
 
ร่างขอบเขตของงาน( Terms of Refrnce : TOR) 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่่ากว่า 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ 
เพื่อใช้ปฏิบัติราชการขององค์การส่วนต่าบลทุ่งท่าช้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์ 

 

1. ความเป็นมา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 
850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ส าหรับจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1 ตัน จ านวน 1 คัน 
(ราคาเป็ น ไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบั บเดื อน ธันวาคม 2564) ตามบัญชี โอนเงินงบประมาณรายจ่ าย               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สภาท้องถิ่น มีอนุมัติในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564  
เพ่ือไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซีหรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) 
จ านวน 1 คัน ส าหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง ใช้ประจ าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง   
ในการติดต่อราชการ ออกพ้ืนที่บริการประชาชน 
3. คุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุดังกล่าว 
 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งท่าช้าง ณ วันที่มีหนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้ 
 9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
ค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้นกันเช่นว่านั้น 
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 10. ผู้ยื่นเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       กรณีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
การก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลัดมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
       ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
 11. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
รถยนต์มาแสดงด้วย หรือ หากได้จดทะเบียนผู้ประกอบ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย 
4. ลักษณะท่ัวไป 
 1.1 เป็นรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของกรมควบคุมมลพิษ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 1๑0 กิโลวัตต์ 
 1.3 เครื่องยนต์ดีเซล 
 1.4 เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า – ออก) 
 1.5 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม 
 1.6 มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมาตรฐาน เช่น วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน 
 1.7 ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ าสุดถึงพ้ืน) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร 
 1.8 โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน 
 1.9 มีประตูด้านหลัง 
5. ระบบส่งก่าลัง 
 แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
6. ระบบบังคับเลี้ยว 
 ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบแร็คแอนด์พีเนียน พร้อมระบบมัลติฟังก์ชั่นปรับระดับสูง – ต่ าได้ 
7. ล้ออัลลอย  ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ยางขนาด 265/50 R20 
8. ระบบเบรก 
 ระบบเบรก ล้อหน้า-ล้อหลัง เป็นแบบดีสเบรก ABS/EBD/BA พร้อมระบบควบคุมการทรงตัว 
9. ระบบไฟฟ้า 
 9.1 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 9.2 ไฟหน้าและไฟท้ายตามมาตรฐานผู้ผลิต 
10. การรับประกัน 
 การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และ
ส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อม
ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณี
ไหน จะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ  และต้องบริการตรวจสอบ (Service) ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง คือ 
ระยะ 1,000 กิโลเมตร และ 20,000 กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
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11. อ่ืนๆ 
 11.1 เป็นรถที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย รุ่นใหม่ล่าสุด 
 11.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต 
 11.3 รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต 
 11.4 ก าหนดส่งมอบภายใน 60 วัน 
 11.5 ท าประกันชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่คิดมูลค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 11.6 การด าเนินการจดทะเบียน ให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 11.7 พ่นตราสัญลักษณ์และชื่อหน่วยงานบริเวณประตูด้านข้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง 
12. หลักเกณฑ์และการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา 
 ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา 40 % 
 ใช้หลักเกณฑ์สมรรถนะ (capability) ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา 60 % 

 
 




