ร่างขอบเขตงาน
(Terms Of Reference: TOR)
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ 4 ประตู)
องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก มีพื้นที่ในความประจาปีงบประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัว
อาเภอปากคาด ประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 65 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันมี
รถยนต์ส่วนกลาง มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี จึงสภาพค่อนข้างจะไม่พร้อมใช้ในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสมสนุก จึงได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อ
รถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ) จานวน 1 คัน
2. วัตถุประสงค์
จัดหารถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะบรรทุกเครื่องยนต์ดีเชล) จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุกให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
3. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ ทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรั ฐ ในระบบเครื อ ข่า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชีก ลาง ซึ่ งรวมถึง นิติ บุ คคลที่ ผู้ ทิ้ ง งานเป็น หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ดการ
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็ น บุ คคลธรรมดาหรื อนิ ติบุ คคล ผู้ มีอ าชี พขายพัส ดุที่ ประกวดราคาซื้ อด้ ว ยวิ ธีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล
สมสนุก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็น ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอ ได้มคี าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอซึ่งได้รั บ คัด เลื อกเป็นคู่สั ญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

4. คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ)
4.1 ลักษณะทั่วไป
1. เป็ นรถยนต์บ รรทุก มีลักษณะนั่ง 2 ตอน 4 ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายบรรทุก มี
กระบะบรรทุ ก ส าเร็ จ รู ป พร้ อ มพื้น ปู ก ระบะตามมาตรฐานโรงงานผู้ ผ ลิ ต ปริ ม าตรกระบอกสู บ 2,400 ซี ซี
(เทียบเท่า) หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
2. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3. มีขนาดน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
4. ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
5. สีรถยนต์สีดา
4.2 ระบบเครื่องยนต์
1. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี (เทียบเท่า) แบบคอมมอลเรล พร้อมเทอร์
โบและอินเตอร์คูลเลอร์ หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้า
2. ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ากว่ายูโร (Euro 4) หรือตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มาตรฐาน ECER.83-05 หรือ มอก.2550-2554) หรือดีกว่า
3. ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จาหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้
งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสาเร็จรูป ผลิตจากโรงงาน ของตราสินค้านั้น
โดยตรง
4.3 ระบบส่งกาลัง
1. เกียร์เป็นแบบธรรมดา / เกียร์อัตโนมัติ
2. มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ากว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
3. เป็นรถขับเคลื่อน 2 ล้อ
4.4 ระบบเบรก
1. ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิค มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
2. ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
3. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ามันเบรก
4. มีระบบเบรกมือ

4.5 ระบบบังคับเลี้ยว
1. เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตาแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
2. พวงมาลัยสามารถปรับ สูง ต่า เข้า ออก และยุบตัวได้
3. ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
4.6 ระบบช่วงล่าง
1. ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต
4.7 ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย
1. ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต
8 ระบบไฟฟ้า
1. แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
2. อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน หรือไม่
ต่ากว่า 450 วัตต์
3. กระจกประตูทั้ง 4 บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า
4. กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
5. ที่ปัดน้าฝน 2 อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทางานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้าล้างกระจก
6. มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความ
ร้อน มาตรวัดระดับน้ามันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
7. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
8. มีเครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, สามารถเล่นระบบ MP3 ได้ เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลาโพง
ไม่น้อยกว่า 4 ลาโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
9. มีนาฬิการะบบดิจิตอล
10. มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 V
4.9 ระบบเครื่องปรับอากาศ
9.1 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทาความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
9.2 การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า 3 จุด ปรับทิศทางลมได้
9.3 มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3
ระดับ
9.4 ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้านหน้ารถ จานวน 1 ชุด
9.5 อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด
4.10 ล้อและยาง
1. ล้อพร้อมยางขนาด 16 นิ้วและต้องได้มาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่

4.11 อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้
1. ชุดเครื่องมือประจารถที่จาเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด
2. แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด
3. ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน
4. หนังสือคู่มือการใช้และบารุงรักษารถยนต์ และบัตรบารุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัท
ผู้แทนจาหน่ายกาหนด จานวน ๑ ชุด
5. อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กาหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้าย
สัญญา
4.12 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
1. เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
2. มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล
3. มีระบบล็อคเกียร์
4. มีระบบสัญญาณกันขโมย
5. กันชนหน้าและกันชนหลัง
6. ประตูมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
7. กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
8. มีระบบเบรก ABS หรือเทียบเท่า
9. มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และที่นั่งตอนหน้า
10. พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11. ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อค)
4.13 อุปกรณ์ที่ติดตั้ง
1. ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา
2. ผ้ายางรองเท้า 1 ชุด จานวน 4 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน และ ตอนหลัง 2 ผืน)
3. ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม 60 % ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม 40 % เต็มบานกระจก
4. มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระบะท้ายทั้งหมด (ตัวอย่าง เช่น แมกลายเนอร์)
5. มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบารุงรักษา เป็นภาษาไทย
4.14 สีรถและการพ่นสีเครื่องหมาย
1. สีรถสีดา ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
2. ใช้ สี ข าวพ่ น เครื่ องหมายขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบลสมสนุก พร้ อมหมายเลขครุภั ณฑ์ โ ดย
กาหนดให้มีตรา เครื่องหมาย ขององค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุกขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร
และตัวอักษรชื่อเต็ม ขององค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุกขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และเลขครุภัณฑ์ไว้
ด้านนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง

4.15 เงื่อนไขอื่น ๆ
1. เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่ผลิตออกจาหน่ายแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน ผู้เสนอราคาจะต้อง
ระบุชื่อ สถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและมีความสามารถที่
จะผลิต หรือประกอบที่เชื่อถือได้
2. อุปกรณ์ประจารถต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ ยี่ห้อที่เสนอราคาในครั้งนี้จะต้องมีศูนย์บริการ
ตรวจเช็คและ ซ่อมบารุง ที่ได้มาตรฐานทุกจังหวัดในประเทศอย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง โดยมีเอกสารแนบ
ประกอบการพิจารณา
4. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนพร้อมแคตตาล็อกหรือต้นฉบับแนบมาพร้อมใบเสนอ
ราคา รายการใดไม่ระบุหรือไม่แสดงรายละเอียดไว้ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม จะไม่ได้รับการพิจารณา รถยนต์ที่เสนอต้องเป็น
ของที่มี คุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
6. จดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของผู้ซื้อก่อนการเบิกรับเงิน
5. ระยะเวลาส่งมอบ
กาหนดส่งมอบสิ่งของถูกต้องครบถ้วนภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. วงเงินในการจัดซื้อ
ราคากลางในการจัดซื้อภายในวงเงิน 868,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25663 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานทั่วไป งบ
ลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ) จานวน 1 คัน
ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก ได้รับอนุมัติเงินโครงการจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จานวน 1 คัน แล้วเท่านั้น
หากองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุกไม่ได้รับการอนุมัติเงินตามโครงการดังกล่าว ให้ถือยกเลิกประกาศ
สอบ ราคาและผู้เข้าร่วมเสนอราคาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
7. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ หรือ ทาข้อตกลง ซื้อเป็น
หนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ น้อย
กว่า...1…ปี ...- ...เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน...7…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก เลขที่ 95 หมู่ 4 ตาบลสมสนุก อาเภอ
ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 0-4208-8214 หรือทางโทรสาร 0-4208-8214 หรือทาง E-mail
Address somsanuk@hotmail.com ขององค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก 6380505@dla.go.th โดยระบุ
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

