




 
รายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
********************************* 

 

1. ความเป็นมา 
ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีภารกิจงานท่ีเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ส่วนกลางท่ีใช้

งานอยู่มีอายุการใช้งานหลายปีและมีสภาพเส่ือมชำรุดบ่อยครั้งทำให้การปฏิบัติงานราชการอาจเกิดความ             
ไม่ปลอดภัย ไม่คล่องตัว และไม่สะดวก และทำให้การให้บริการประชาชนหรือการติดต่องานราชการเกิดความล่าช้า 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จึงมีความประสงค์ จัดซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบบรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด       
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) และใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานบริหารท่ัวไป  

2. วัตถุประสงค ์
                  - เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจ งานขนส่ง และบริการ ของ อบต.โนนยอ  
               - เพื่อใช้ทดแทนรถยนต์ส่วนกลาง คันเดิมท่ีมีอายุใช้งานยาวนาน มีสภาพเส่ือมโทรม ไปตาม
กาลเวลา ไม่มีความปลอดภัย และไม่คุ้มค่า สำหรับเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 
        - เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว การให้บริการประชาชนหรือการติดต่องานราชการได้อย่าง
รวดเร็ว 
     3. สมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ 

3.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทำสัญญาตามท่ี กวพ. กำหนด 

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 
3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพจำหน่ายวัสดุท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอต้องการจัดซื้อ 
3.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้าง ด้ วยระบบ อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะ เบี ยน ใน ระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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3.8 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) หรือสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 
(กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565) 
     4.  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  ดังต่อไปนี ้
4.1 ลักษณทั่วไป 

- เป็นรถยนต์บรรทุก ท่ีประกอบหรือผลิตในประเทศไทย ขนาด 1 ตัน ระบบขับเคล่ือน 
สองล้อ 

- ห้องผู้โดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
- เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  110 

กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ 
- ความจุถังน้ำมันเช้ือเพลิงไม่น้อยกว่า 80 ลิตร 
- ราคารวมภาษีสรรพสามิตและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว 
- เป็นรถยนต์ท่ีใหม่ รุ่นใหม่ ละรุ่นล่าสุดของแต่ละยี่ห้อท่ีไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพ

เรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีจำหน่ายให้แก่ ผู้ซื้อท่ัวไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- ท่ีนั่งคนขับและท่ีนั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี 5 จุด ตามมาตรฐานผลิต
อุตสาหกรรมมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

- พ่นน้ำยากันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมท้ังคัน 
4.2ลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์ 
     1. เคร่ืองยนต์ (engine system) 
  -  เป็นรถท่ีใช้เครื่องยนต์ดีเซล  4  จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี 
หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องมียี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัด
น้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คลูเลอร์ 
     2. ระบบส่งต่อกำลัง (Transmission system) 
  -  คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค 
  -  เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก ระบบส่งกำลังเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และเกียร์
ถอยหลัง 1 เกียร์ 
    3. ระบบบังคับเลี้ยว (Steeing system) 
  - เป็นพวงมาลัยขับทางขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง ปรับ 4 ทิศ และยุบตัวได้เมื่อเกิด
อุบัติเหตุ 
    4. ระบบเคร่ืองล่าง 
  -  ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต 
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     5. ระบบแบรก 
  -  เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (anti-lock braking system) 

 -  ล้อหน้าดิสก์เบรก / ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ 
    6. ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย (final drive system) 
 -  ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต 

      7. ระบบล้อและยาง 
   -  ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็กไม่มียาง
ใน (steel belted radlal tubeless) พร้อมล้อแม็กซ์ ตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต 
   -  ขนาดวงล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
      8. ระบบไฟฟ้า 
   -  ใช้แบตเตอร์รี่มาตรฐานของผู้ผลิต 
   -  ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณมาตราวัดต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจร และมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิต 
   -  กระจกไฟฟ้า ขึ้น - ลง แบบอัตโนมัติ 
   -  มีกระจกมองข้างสามารถปรับระดับและพับเก็ยด้วยระบบไฟฟ้า 
   -  มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท 
      9. เคร่ืองปรับอากาศ 
   -  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศท่ีให้ความเย็นเพียงพอ และท่ัวบริเวณภายในตัวรถ 
       10. เก๋งและกระบะบรรทุก 
   -  ช่วงท่ีนั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง 2 ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี
เรียบร้อยและส่วนหลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวท้ังคัน มีท่ีนั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า 4 คน รวมท้ังพนักงานขับ
ขี่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเล่ือนและเอนนอนได้ 
   -  มีประตูปิด - เปิด 2 ข้าง ท่ีสามารถเปิด และปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจละระบบ
เซ็นทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผลิต 
   -  กระจกท่ีใช้ท้ังหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (safety glass) 
   -  กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด - ปิด ได้พ่นเป็นสี
เดียวกันกับหัวเก๋งพร้อมติดต้ังกระบะปูพื้น (liner) 
   -  กันชนหน้า - กันชนหลัง และบันไดข้าง ติดต้ังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
       11.  ตัวรถ 
   - โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง 
   - ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทรกด้านข้าง 
   - แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ 
       12. สีรถ 
   - สีรถยนต์ต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นสีเมทัลลิก โดยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนยอกำหนดสีขาว 
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 4.3 อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ 
   - ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามท่ีผลิตออกจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตาม
รายการดังนี้ (สามารถติดต้ังเพิ่มเติมจากมาตรฐานท่ีกำหนดได้) 
  1. ชุดเครื่องเสียงท่ีสามารถเล่นวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเช่ือมต่อ USB และการเช่ือมต่อด้วย 
BLUETOOTH พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 2 คู่ เป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
  2. ติดต้ังฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด (ความเข้มไม่ต่ำกว่า 60%) กระจก
หน้าและประตูด้านหลังติดฟิล์มใสกรองแสง UV แนบหน้าเต็มความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 40% 
  3. ยางปูพื้นในห้องผู้โดยสารจำนวน 1 ชุด (ตอนหน้า 2 ผืน ตอนหลัง 2 ผืน) ยางกันโคลน 4 ล้อ  
  4. แม่แรงพร้อมด้าม ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด 
  5. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานพร้อมซองหรือถุง จำนวน 1 ชุด 
  6. ประแจบล็อกถอดล้อ สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลล์ ความยาวไม่น้อยกว่า 2 
เมตร จำนวน 1 ชุด ท่ีคีบแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน 1 ชุด 
  7. หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาประจำรถ จำนวน 1 ชุด (ภาษาไทย) 
  8. ค้ิวกันสาดประตูท้ัง 4 ประตู ติดต้ังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน 
  9. ติดต้ังบันไดข้างตัวรถต้ัง 2 ข้าง  (ติดต้ังจากโรงงานผู้ผลิต) 
  10. มีแผงลวดไล่ฝ้าท่ีกระจกหลัง 
  11. กุญแจรีโมท ตามแบบมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น 
  12. มีกระจกมองหลังแบบกันแสงสะท้อน 
  13. ท่ีบังแดดชนิดพับเก็บได้ท้ังด้านพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า 
  14. มีมาตรวัดความเร็ว มาตรารอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
  15. กล้องติดหน้ารถระดับ FULL HD (1080p) หรือ HD Ready (720p) เป็นมาตรฐาน 
  16. มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  17. มีท่ีบัดน้ำฝนท้ังซ้าย - ขวา ทำงานไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ และชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้า
รถยนต์ 
  18. มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง 
  19. อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีบริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน 

4.4 การส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และปฏิบัติตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565  
         ดังนั้นในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 ซี
ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ (แบบยกสูง) แบบดับเบ้ิลแค็บ จำนวน 
1 คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (เครื่องยนต์ฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการท่ีกรมควบคุมมลพิษรับรอง 
http://gp.pcd.go.th (กลุ่มรถยนต์) โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (เครื่องหมายฉลากเขียว) 
ประกอบการจัดซื้อด้วย    
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5. เง่ือนไขอื่นๆ และการรับประกัน 

  1. อบต.โนนยอ จะพิจารณาการเสนอขายโดยใช้เกณฑ์ราคารวม 
  2. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วน
ครบของรถท่ีมิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปล่ียนหรือซ่อมให้โดยไม่
คิดมูลค่าใดๆ ท้ังส้ิน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัด
จากวันท่ีผู้ซื้อได้รับมอบ 
  3. น้ำมันหล่อล่ืน น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (FULL) มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตกำหนดพร้อมท่ี
ใช้งานได้ทันที 
  4. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อท่ีเสนอราคาโดยมี
เอกสารหลักฐานแสดงในวันท่ียื่นเอกสารเสนอราคา และจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมและบริการอะไหล่ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา และเป็นศูนย์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมท้ัง 76 จังหวัด พร้อมแสดงช่ือท่ีอยู่ สถานท่ีต้ัง
ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันเสนอราคา 
  5. ต้องมีน้ำมันเช้ือเพลิงปริมาณเต็มถังในวันส่งมอบ 
  6. ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ 
  7. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมท้ังแค็ตตาล็อกของสินค้า รุ่นท่ีเสนอราคา
พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
  8. ราคาท่ีเสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
อุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
  9. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ป ี
  10. รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว ให้ เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของ
บริษัทผู้ผลิต 
  11. เอกสารใดหากมีข้อความเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องแปลเป็นภาษาไทยประกอบ 
  12. ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายช่ือศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการรถยนต์ท่ีเสนอราคาซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันโดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
จังหวัด  
6.  ระยะเวลาการดำเนินงาน     
   ตุลาคม - ธันวาคม 2565  

7.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของราชการ (ราคาอ้างอิง) 
ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  กำหนด                  

ราคากลาง  เป็นเงิน  850,000 บาท   (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
8.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา 
9.  ระยะเวลาการส่งมอบงาน 
 1. กำหนดส่งมอบไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนยอ  

/2. อบต.โนนยอ… 
 






