
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ 
เรื่อง  ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference:TOR) 
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
ก าลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู ยกสูง 
จ านวน ๑ คัน 

               ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ มีความประสงค์จะท าการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต  ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีก าลังอัดเครื องยนต์สูงสุดไม่ต  ากว่า ๑๑๐ 
กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู ยกสูง จ านวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๖๘,๐๐๐.๐๐ 
บาท (แปดแสนหกหมื นแปดพันบาทถ้วน)คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขต(TOR) และร่างเอกสารการเสนอ
ราคาเพื อคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายละเอียดสาระส าคัญร่างขอบเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวด
ราคาดังกล่าวตามเอกสารที แนบ 

                หากท่านใดต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี ยวกับรายละเอียดของงานดังกล่าว 
โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวมาที  งานกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนยาวใหญ่  อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก าหนด
สิ้นสุดวิจารณ์วันที   ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

                 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที   ๑๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 

 

   

 (นายสุนทรพงษ์ มณีสุคนธ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ 

 

 

 

 



ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR ) 
โครงการการจัดซื้อรถยนต์ (บรรทุกดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ 

ซีซีหรือก าลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับ เคลื่อน ๒ ล้อ  
แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู ยกสูง จ านวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 

 
๑. ความเป็นมา 

             องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ เป็นหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา มีเขตบริการ ๑๑ หมู่บ้าน/ชุมชน แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ห่างกัน
พอสมควร มีพื้นที  ๒๘.๑๗ ตารางกิโลเมตร ประชากรรวม ๓,๓๓๒ คน แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น ๑ 
ส านักฯ(ส านักปลัด) ๓ กอง (กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) มียานพาหนะ 
จ านวน ๓ คัน ประกอบด้วย ๑.รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน จ านวน ๑ คัน ๒.รถอีแต๋นส าหรับบรรทุกขยะ ๑ 
คัน และ ๓.รถมอเตอร์ไซค์ จ านวน ๑ คัน ปัจจุบันรถยนต์บรรทุกเพียงคันเดียวที มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ 
ปี ซึ งใช้ในการประสานงานกับธนาคารและส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งการออกพ้ืนที ในการให้บริการประชาชน 
การส ารวจ และภารกิจอื นๆ ได้เกิดช ารุดเสียหาย(เครื องยนต์)รอการซ่อมบ ารุงซึ งต้องใช้เวลานาน ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ ไม่มีพาหนะในการติดต่อประสานกับธนาคาร ส่วนราชการอื น และการออก
พ้ืนที ในการให้บริการประชาชน การช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งงานด้านการส ารวจ และอื น ๆ       

๒. หลักการและเหตุผล 
             ด้วยสภาพภูมิประเทศทั วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ มีลักษณะเป็นเนินป่าสลับ
กับที ราบ และลักษณะถนนเชื อมระหว่างหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนดินและหินคลุก การออกส ารวจพื้นที  หรือให้
ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละครั้งต้องการความรวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนทันต่อเหตุการณ์ และปลอดภัย  
ยานพาหนะที ใช้อยู่ในปัจจุบันเพียงคันเดียว มีสภาพเก่าทรุดโทรมเนื องจากอายุการใช้งานมานานหลายปี ท าให้
สมรรถนะของเครื องยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบประกอบ เช่นช่วงล่าง คัสซี และอื น ๆ ไม่พร้อมใช้งานทุก
สถานการณ์ที จ าเป็นเร่งด่วน อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุแก่บุคลากรหรือผู้ใช้ได้ ประกอบกับสภาพ
ถนนทางเชื อมหมู่บ้านหลายมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน เป็นดินทรายในฤดูแล้ง เพื อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงมีความจ าเป็นและประสงค์ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต  ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื อน 
๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู ยกสูง จ านวน ๑ คัน  

๓. เป็นยานพาหนะ 
    ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที ในการออกให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที  และติดต่อประสานงานยังส่วน
ราชการ หรืองานรัฐวิสาหกิจอื น เช่น ธนาคาร อ าเภอ และจังหวัด ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การปฏิบัติหน้าที  อันจะเป็นการเพิ มประสิทธิภาพในการท างาน 

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
               ๔.๑ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายรถยนต์  โดยวิธีคัดเลือก ดังกล่าว และหรือเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี ห้อที เสนอราคา รวมทั้งต้องมีศูนย์บริการที ได้มาตรฐาน ในเขตอ าเภอที องค์การบริหาร 

       /ส่วนต าบล.... 



-๒- 

ส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ตั้งอยู่ หรืออ าเภอใกล้เคียง ทั้งนี้ต้องไม่เกินรัศมี ๕๐ กิโลเมตร นับจากที ตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ และต้องคลอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด  ในประเทศ  

               ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที ถูกระบุชื อไว้ในบัญชีรายชื อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ น และได้แจ้งเวียนชื อเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที ได้รับผลของการ
สั งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

               ๔.๓ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื นข้อเสนอรายอื นที เข้ายื น
ข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ในครั้งนี้ และต้องไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในวิธีการคัดเลือก ครั้งนี ้

               ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื นข้อเสนอได้มีค าสั งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

               ๔.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

               ๔.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e- GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ที เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

               ๔.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

               ๔.๘ เมื อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
และแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 
และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด 

               ๔.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดแปลเอกสารแนบท้าย หรือเอกสารประกอบการเสนอราคา    
ที เป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทย เฉพาะส่วนที เป็นสาระส าคัญที ก าหนดไว้ในรายละเอียด และ
คุณลักษณะเฉพาะหรือเอกสารด้านเทคนิค โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปลตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พร้อมแสดงหลักฐานใบอนุญาต เพื อ
ประกอบการพิจารณา  

๕.แบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที แนบมาพร้อมนี้ 

 ๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
     พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

/๗. วงเงิน.... 



-๖- 
๗. วงเงินในการจัดหา  
    จ านวน ๘๖๘,๐๐๐.๐๐บาท (แปดแสนหกหมื นแปดพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ มตลอดจน
ค่าธรรมเนียมต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  

๘. ระยะเวลาการส่งมอบ  
      ก าหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท าสัญญาซื้อขาย  ณ  ที องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนยาวใหญ่ พร้อมด าเนินการจดทะเบียน โอนทะเบียนรถยนต์ตามสัญญากับกรมการขนส่งทางบก ตามที 
กฎหมายก าหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ยาวใหญ่  

 ๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 
๓๐๓๖๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๗๗๒๓๗   

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

 - สถานที ติดต่อ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ 

   อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  

   โทรศัพท์ 044-977237 

   เว็บไซต์ www.donyaoyai.go.th 

 

 

ลงชื อ………………………………………ประธานกรรมการ  ลงชื อ…………………………………….. กรรมการ 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ (๒ ตอน) ๔ ประตู  

ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ  ยกสูง  จ านวน ๑ คัน 
 

๑. ลักษณะท่ัวไป 

  ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที มีลักษณะ  ๒ ตอน (ดับเบิลแคบ) ๔ ประตู เครื องยนต์ดีเซล   
ขับเคลื อน ๒ ล้อ ยกสูง มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขนาดน้ าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน 
มีก าลังขับเครื องยนต์สูงสุดไม่ต  ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีกระบะบรรทุกส าเร็จรูป  พร้ อมก ร ะบะ ไล เนอร์  กั น
กระแทกขึ้นรูป มาตรฐานโรงงานผลิต เป็นรถยนต์คันใหม่ล่าสุด ไม่เคย ผ่านการใช้งานมาก่อน 
 ๑.๒ ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแคบ ๔ ประตู มีเบาะนั ง ๒ ตอน เบาะที นั งคู่หน้าสามารถ ปรับ
ระยะได้ และปรับเอนได้ พร้อมทั้งผนังกันศรีสระกระแทก  
  ๑.๓ มีเข็มขัดนิรภัยประจ าที นั งตอนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานที กฎหมายก าหนด 
  ๑.๔ มีเครื องเล่นวิทยุ พร้อมเนวิเกเตอร์ แบบหน้าจอสัมผัส รองรับระบบน าทาง  T-Connect 
และการเชื อมต่อ Bluetooth พร้อมล าโพง ๖ ต าแหน่ง 
  ๑.๕ มีกล่องเก็บของ พร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box) 
  ๑.๖ มีช่องปรับอากาศส าหรับเบาะหลัง  
  ๑.๗ มีจอแสดงผล ข้อมูลการขับขี  MID ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว แบบไฟเรืองแสง  

๒. ระบบเครื่องยนต์ Ending 

     ๒.๑ ต้องได้รับมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม Euro4 
     ๒.๒ เป็นเครื องยนต์ดีเซล ที มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีแรงบิดสูงสุด ๔๕๐ 
นิวตัน-เมตร มีระบบคอมมอนเรล เจเนอเรชั นล่าสุด มีก าลังสูงสุดไม่ต  ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑๕๐ แรงม้า 

๓. ระบบส่งก าลัง 

 มีเกียร์อัตโนมัติ ๖ เกียร์ ประกอบด้วย เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ และเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ หัวเกียร์
หุ้มด้วยหนังแท้หรือใกล้เคียง มีระบบสวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี  เพื อให้เลือกได้ทั้งระบบประหยัด และระบบ
สมรรถนะสูง ตามแบบมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต 

๔.ระบบเบรก 

 ระบบเบรกต้องเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกับโคลง ดิสก์เบรกแบบมีครีบ
ระบายความร้อน/ดรัมเบรก 

๕. ระบบบังคับเลี้ยว  

 พวงมาลัยอยู่ด้านขวา ระบบแรคแอนพีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงรัศมีวงกลมของ
พวงมาลัยไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว หุ้มหนัง พร้อมปุ่มควบคุมวิทยุ แอร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นแบบ
ปรับระดับสูง/ต  าได้ เพื อให้เหมาะสมกับผู้ขับขี  

/๖.ระบบไฟฟ้า...  



-๒- 

๖. ระบบไฟฟ้า 

 ใช้แบตเตอรี ไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ประตูกระจกทั้ง ๔ บาน สามาตรเลื อนขึ้นลงและล็อคด้วย
ระบบไฟฟ้า เฉพาะด้านคนขับ ต้องเป็นแบบอัตโนมัติ กระจกมองข้าง ซ้าย/ขวา สามาตรปรับระดับด้วยไฟฟ้า มี
นาฬิกาดิจิตอล ที ปัดน้ าฝน ซ้าย/ขวา ชนิดการท างานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมมีที ฉีดน้ าล้างกระจกอัลเทอร์
เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน มีมาตรวัดต่างๆ แบบเรืองแสง
ครบถ้วน เช่น มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับ
น้ ามันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื นๆ เมื อเครื องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิตต้องมี ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง สัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก 

๗. ขนาดล้อและยาง 

 ขนาดยางต้องให้ได้ขนาด ๒๖๕/๖๐ R ๑๘ ล้อแม็คอัลลอยขนาด ๑๘ นิ้ว และต้องมียาง
อะไหล่ พร้อมล้อแมคเป็นแบบเดียวกันจ านวน ๑ ชุด 

๘. ตัวรถ 
 หลังคาเป็นเหล็กปั้นขึ้นเป็นรูปชิ้นเดียวกัน ตัวถังและห้องโดยสารของรถทั้งคัน เมื อประกอบเสร็จต้อง

ชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมปูพ้ืนด้วยพรมตลอดทั วห้องโดยสาร ประตูเสริมเหล็กนิรภัยกันกระแทก
ด้านข้าง พ้ืนกระบะท้าย ปูด้วยพ้ืนปูกระบะแบบไลน์เนอร์ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์ พ่นน้ ายากันสนิมทั้ง
ภายนอกและภายใน มีกันชนหน้า/หลัง สามารถเยียบขึ้นรถได้สะดวกปลอดภัยตามแบบมาตรฐานโรงงานผลิต 

๙. ระบบช่วงล่าง 

 โครงสร้างแชสซีส์ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. และมีระบบกันสะเทือน ที มีสมรรถนะระดับ
เดียวกับรถ SUV ที โชคอัพขนาดใหญ่ข้ึน ความยาวและระยะห่างของแหนบ ยาวขึ้นและเพิ มข้ึน 

๑๐. ระบบเครื่องปรับอากาศ 

ติดตั้งระบบปรับอากาศที ใช้สารท าความเย็น k ๑๓๔ a แบบฝังในคอนโซล อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่
ทั้งหมด มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายเมือน้ ายาท าความเย็นไม่พอ มีสวิทซ์และพัดลมควบคุมความอุณหภูมิ
สามารถปรับระดับแรงลมได้ 

๑๑. ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี  

ระบบควบคุมการทรงตัว ระบบแสริมแรงเบรก ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย ระบบป้องกัน
ล้อล็อก ระบบกระจายแรงเบรก ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ระบบควบคุมความเร็วขณะทางลงลาดชัน มี
กล้องมองหลัง มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอย่างน้อย ๗ ต าแหน่งรอบคัน พร้อมโครงสร้างตัวถังนิรภัย 
GOA ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการละเอียดทุกประการ พร้อมด าเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์
ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที กฎหมายก าหนดทุกประการ พร้อม พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ
เรียบร้อยไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

/๑๒. สีรถ…. 
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๑๒. สีรถ COLOR 

 เป็นสีด า ATTITUTD BIACK mica ,หรือ สีขาว WHITE PEARL CRYSTAL สีบรอนซ์เงิน 
SILVER HETALLIC 

๑๓. อุปกรณ์ประจ ารถ และอุปกรณ์ติดตั้ง 
  ผู้เสนอเข้าคัดเลือก จะต้องมีอุปกรณ์ติดตั้งในตัวรถ เช่น ผ้ารองกันฝุ่น ๑ ชุด ๔ ผืน (ตอนหน้า 
๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน) ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี ขนาดความเข้มตามาตรฐานที กฎหมายก าหนดและสามาตร  
ปรับแสง UV ได้ และอื นๆ รวมทั้งมี หรือติดตั้งอุปกรณ์ประจ ารถ เครื องมือประจ ารถ เช่น แม่แรงประจ ารถ 
กรอบป้ายทะเบียน คู่มือการใช้รถ พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง ในถังที มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร และมี
น้ ามันในถัง ขณะส่งมอบตามสมควร 
๑๔. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
 ๑๔.๑ ผู้เสนอขายต้องมีศูนย์บริการที ได้มาตรฐาน ในเขตพ้ืนที อ าเภอเคียงกันกับองค์กาบริหาร
ส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ตั้งอยู่ หรืออ าเภอใกล้เคียง ทั้งนี้รัศมีต้องไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร และมีรัศมีศูนย์บริการ
แห่งอื นครอบคลุม ทั้ง ๗๖ จังหวัดทั วประเทศ พร้อมแสดงชื อที อยู่แสดงที ตั้งของศูนย์บริการ 
 ๑๔.๒ ผู้เสนอขายต้องส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที ลงนามสัญญาซื้อขาย พร้อมจัดท าโล
โก้ หรือตราสัญญาลักษณ์ ตามที องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ก าหนด โดยวิธีการพ้นสีจริง 
                  ๑๔.๓ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ต้องมีน้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และ
น้ ามันอื นเต็มตามมาตรฐานที ผู้ผลิตก าหนด พร้อมจะใช้งานทันที 
  ๑๔.๔ รับประกันคุณภาพและความช ารุดบกพร่อง  เนื องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ 
  ๑๔.๕ ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที เสนอราคาในสต็อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี 
 
 
 
 
(นางสาวกณิกาพร ทองสุขนอก)          (นายขันทอง  จอมมาลา)  (นางสาวปิยะวรรณ ดาไธสง) 
        ประธานกรรมการ           กรรมการ       กรรมการและเลขานุการ 

 


