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(ร่าง)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) : TOR
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิกเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน
1. ความเป็นมา
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล ได้อนุมัตเิ ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งงบประมาณไว้ 814,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง สาหรับทดแทนรถเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ให้เพียงพอในการรับรองการปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
.2วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทดแทนรถยนต์เดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
2.2 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ
2.4 เพื่อประหยัดงบประมาณในการซ่อมบารุง
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผู้ป ระสงค์ จะเสนอราคาต้องเป็น นิติ บุคคลผู้ มีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ แจ้งเวียนชื่อ
แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคาครั้งนี้
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ง อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ยี่ห้องที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต
พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีสานักงานใหญ่ภายเขตจังหวัดสุรินทร์ และมีศูนย์บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศสามารถนารถเข้ารับบริการได้สะดวก พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการในจังหวัดสุรินทร์เป็น
เอกสารในวันยื่นซองประกวดราคา
3.7 ระบบอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางก่อนวันเสนอราคา
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์บรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ยกสูง ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี
2561 ข้อ 8.2.2 จานวน 1 คัน
ลักษณะทั่วไป
4.1 คุณลักษณะทั่วไป
1. เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ห้อง
โดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสาเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
2. มีเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งเรียบร้อย
3. ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้ง
ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
4. กระจกประตูปรับขึ้น – ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง 4 บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
5. มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
6. สีรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
7. ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรถรุ่นใหม่วางจาหน่าย ณ ปัจจุบัน
4.2 คุณลักษณะด้านเครื่องยนต์
1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาลว์ DOHC แถวเรียงพร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ มี
ระบบจ่ายน้ามันแบบคอมมอนเรล พร้อมระบายความร้อนด้วยน้า
2. ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือมีกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์
4.3 คุณลักษณะระบบขับเคลื่อนและควบคุม
- ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ (เกียร์กระปุก)
- ระบบครัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว ทางานด้วยระบบไฮดรอลิค
- ยางและล้อ ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ หรือ
ดีกว่า
- ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรกและเบรกหลังแบบดรัมเบรก พร้อมระบบเบรกมือ
- พวงมาลัยพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตาแหน่ง พวงมาลัยอยู่ทางขวามือของรถ พวงมาลัย
สามารถปรับระดับสูงต่าได้
- มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล
- มีระบบกันสะเทือน
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- มีระบบรับน้าหนักหน้าและหลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
4.4 คุณลักษณะด้านโครงสร้างตัวรถยนต์
- ชิ้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปชนิดเดียวกัน
- หลังที่นั่งตอนหน้า มีช่องที่นั่ง 1 ตอน เป็นเบาะนั่ง ยาวตลอด นั่ง ได้ประมาณ 3 ที่นั่ง พร้อม
ประตูเปิด-ปิด ข้างละ 1 บาน กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า
- ติดตั้งวิทยุ MP3/USB/Bluetooth ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระจกมองซ้าย – ขวา ปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ติดฟิล์มกรองแสง ความเข้มไม่ต่ากว่า 40% ที่กระจกประตูหน้าต่างทุกบาน รับประกันไม่น้อย
กว่า 1 ปี
- ถังน้ามันสามารถบรรจุน้ามันได้ไม่น้อยกว่า 70 ลิตร
- ฝาถังสาหรับเปิดเติมน้ามันเชื้อเพลิงต้องเปิดได้จากภายในห้องเก๋งโดยผู้ขับ
- ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสาเร็จตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ขนาดตัวรถ ความยาวตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5,200 มิลลิเมตรและความกว้าง ตัวรถทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 1,815 มิลลิเมตร และความสูงทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 1,780 มิลลิเมตร
- มีกันชนหน้า – หลังรถสีเดียวกับตัวรถหรือชุบโครเมียม
4.5 คุณลักษณะด้านระบบไฟฟ้า
- ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ และแบตเตอรี่ 12 โวลล์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
4.6 คุณลักษณะด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งอานวยความสะดวก
- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยคุณภาพดีสาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิตและได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม
- มีระบบถุงลมนิรภัยไม่ต่ากว่า 2 จุด จากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีกระจกมองหลังในรถ 1 บาน มองได้ชัดเจน
- มีระบบปรับอากาศภายในห้องเก๋งติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นของใหม่ทั้งชุด
- มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎจราจรพร้อมทั้งแตรเสียงดังชัดเจน
- เครื่องปัดน้าฝน พร้อมระบบฉีด ล้างกระจก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
- มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- มีที่บังแดดส่องหน้าในรถทั้ง 2 ข้าง หรือดีกว่า
- มีระบบเช็นทรัลล็อคประตูทั้ง 4 บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือระบบที่ดีกว่า
4.7 อุปกรณ์และเครื่องมือประจารถ
- ชุดเครื่องมือประจารถที่จาเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานพร้อมของหรือถุง จานวน 1 ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ยางเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงาน

4
ผู้ผลิตรถยนต์
จานวน 1 ชุด
- แม่แรงยกพร้อมด้าน
จานวน 1 ชุด
- มีแผ่นยางปูรองพื้นกระบะ (แม็กลายเนอร์)
จานวน 1 ชุด
- มีผ้ายางรองพื้นตอนหน้าและตอนหลัง
จานวน 1 ชุด
- ติดตั้งแผ่นยางรองพื้นตอนหน้าและตอนหลัง
จานวน 1 ชุด
- ติดตั้งแผ่นยางหรืออุปกรณ์กันโคลน ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ จานวน 1 ชุด
- คู่มือการใช้และซ่อมบารุงรักษา (ภาษาไทย)
จานวน 1 ชุด
4.8 อื่นๆ
- อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นามาประกอบห้องโดยสารต้อง
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 2550-2554 หรือดีกว่า
- ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
- รายละเอียดนอกเหนือจากที่กาหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบท้าย
สัญญา
- รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน ธันวาคม 2561 ถึงเดือน มกราคม 2562
6. ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์
ผู้เสนอราคาได้จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
7. สถานที่ส่งมอบ
7.1 ส่งมอบ ณ เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
7.2 การจ่ า ยเงิน ให้ ผู้ ข าย จะจ่ ายให้ ต่ อเมื่ อ ผู้ ข ายได้ จ ดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห้กั บ เทศบาลต าบล
กันตวจระมวลแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
7.3 ผู้ขายจะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า
18 เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มเทศบาลตาบลกันตวจระมวล หมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ ใช้ในราชการเท่านั้น
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ที่ประตูหน้าด้านนอกตัวรถทั้ง 2 ข้าง (บริเวณกลางประตู) (ทั้งหมดใช้
สัญลักษณ์และตัวอักษรสีตัดกีบสีรถ)
7.4 ผู้ขายจะต้องเติมน้ามันให้เต็มถังในวันส่งมอบ
7.5 ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาการ
ตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทางานของ
เครื่องยนต์อัตราเร่ง และระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรก ฯลฯ
8. การรับประกัน
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ต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มิไ ด้
เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดถึงกาหนดก่อน
นับถัดจากวันที่ส่งมอบรถ
9. วงเงินในการจัดหา
ภายในวงเงิน 814,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
10 ติดต่อสอบถามและเสนอข้อคิดเห็น
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โทร 09 1045 4202
ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือ www.kantuad.com
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