร้อมเครื่องมือ 1 ชุด 
- พรมรองดักฝุ่น 1 ชุด และมีถาดยางรองกันเปื้อนอีก จ านวน 1 ชุด รวม 2 ชุด 
- มีหนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษารถ 1 ชุด 
- รายการอุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 
เงื่อนไข 
- มีการรับประกันคุณภาพและการช ารุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานปกติ ไม่น้อยกว่า 3 ป ีหรือ 

100,000 กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน นับจากส่งมอบรถ 
- การส่งมอบรถภายใน 45 วัน นับจากลงนามในสัญญาซื้อขาย 
- ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและภาษีต่าง ๆ 
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- ก่อนส่งมอบรถ ผู้ขายต้องด าเนินการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนผู้ขายเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

- ต้องเป็นรถยนต์ที่มีศูนย์บริการมาตรฐานและมีศูนย์อะไหล่ครบทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย 
- มีการส ารองอะไหล่ไว้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี 
- สีตัวรถ เทศบาลจะก าหนดภายหลัง 
- รถที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที มีน้ ามันเชื้อเพลิงฯ บรรจุในถังไม่น้อยกว่า ครึ่งถังและ

น้ ามันหล่อลื่นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- บริษัทฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ให้กับเทศบาลต าบลที่วังเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 1 ปี 
- ค่าภาษีอาการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซื้อขายรถยนต์ ครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ช าระ 

ราคากลาง 
เนื่องจากรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ส่วนกลาง ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือเป็นครุภัณฑ์ 

ที่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงก าหนดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือในท้องถิ่นนั้น ๆ 
คณะกรรมการฯ จึงได้ให้บริษัทฯ ที่มีอาชีพขายครุภัณฑ์ ประเภทดังกล่าว เสนอราคา 4 บริษัท คือ 

1. บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จ ากัด (สาขาทุ่งสง)   
อีซูซุ รุ่น มิวเอ็กซ์ 2.5 วีจีเอส    เสนอราคา 1,294,146   บาท 

2. บริษัท วี.เอส.อาร์ ออโต้เซลส์ จ ากัด (สาขาทุ่งสง)  
เชฟโรเลต รุ่น  แคปติวา 2.4 LTZ    เสนอราคา 1,495,000   บาท 
เชฟโรเลต รุ่น เทรลเบลเซอร์ 2.8 4WD  เสนอราคา 1,465,000   บาท 

3. บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จ ากัด (สาขาทุ่งสง)  
โตโยต้า รุ่น ฟอร์จูนเนอร์ 2.4 วี   เสนอราคา 1,375,646   บาท 

4. บริษัท จ.วินิต จ ากัด (สาขาทุ่งสง)    
ปาเจโร่ รุ่น ปาเจโร่ สปอร์ต 2.4  2WD A/T  เสนอราคา 1,286,646   บาท 

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และหน่วยงานจัดหาพัสดุ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ
ตามค าสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงได้พิจารณาทบทวนราคารถยนต์นั่งอเนกประสงค์ส่วนกลางก าหนดราคากลาง รถยนต์  
คันดังกล่าว เป็นเงิน 1,383,288.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

(นางสาววนิดา  เดชาฐาน) 
      ประธานกรรมการ 

 

    
(นางสาววิศัลยา  เหมือนจันทร์)    (นางภาพิมล    รามทัศน์) 

                  กรรมการ      กรรมการ 
 
 
 



 


