
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่ายาง 
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางในงานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

โครงการสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

------------------------------------------------ 
  ด้วย เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะด าเนินการประกวดราคาซื้อ
ครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเทศบาลต าบลท่ายาง จ านวน 1 คัน  ก าหนดส่งมอบพัสดุภายใน 180 วัน นับถัดวันท า
สัญญาซื้อขาย นั้น 
  งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน  2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
  ราคากลางเป็นเงิน  2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้  เทศบาลต าบลท่ายางจึงขอประกาศข้อมูลราคากลางและรายการค านวณราคากลางในการซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเทศบาลต าบลท่ายาง รายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  24 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2560 
 
 
          
 
 

 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 
1. ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเทศบาลต าบลท่ายาง 
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  ซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเทศบาลต าบลท่ายาง จ านวน 1 คัน  
    ก าหนดส่งมอบพัสดุภายใน 180 วัน นับถัดวันท าสัญญาซื้อขาย คุณลักษณะรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา   
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  ประกอบด้วย 
 5.1 ใบเสนอราคาเปรียบเทียบของผู้ขาย    จ านวน   -   ชุด  
 5.2 รายละเอียดการก าหนดราคากลาง    จ านวน   5  แผ่น 
6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ประกอบด้วย 
 6.1 นายนพดล  กรดเสือ   ปลัดเทศบาล   ประธานกรรมการ  
 6.2 นายณรงค์ชัย  ใยทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ  
 6.3 นายนรินทร์  กลับอินทร ์  นายช่างโยธาช านาญการ   กรรมการ  



 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 คัน  
วันที่  20 เมษายน2559 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่ายาง 
-------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายนพดล  กรดเสือ   ปลัดเทศบาล   ประธานกรรมการ  
 2.  นาย ณรงค์ชัย  ใยทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ  
 3.  นาย นรินทร์  กลับอินทร ์ นายช่างโยธาช านาญการ   กรรมการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 
นายนพดลกรดเสือ 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานกรรมการ 1.1  การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าชนิด 6 ล้อ 
จ านวน 1 คัน ตามที่เทศบาลต าบลท่ายาง ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่ายาง มีมติ
เห็นชอบกู้เงินกองทุนสงเคราะห์กิจการเทศบาล (กสท.) เพ่ือการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะ
เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ชนิด  6 ล้อ จ านวน 1 คัน งบประมาณทั้งสิ้น 
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และตามค าสั่งเทศบาลต าบลท่ายางที่ 
250/2559 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ
และราคากลางของการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้า ได้แต่งตั้งทุกท่านเป็นคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวนั้น 

  
มติท่ี
ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายนภดล  กรด
เสือ 
ประธานกรรมการ 

3.1  การก าหนดคุณลักษณะจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้า ชนิด6 ล้อ ตามที่เทศบาลต าบลท่ายาง ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะและก าหนดราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค
พร้อมกระเช้า นั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการทุกท่าน ได้สืบและเปรียบเทียบราคา
คุณลักษณะเฉพาะตามหน่วยงานข้างเคียงเรียบร้อยแล้ว จึงขอก าหนดคุณลักษณะรถยนต์
บรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ตามรายละเอียด ดังนี้ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้า 
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คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 

แรงม้า หัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน รวมคนขับรถตอนท้ายหลังเก๋ง
ติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกสูงจากพ้ืนดินได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ท างานด้วย
ระบบไฮดรอลิค รถเครนกระเช้าต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
ในขอบข่ายการผลิตการออกแบบและได้รับมาตรฐาน มอก. 18001 : 2542 (OHSMS 
18000) ด้านความปลอดภัย ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่าย โดยน าหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนจ าหน่าย (ฉบับจริง) พร้อมน าเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง เพื่อสะดวกต่อการบริการ
หลังการขายและเพ่ือประโยชน์ทางราชการ งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้า
แสนบาทถ้วน) 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
 1. รถยนต์ 
 - เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ หัวเก๋งสามารถยกข้ึนได้ 
 - กระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน 
 - มาตรวัด สัญญาณเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 2. ระบบเครื่องยนต์ 
 - เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
 - เครื่องยนต์มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
 - มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ า 
 - เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษ มอก. 1292 – 2541 หรือ

มาตรฐานล่าสุดปัจจุบัน 

 3. ระบบเครื่องยนต์ 
 - เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 
 - คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ 

 4. ระบบบังคับเลี้ยว 
 - พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) 

 5. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
 - ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 

 6. ระบบห้ามล้อ 
 - ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ 

 7. ระบบกันสะเทือน 
 -ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ 

 8. ระบบไฟฟ้า 
 - ระบบไฟฟ้า ขนาด 24 โวลท์ 
 - แบตเตอร์รี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดบรรจุไม่ต่ ากว่า 60 แอมแปร์ จ านวน 2 ชุด 
 - อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมแปร์ 



 - มีสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 
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 9. ระบบเครน 
 - เครนมีความสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม 
 - เครนสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
 - บูมเครนสไลด์เข้า – ออก มีลักษณะเป็นเสาอากาศ 
 - บูมเครนเมื่อสไลด์ออกสุด บูมเครนจะมีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 3 ท่อน 
 - ปลายบูมต้องติดตั้งคว้านยกวัตถุ 
 - การโรยหรือเก็บสายสลิงต้องท างานด้วยระบบไฮดรอลิค 
 - เครนต้องสามารถหมุดได้ 360 องศาในแนวราบ 
 - ฐานของเครนติดตั้งขาหยั่ง ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค 
 - เครนผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2009 ในขอบข่ายการผลิตการ

ออกแบบ และได้รับมารตฐาน มอก. 18001 : 2542 (OHSMS 18000) ด้านความ
ปลอดภัย ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย (ฉบับจริง) 
พร้อมน าเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง เพื่อสะดวกต่อการบริการหลังการขายและ เพ่ือ
ประโยชน์ทางราชการ 

 10. ระบบกระเช้า 
 - ต้องติดตั้งโครงกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไว้ที่ปลายบูมเครน 
 - โครงกระเช้าต้องมีที่ล็อคโครงกระเช้า เพื่อป้องกันกระเช้าโคลงในขณะปฏิบัติงานพร้อม

ติดตั้งอุปกรณ์ปรับสมดุลกระเช้า 
 - กระเช้าต้องท าจากวัสดุไฟเบอร์กล๊าส มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 ชั้น 
 - กระเช้าไฟเบอร์กล๊าสต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 โวลท์ 
 - ต้องน าผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้า ของกระเช้าจากสถาบันที่เชื่อถือได้ มาแสดงในวันยื่น

ซอง 

 11. ระบบไฮดรอลิค 
 - ท างานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ 
 - มีอุปกรณ์นิรภัยป้องกันกระเช้าตก ในกรณีเกิดการขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิค 

 12. ชุดอุปกรณ์ติดตั้งไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน  
 - สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงสั้น มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 17 เซนติเมตร 

ความยาว 40 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร 
 - เลนส์ชนิดทนความร้อนไม่กรอบหรือแตกง่าย มีการป้องกันการสะท้อนของแสงจากดวง

อาทิตย์ 
 - ใช้หลอด Hologen ขนาด 55 วัตต์ 12 โวลท์ จ านวน 2 ดวง 
 - ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบขายึดแม่เหล็กแรงดูดสูง จ านวน 4 จุด 
 - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 9001 – 2552 

 13. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
 - การพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น และพ่นทับด้วยสีจริงไม่น้อยกว่า 

2 ชั้น ตามท่ีหน่วยงานก าหนด 
 -สีภายในกระบะท้ายพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ก่อนพ่นด้วยสีจริง 

และพ่นสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถใต้บังโคลนหน้า – หลัง ด้วยบอดี้ชู้ดหรือเท็คโค๊ต 
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-ตราหน่วยงานและตัวอักษรตามท่ีหน่วยงานก าหนด 

 14. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถ 
 - ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ตามมาตรฐาน                จ านวน 1 ชุด 
 - แม่แรงพร้อมด้าม ตามมาตรฐาน                      จ านวน 1 ชุด 
 - ประแจถอดล้อ และเครื่องมือบ ารุงรักษา             จ านวน 1 ชุด 
 - เครื่องมือประจ ารถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต             จ านวน 1 ชุด 
 - คู่มือการใช้รถ                                            จ านวน 1 ชุด 

 15. ข้อก าหนดอื่น ๆ 
 - รายละเอียดรูปแบบแค๊ตตาล็อคของรถยนต์บรรทุก 
 - รายละเอียดแค๊ตตาล็อคชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
 - รายละเอียดแค๊ตตาล็อคของสัญญาณไฟฉุกเฉิน 
 - การรับประกันความช ารุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา 1 ปี 
 - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้ง

จากตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่ายของรถยนต์บรรทุก โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง 
 - ก าหนดส่งมอบภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญา 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบก าหนดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฮ
ดรอลิคพร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ ตามรายละเอียดข้างต้น 

นายนพดลกรด
เสือ 
ประธานกรรมการ 
 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.2 การก าหนดราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้า ชนิด 6 ล้อ ตามที่เทศบาลต าบลท่ายางได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะและก าหนดราคากลางรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้านั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการทุกท่านได้สืบราคาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไกล้เคียงท่ีมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว และเปรียบเทียบราคา และคุณลักษณะเฉพาะ ตาม
หน่วยงานข้างเคียงเรียบร้อยแล้วเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อตามโครงการดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 
2553 จึงขอให้ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง พิจารณาราคากลางที่ได้ก าหนดให้ถูกต้อง
และมีความเหมาะสม จึงขอเสนอก าหนดราคากลางที่ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน) 
คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาและตรวจสอบตามราคากลางจัดซื้อรถเครนพร้อมกระเช้า
เอนกประสงค์ ได้ก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 2 ,500,000 บาท (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน) 

นายนพดลกรด
เสือ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป  

ประธานกรรมการ  

เลิกประชุมเวลา 12.30 น 
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(ลงชื่อ)                                 ผู้บันทึกการประชุม 
   (นาย ณรงค์ชัย  ใยทอง) 
  กรรมการก าหนดราคากลาง  
 
 
 
  (ลงชื่อ)                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม  
     (นายนพดล  กรดเสือ)  
      ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการก าหนดราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 

เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 5เมษายน 2560 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่ายาง 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนพดล  กรดเสือ   

2 นายณรงค์ชัย  ใยทอง   

3 นายนรินทร์  กลับอินทร์   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


