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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ่านวน 1 คัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
      ชื่อโครงการ : การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ่านวน 1 คัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
      งบประมาณโครงการ :  จ่านวนเงิน  1,358,000 บาท (หนึ่งลา้นสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
      ราคากลาง : ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส่านักงบประมาณ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2563 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หนา้ 74 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหารถยนต์ส่าหรับใช้ในราชการของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สถานที่ด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
               4.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
               4.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
               4.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
               4.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท่าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก่าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
               4.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ่านาจในการด่าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
               4.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก่าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
               4.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
               4.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
               4.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค่าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
               4.๑0 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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               4.๑1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นส่าเนาทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
และส่าเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 

     5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารแนบท้าย                 
           5.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์ 
สูงสุดไม่ต่่ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ่านวน 1 คัน รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุตามเอกสารแนบท้าย ผนวก 1 จ่านวน 
3 แผ่น 
 

     6. เงื่อนไขและหลักฐานการเสนอราคา 
 6.1 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก่าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในก่าหนด 
ยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 6.2 ยี่ห้อรถท่ีเสนอต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตจังหวัดอุดรธานี 
 6.3 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจ่าหน่ายหรือตัวแทนผู้จ่าหน่ายหรือตัวแทนผู้ผลิต 
หรือตัวแทนผู้ประกอบการรถยี่ห้อที่เสนอ โดยยื่นหลักฐานพร้อมเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในวันยื่นเสนอราคา 
 6.4 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       6.4.1 กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ 
             6.4.2 กรณีเป็นตัวแทนจ่าหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จ่าหน่ายโดยตรง โดยแนบ
หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
             6.4.3 ผู้เสนอราคาต้องสงแคตตาล็อค หรือแบบรูปรายการ รายละเอียดที่เป็นเอกสารฉบับจริง 
เพ่ือประกอบการพิจารณา หากเป็นส่าเนารูปถ่ายจะต้องลงนามรับรองส่าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ่านาจท่านิติกรรม 
แทนนิติบุคคล 
          6.5 ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบ่ารุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
จากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน 
พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา 

              6.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท่าตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขต 
     ของงานที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ก่าหนดเสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด 
     โดยแนบเอกสารประกอบการน่าเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อคตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุ 
     ยี่ห้อ รุ่นของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา  

     7. ก าหนดการส่งมอบและการจ่ายเงิน 
 7.1 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 7.2 วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้่ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ผู้ผลิตก่าหนด พร้อมใช้งานได้ทันที โดยส่งมอบ ณ สถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
อุดรธานี ก่าหนด ภายในระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ 6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
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          7.3 ผู้ขายจะต้องรับภาระในการด่าเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย และท่าประกันภัยชั้นหนึ่ง 
พร้อมกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มอบกรรมธรรม์ประกันภัยให้กับมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ในวันส่งมอบและมอบทะเบียนรถยนต์ให้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
อุดรธานี หลังจากผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้
เรียบร้อยแล้ว ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอ่านาจให้จดทะเบียน 
 

            7.4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี สงวนสิทธิ์ที่จะช่าระเงินค่ารถให้กับผู้ขาย ต่อเมื่อ 
    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถไว้ถูกต้อง ครบถ้วน  

       7.5 ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับการเข้ารับบริการของผู้ขายหรือ 
    ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จ่านวน 1 ชุด/คัน 

 

  

   

  8. การท าสัญญา  
       ผูช้นะการเสนอราคา จะต้องท่าสัญญา กับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ภายใน  
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ่านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคา 
พัสดุที่เสนอราคาได้ 

  9. อัตราค่าปรับ  
 หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในก่าหนด จะต้องช่าระค่าปรับให้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 
  10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

            10.1 ผู้ขายจะต้องรับประกันรถยนต์ที่ขายให้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ตัวรถ อุปกรณ์ของรถ ที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี 
หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ 
ผู้ซื้อได้รับมอบ และสามารถน่ารถเข้ารับบริการได้ที่ตัวแทนจ่าหน่ายทั่วราชอาณาจักร  

      10.2 มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 1 ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 1 ปี 
        10.3 มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เป็นระยะเวลา  
1 ปี 

      10.4 หากกรณีเกิดความช่ารุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้าง 
ต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช่ารุดบกพร่อง 

 11. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
         11.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

        11.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  
                  กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตอุดรธานี จะพิจารณาจาก ราคารวม 
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 12. ระยะเวลาด าเนินการ  
       เริ่มด่าเนินการ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

     13. งบประมาณ  
           เงินงบประมาณส่าหรับจัดซื้อครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณรายได้ระหว่างปี (เงินรายได้) ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,000 บาท (หนึ่งลา้นสามแสนห้าหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) 

 14. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         ส่าหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ สามารถ
สอบถามได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tnsuudn@tnsu.ac.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-4224-6363 ทั้งนี้ 
ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

 15. การรับฟังความคิดเห็น 
       รับฟังความคิดเห็น 
       ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ ได้ที่ 
       งานพัสดุและยานพาหนะ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
          โทรศัพท์ : 0-4224-6363  
 e-Mail : tnsuudn@tnsu.ac.th 

       ทั้งนี ้ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และท่ีอยู่ ที่สามารถติดต่อได้ให้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ทราบด้วย 

 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

4 สิงหาคม 2564 
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