ร่างครั้งที่ 1
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------1. ความเป็นมา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงาน ก.พ. จะได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.
2. วัตถุประสงค์
เพื่อทดแทนการเช่ารถยนต์ที่จะสิ้นสุดสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาต้องไม่ เป็ นผู้ ที่ถูกระบุชื่ อไว้ ในบัญ ชีรายชื่ อผู้ ทิ้งงานของ
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วั น ประกาศประกวดราคาเช่า ด้ ว ยวิ ธี การทางอิเ ล็ กทรอนิ กส์ หรื อไม่ เ ป็น ผู้ กระทํ า การอั น เป็ น การ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งไม่ อ ยู่ ในฐานะเป็ น ผู้ ไ ม่ แ สดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการเช่าฯ
รถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จํานวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จํานวน 2 คัน
ตามเอกสารแนบ 1 จํานวน 4 หน้า
5. ระยะเวลาการเช่า
ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2561)
6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ
ส่งมอบรถยนต์ ก่อนหรือภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
7. การจ่ายเงิน
การชําระค่าเช่ารถจะจ่ายเป็นรายเดือน เมื่อผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข และ
หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
8. วงเงินในการเช่า
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 วงเงิน 4,077,000.- บาท
(สี่ล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
9. ราคากลาง
ราคากลาง เป็นเงินจํานวน 4,077,000.- บาท ตามเอกสารแนบ 2 จํานวน 1 หน้า
10. การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid)
ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้ งละ 8,000.- บาท จากราคาสู งสุ ด ของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ งถั ด ๆ ไป
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 8,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
11. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สํานักงานเลขาธิการ สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0 2547 1096 – 7
โทรสาร
0 2547 1083
เว็บไซต์
www.ocsc.go.th (E-mail address : opm@ocsc.go.th)
สาธารณชนที่ ต้ องการเสนอแนะ วิ จ ารณ์ หรื อมี ความเห็ น ต้ องเปิ ดเผยชื่ อและที่ อยู่
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
-----------------------------

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง)
และรถยนต์โดยสาร (รถตู)้
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จํานวน 1 คัน
1.1 รถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) 4 ประตู นั่งไม่เกิน 7 คน
1.2 เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นที่ผลิต หรือนําเข้าในปี 2556 และเป็นยี่ห้อ
ที่มีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันครบทุกจังหวัด
1.3 เครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด 4 สูบ แถวเรียง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 1,550 ซีซี
และไม่เกิน 1,600 ซีซี
1.4 สีบรอนซ์เงิน
1.5 พวงมาลัยอยู่ทางขวา พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
1.6 ระบบส่งกําลังแบบเกียร์อัตโนมัติ
1.7 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ พร้อมติดฟิล์มกรองแสงระดับ
ความเข้ม 60 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้ม 40 เปอร์เซ็นต์ เต็มบานกระจก
คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ายี่ห้อ 3M
1.8 เครื่องเสียงวิทยุ AM – FM สามารถเล่น CD และ MP3 ได้ พร้อมลําโพงหน้า-หลัง 4 ตัว อุปกรณ์
มาตรฐานจากผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์
1.9 ระบบตัวถังและระบบความปลอดภัย
1.9.1 โครงสร้างนิรภัย และพร้อมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
1.9.2 กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
1.9.3 ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสาร
1.9.4 ระบบเบรก ต้องมีระบบป้องกันล้อล็อค ABS เป็นแบบดิสก์เบรก และมีไฟเบรกดวงที่สาม
1.9.5 ระบบสัญญาณกันขโมย ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
1.9.6 พวงมาลัยพาวเวอร์ ปรับระดับได้ และแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
พร้อมมีพาวเวอร์ผ่อนแรง
1.9.7 มีระบบ Central Lock ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
1.9.8 กระจกหน้าต่างทุกบานและกระจกมองข้างปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า
1.9.9 มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
1.10 มีพรมปูทับพื้นรถและมีแผ่นยางปูพื้นอีกชั้นหนึ่งทั้งด้านคนขับและผู้โดยสาร เพื่อความสะดวก
ในการทําความสะอาด
1.11 อุปกรณ์อะไหล่ชิ้นส่วนครบถ้วนได้มาตรฐานตามรถของรุ่นนั้น ๆ

-22. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง จํานวน 2 คัน
2.1 รถยนต์โดยสารประเภทรถตู้หลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง
2.2 เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นที่ผลิต หรือนําเข้าในปี 2556 และเป็นยี่ห้อ
ที่มีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันครบทุกจังหวัด
2.3 เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์ คูลเลอร์ หัวฉีด
ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
2.4 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
2.5 สีบรอนซ์เงิน บุภายในรถ สีเบาะนั่ง พร้อมคอนโซล ใช้สีอยู่ในโทนเดียวกัน
2.6 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
2.7 กระจกทุกบานต้องติดฟิล์มกรองแสงที่มีมาตรฐานการกรองแสง สามารถกรองแสงได้
ไม่ต่ํากว่า 60 % และป้องกันความร้อนเข้าภายในห้องโดยสาร พร้อมติดตั้งม่านบังแสงแดด
ชนิดรางคู่ด้วย
2.8 มีเข็มขัดนิรภัยสําหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
2.9 เบาะหนังเทียมปรับเอน - นอน ได้ พร้อมเท้าแขน (เท้าแขนพับเก็บได้) มีคอนโซลเตี้ย
ใช้เป็นที่วางแก้วน้ําพร้อมที่เก็บของด้านหลังคนขับ
2.10 พื้นปูด้วยไม้อัดทับด้วยดูราฟลอร์ กุ๊นยางรอบคัน ติดตั้งวิทยุ FM - AM และ DVD, VCD,
MP3, CD ติดตั้งลําโพง ขนาดไม่ต่ํากว่า 50 วัตต์ 3 คู่ พร้อมอุปกรณ์ สัญญาณขั้วสายไฟ
อย่างดี ติดตั้งจอ LCD ขนาดไม่ต่ํากว่า 15 นิ้ว แบบพับเก็บเพดานพร้อมเสาอากาศ
2.11 ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ขวา สามารถปรับสูง – ต่ําได้
2.12 ระบบเบรก ล้อหน้าแบบดิสก์เบรก ล้อหลังแบบดรัมเบรก
2.13 ระบบส่งกําลัง เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
2.14 อุปกรณ์อะไหล่ชิ้นส่วนครบถ้วนได้มาตรฐานตามรถของรุ่นนั้นๆ
3. เงื่อนไขการเช่ารถยนต์
3.1 เป็นรถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย
3.2 ผู้ให้เช่าจะต้องนํารถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ และจะต้องต่อทะเบียนรถยนต์
ประจําปีตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้ผู้เช่าสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ให้เช่า
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งสิ้น
3.3 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการทําประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ
ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช่จ่ายดังกล่าว

-33.4 ผู้ให้เช่าต้องทําประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทชั้นหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น ดังนี้
3.4.1 คุ้มครองการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000.- บาท
(หนึ่งล้าน) บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000.- บาท (สิบล้าน) บาท/ครั้ง
3.4.2 คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง
3.4.3 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสําหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร คันที่เอา
ประกันภัยในวงเงินไม่ต่ํากว่า 200,000.- บาท (สองแสน) บาท/คน
3.5 หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือผู้เช่าเห็นว่าเป็น
กรณีที่ผู้ให้เช่ารถยนต์ต้องนํารถยนต์ที่ให้เช่าเข้ารับการบํารุงรักษา ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ
เพื่อดําเนินการ ดังนี้
3.5.1 กรณีเกิดเหตุขัดข้องในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่าต้องนํารถยนต์
คันอื่น มาทดแทนทันที
3.5.2 กรณีเกิดเหตุขัดข้องในส่วนภูมิภาค ผู้ให้เช่าจะต้องนํารถยนต์มาทดแทนทันที
ไม่เกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งเหตุ
การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมีสภาพและขนาด
เทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่ชํารุดพร้อมใช้งาน
และผู้ให้เช่าต้องนํารถยนต์ คันที่นํามาทดแทนส่งให้ผู้เช่าถึงสถานที่ใช้งานและผู้ให้เช่า
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหา
รถยนต์ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชํารุด กรณีนี้ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ
1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) 1 คัน และ
2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 1 คัน นับแต่วันที่ไม่มี
รถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
กรณีผู้เช่ามีความจําเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นทดแทน
ในวันนั้นได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย
3.6 การนํารถยนต์ไปซ่อมหรือบํารุงรักษาผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด
เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า น้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ํากว่าเดิม ผู้ให้เช่า
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
3.7 ในระหว่างนํารถที่ให้เช่าไปซ่อมบํารุงรักษา ห้ามมิให้ผู้ให้เช่านํารถไปใช้เพื่อกิจการอื่น
3.8 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ ที่จะตกลงจะเช่าหรือรถยนต์คันที่จะนํามาเปลี่ยนชั่วคราว
ในกรณีข้อ 3.5 และข้อ 3.6 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า
3.9 ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบํารุงรักษาและค่าเปลี่ยนน้ํามันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

-43.10 น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์
3.11 ยางรถยนต์ที่เช่าและยางอะไหล่ 1 เส้น จะต้องเป็นยางใหม่ทุกเส้นจะต้องเป็นยางเรเดียล
ที่ได้มาตรฐาน และผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนยางทุกเส้นเมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลา 2 ปี หรือ
40,000 กิโลเมตร หรือยางมีสภาพความลึกของดอกยางต่ํากว่า 3 มิลลิเมตรแล้วแต่อย่างใด
จะถึงก่อน ทั้งนี้ยางรถยนต์ ยางอะไหล่ และยางที่เปลี่ยนใหม่ ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน 1 ปี
และไม่เป็นยางหล่อดอก
3.12 ต้องมีเครื่องมือประจํารถ เช่น แม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ 1 ชุดต่อคัน
อุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
3.13 ต้องมีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง Class ABS สําหรับใช้กับรถยนต์ 1 ชุด ติดตั้งอย่างมั่นคง
แข็งแรง ภายในแต่ละคัน และต้องตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.14 ผู้ให้เช่าต้องจัดทําตราสัญลักษณ์ของสํานักงาน ก.พ. ติดข้างประตูตอนหน้าซ้าย - ขวา
ให้ถูกต้องและสวยงาม
3.15 รถที่เช่าทั้งหมดให้อยู่ในความครอบครองและเก็บรักษาโดยสํานักงานก.พ.ตลอดระยะเวลา
การเช่า
3.16 ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าในทุกกรณี
3.17 หากเกิดการเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ.
อันเนื่องจากการโดยสารรถที่เช่า ผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่า
หรือผู้แทนของผู้ให้เช่าได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
อันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาเช่าทุกกรณี
3.18 การชําระค่าเช่ารถจะจ่ายเป็นรายเดือน โดยผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข
และหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
3.19 กําหนดระยะเวลาเช่าเป็นเวลา 5 ปี
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