
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(Terms of Reference:TOR)   
ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ 

การจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี  
หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ่านวน 1 คัน 

 

๑. ความเป็นมา  
 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้มีมติในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  ตามบัญชีรายละเอียดประกอบการขออนุมัติกันเงิน
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล  ขนาด 1 ตัน  จ านวน 1 คัน รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562  งบประมาณ 854 ,000 บาท (แปดแสนห้า
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565) หน้า104 
ข้อ 2 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ที่มีภารกิจงานเพิ่มข้ึน  การให้บริการประชาชนและ
ส าหรับเดินทางไปปฏิบัติภารกิจทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ฯลฯ 
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
 3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มี
อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  
ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 3.8  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่ง
ให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.9  ผู้ยื่นเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government 
Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 3.10 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว  
 3.11  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ให้ยื่นการเสนอราคาผ่านระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลางโดยใช้เอกสาร             
เพ่ือประกอบการพิจารณา  ได้แก่ ใบเสนอราคา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียน
พาณิชย์/ทะเบียนการค้า  ส าเนาใบแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายฯ  พร้อมลงนามเอกสารโดยผู้มีอ านาจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ  หรือผู้
ได้รับมอบอ านาจ และประทับตราสัญลักษณ์ของบุคคล  หรือนิติบุคคลผู้ยื่นเสนอราคา 
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4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จ่านวน 1 คัน   

4.1 ลักษณะท่ัวไป 
  4.1.1 เป็นรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิล้แค็บ  จ านวน 1 คัน     
  4.1.2 เป็นกระบะส าเร็จรูป  
  4.1.3 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  

 4.2.4 มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
  4.3.5 ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่าย 
  ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  4.4.6 สีรถยนต์ต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานผู้ผลิตเป็นสีเมทัลลิก  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล           
  บ้านพลวงก าหนดภายหลัง  
 4.2 ระบบเครื่องยนต์ 
  4.2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบคอมมอลเรล พร้อม 
  เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ าการ
  ส่งก าลัง 
  4.2.2 ระบบเกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า 5 จังหวะ ถอยหลัง 1 จังหวะ /ระบบเกียร์แบบอัตโนมัตติามมาตรฐานผู้ผลิต 
  4.2.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ ากว่ายูโร (Euro 3) หรือตาม  
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2155-2546) หรือดีกว่า 
  4.2.4 ตวัรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จ าหน่าย ไม่เคยผ่าน 
  การใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบส าเร็จรปู ผลิตจากโรงงาน  
                  ของตราสินค้านั้นโดยตรง 
 4.3 ระบบส่งก่าลัง 
  4.3.1 เกียร์เป็นแบบธรรมดา/เกียร์อัตโนมัติ  
  4.3.2 มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ ากว่า 5 เกียร ์และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร ์
  4.3.3 เป็นรถขับเคลื่อน 2 ล้อ  

 4.4 ระบบเบรค 
  4.4.1 ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิค มีเครื่องช่วยผ่อนแรง 
  4.4.2 ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน 
  4.4.3 ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ ามันเบรค 
  4.4.4 มีระบบเบรกมือ แบบกลไก 
 4.5 ระบบบังคับเลี้ยว 
  4.5.1 เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ต าแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ 
  4.5.2 พวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ าและยุบตัวได้ 
  4.5.3 ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
 4.6 ระบบช่วงล่าง 
  4.6.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต 
 
 4.7 ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย 
  4.7.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต 
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 4.8 ระบบไฟฟ้า 
  4.8.1 แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
  4.8.2 อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน  

       หรือไม่ต่ ากว่า 450 วัตต์ 
  4.8.3 กระจกประตูทั้ง 4 บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า 
  4.8.4 กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า 
  4.8.5 ที่ปัดน้ าฝน 2 อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการท างานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ าล้างกระจก 
  4.8.6 มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก ่มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์  
  มาตรวัด ความร้อน มาตรวัดระดับน้ ามันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ 
  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  4.8.7 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก 
  4.8.8 มีเครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, สามารถเล่นระบบ MP3 ได้ เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอล พร้อม 
  ล าโพงไม ่น้อยกว่า 4 ล าโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
  4.8.9 มีนาฬิการะบบดิจิตอล 
 4.9 ระบบเครื่องปรับอากาศ 
  4.9.1 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถท าความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน 
  4.9.2 การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า 3 จุด ปรับทิศทางลมได้ 
  4.9.3 มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
  4.9.4 ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้านหน้ารถ จ านวน 1 ชุด 
  4.9.5 อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด 
 4.10 ล้อและยาง 
  10.1 ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่ 

4.11 อุปกรณ์มาตรฐานอืน่ๆ อย่างน้อยตอ้งมตีามรายการตอ่ไปนี ้ 
 4.11.1 ชุดเครื่องมือประจ ารถท่ีจ าเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด  
 4.11.2 แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด  
 4.11.3 ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน  
 4.11.4 หนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษารถยนต ์และบัตรบ ารุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัท 

  ผู้แทน จ าหน่ายก าหนด จ านวน ๑ ชุด  
 4.11.5 อุปกรณ์อ่ืนนอกจากที่ก าหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา  

 4.12 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 
  4.12.1 เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 
  4.12.2 มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล 
  4.12.3 มีระบบล็อคเกียร์ 
  4.12.4 กันชนหน้าและกันชนหลัง 
       4.12.5 ประตูมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง 
  4.12.6 กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย 
  4.12.7 มีระบบเบรก ABS  
  4.12.8 มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และท่ีนั่งตอนหน้า 
  4.12.9 พวงมาลัยเพาเวอร์  ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
  4.12.10 ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อค) 
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 4.13 อุปกรณ์ที่ติดตั้ง 
  4.13.1 ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา 
  4.13.2 ผ้ายางรองเท้า 1 ชุด จ านวน 4 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน และ ตอนหลัง 2 ผืน) 
  4.13.3 ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม 60 % ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม 40 %  เต็มบานกระจก 
  4.13.4 มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระบะท้ายทั้งหมด 
  4.13.5 มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบ ารุงรักษา เป็นภาษาไทย 
 4.14. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม 
       4.14.1 รถจะต้องพ่นสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือ 
  รับรองการรับประกัน และก าหนดการเข้าตรวจเช็คเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ต่ ากว่า 5 ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม 
  4.14.2 การพ่นสีของตัวรถ ต้องพ่นส าเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยสีของตัวรถและเครื่องหมาย  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ และชื่อหน่ วยงาน  ขนาดกว้างหรือยาว               
  ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงขนาดสูงไม่น้อยกว่า            
   5 เซนติเมตร  ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง โดยพ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน 

 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง          
      002–63-0002  
 4.15 เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
  4.15.1 รับประกันคุณภาพและความช ารุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อย 
  กว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ 
  4.15.2 ในระหว่างการรับประกัน ผู้ขายต้องเป็นผู้มาน ารถยนต์ที่เสนอขายไปเข้ารับบริการบ ารุงรักษา 
  ตามมาตรฐานของคู่มือที่ผู้ผลิตก าหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องน าหลักฐานการ 
                   ให้บริการนี้มาแสดงในวันถอนหนังสือค้ าประกันสัญญาคืนด้วย 
  4.15.3 ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ ามัน 
  อ่ืนเต็ม ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที 
  4.15.4 ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสต๊อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี 
  4.15.5 ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐาน ภายในจังหวัดสุรินทร์ หรือใกล้เคียง ที่ได้  
  มาตรฐานเดียวกันโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา 
  4.15.6 ผู้ขายต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อม 
  แนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา 
  4.15.7 ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงก าหนด 
  4.15.8 ก าหนดส่งมอบไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย   ณ  องค์การบริหารส่วนต าบล
  บ้านพลวง  ก าหนดให้ส่งมอบ ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมด าเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยในนาม         
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง พร้อมเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนรถทั้งหมดจนเสร็จสิ้น 
  โอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามท่ีกฎหมายก าหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่
  ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนบ้านพลวง 

/4.15.9 ผู้ซื้อ… 
 





  
 


