ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใช$งานก$อสราง
ตามโครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ)ยานพาหนะและขนส$ง ประเภทรถโดยสาร (รถตู) ขนาด 12 ที่นั่ง
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.2557
******************************************************

1.ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑยาพาหนะและขนสง ประเภทรถโดยสาร (รถตู%) ขนาด 12 ที่นั่ง
หน$วยงานเจาของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตําบลบางกระทึก
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร........................................1,232,400.-......................บาท
3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ%างอิง) ..........................15 สิงหาคม 2557.................
ราคา/หนวย เป<นเงิน 1,294,000 บาท
4.แหล$งที่มาของราคากลาง (ราคาอ%างอิง)
สํานักงานมาตรฐานงบประมาณ สํานักงานงบประมาณ รายการราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ.2557 เดือนมีนาคม 2557
5.รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายอนันต แก%วเลิศดิลก
5.2 นายอภิชัย มาสุข
5.3 นางเบญจมาศ เตชะผาสุขสันติ
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ)
(แนบทายประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่...4..../2557)
1. ลักษณะทั่วไป
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เป<นรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง เป<นผลิตภัณฑรุนใหมที่ไมเคยใช%
งานมากอนที่จําหนายให%ผู%ซื้อโดยทั่วไป
ระบบเครื่องยนต) เครื่องยนตดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
ระบบไฟ
ระบบไฟฟFาใช%แบตเตอรี่ขนาด 12V ไมน%อยกวา 70 Amp ผลิตกระแสไฟ
ไมน%อยกวา 720 Watt
ระบบเกียร)
เป<นเกียรธรรมดา ประกอบด%วยเกียรเดินหน%าไมน%อยกวา 5 เกียร และเกียร
ถอยหลัง 1 เกียร หรือเป<นเกียรอัตโนมัติ
ระบบพวงมาลัย พวงมาลัยขวา พร%อมระบบเพาเวอรชวยผอนแรง
ระบบเบรก
ระบบห%ามล%อ ล%อหน%าเป<นดิสกเบรก พร%อมครีบระบายความร%อน ล%อหลัง
เป<นดรัมเบรก
ลอและยาง
กระทะล%อ ขนาด 15“ พร%อมฝาครอบล%อ หรือดีกวา ยางล%อรถเป<นแบบ
เรเดียล ขนาดไมต่ํากวา 195/55R-15C หรือดีกวา
สีรถยนต)
สีรถเป<นสีตามที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด
อุปกรณ)และเครื่องมือประจํารถ
1. มีอุปกรณ เครื่องมือประจํารถครบชุด ตามมาตรฐานการผลิตครบถ%วน
ทุกรายการ
2. มีเซ็นทรัลล็อคพร%อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานโรงงานผู%ผลิต
3. กระจกหน%าตางปรับระดับแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ ด%วยระบบไฟฟFา พร%อม
ระบบปFองกั น การหนีบ ด% า นคนขั บ กระจกมองข% างปรับ และพั บด% ว ย
ไฟฟFาทั้งสองข%าง
4. แผงมิเตอรมีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดระยะทาง และมาตรวัดรอบของ
เครื่องยนต พร%อมสัญญาณเตือนตางๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู%ผลิต
5. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู%ผลิต ติดตั้งวิทยุ และ
เครื่องเลนซีดี MP3
6. มีอุปกรณไฟสองสวาง และไฟสัญญาณครบมาตรฐานโรงงานผู%ผลิต
7. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ
8. ติดตั้ งเบาะที่ นั่งในห%องผู%โ ดยสารแถวละ 3 ที่นั่ ง แยกที่ นั่ง มี พนั กพิ ง
สามารถปรับเอน นอนได%หลายระดับ
9. ติ ด ฟX ล มกรองแสงที่ ไ ด% ม าตรฐาน ด% า นหน% า รถไมน% อ ยกวา 60 %
ด%านข%างไมน%อยกวา 80 % พร%อมการรับประกันไมน%อยกวา 5 ป?
10. มีเข็มขัดนิรภัยสําหรับที่นั่งทั้งตอนหน%าและตอนหลังทุกที่นั่ง
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11. มีระบบกันสะเทือน ล%อหน%าเป<นแบบอิสระใช%ป?กนกคอยลสปริง หรือ
ทอรชั่นบาร พร%อมเหล็กกัน โคลง ล%อหลั งเป<นแหนบหรือดีกวาพร%อม
โชZคอัพชวยทั้ง 4 ล%อ
10. รายการอื่น
1. เป<นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและ
คาใช%จายทั้งปวงไว%ด%วยแล%ว
2. มี ถุ ง ลมนิ ร ภั ย ติ ด ตั้ ง อยู 2 จุ ด บริ เ วณพวงมาลั ย ของคนขั บ รถ และ
คอนโซลผู%โดยสารด%านหน%า
3. เป<นรถที่ผานการตรวจเช็ค และพนกันสนิมเรียบร%อยแล%ว พื้นที่สวนลาง
ใต%ท%องรถต%องพนกันสนิมตลอดทั้งคัน และมีใบรับรองคุณภาพไมน%อย
กวา 5 ป?
4. ผู% ข ายต% อ งรั บ ประกั น คุ ณ ภาพเป< น เวลาไมน% อ ยกวา 3 ป? หรื อ ใน
ระยะทาง 100,000 กม. แล% ว แตกรณี ไหนจะถึ ง กอน นั บ แตวั น ที่
เทศบาลตําบลบางกระทึกได%รับมอบ โดยไมคิดมูลคาหรือคาใช%จายใด
ทั้งสิ้น
5. พนตราสัญลักษณของเทศบาลตําบลบางกระทึก ขนาดกว%างหรือยาวไม
น%อยกวา 18 เซนติเมตร โดยให%พนสีขาว เว%นแตใช%สีขาวแล%วแตเห็นไม
ชัดเจนให%ใช%สีอื่นแทนไว%ด%านข%างนอกรถยนตตรงประตูทั้งสองด%าน
6. ต%องมีศูนยบริการในการตรวจเช็คและซอม ที่ได%มาตรฐานทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ
11. การส$งมอบรถยนต)
1. การจดทะเบี ย น ผู% ขายต% อ งดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห%
เทศบาลตําบลบางกระทึก เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผู%ขาย
ได% รั บ เอกสารมอบอํ า นาจในการจดทะเบี ย นจากเทศบาลตํ า บล
บางกระทึก กอนการสงมอบรถยนต
2. มี พ.ร.บ.คุ% ม ครองผู% ป ระสบภั ย จากรถยนต เป< น เวลา 1 ป? และมี
กรมธรรมประกันภัยรถยนต ประเภท 3 เป<นเวลา 1 ป? ณ วันสงมอบ
ให%แกเทศบาลตําบลบางกระทึก โดยผู%ขายเป<นผู%เสียคาใช%จายเอง
3. ผู%ขายจะต%องสงมอบรถยนตพร%อมทะเบียน ตาม ข%อ 1 ที่เทศบาลตําบล
บางกระทึก และจะต%องเติมน้ํามันเชื้อเพลิงให%เต็มถังในวันสงมอบ
4. การจายเงิน จะจายเมื่อคณะกรรมการฯ ได%ตรวจรับแล%ว และผู%ขายต%อง
ดําเนินการโอนทะเบียนรถยนตให%แกเทศบาลตําบลบางกระทึกเป<นที่
เรียบร%อยแล%ว
*********************************************
เทศบาลตําบลบางกระทึก
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