
 

ร่างครั�งที� 1  

ขอบเขตงาน  (Terms of Reference : TOR) 

การเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง 

ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
-------------------------------- 

1.  ความเป็นมา 
                สํานกังาน ก.พ. มีความประสงค์จะดาํเนินการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จาํนวน 3 คนั 
และรถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้  จาํนวน 6 คนั ระยะเวลา 5 ปี โดยมีงบประมาณผกูพนัปี พ.ศ. 2553 – 2557   

2.  วตัถุประสงค์ 
  เพื1อสนบัสนุนใหก้ารปฏิบติังานของสาํนกังาน ก.พ. เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งจดัหารถยนตส่์วนกลางมาใชใ้นการปฏิบติังานใหเ้พียงพอกบัภารกิจของสาํนกังาน ก.พ. 

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา   
 3.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพให้เช่ารถยนต์ที1ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว   
 3.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้1ถูกระบุชื1อไวใ้นบญัชีรายชื1อผูทิ้?งงานของทางราชการและ
ไดแ้จง้เวยีนชื1อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้1ไดรั้บผลของการสั1งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื1นเป็นผูทิ้?งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 3.3 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื1น และ/หรือ 
ไม่ เ ป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์    
ณ วนัประกาศประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาเช่าครั? งนี?    
 3.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิB หรือความคุม้กนั ซึ1 งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ?นศาลไทย 
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั1งใหส้ละสิทธิB ความคุม้กนัเช่นวา่นั?น 

4.  รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
 - รถยนตส่์วนบุคคล (เก๋ง)   จาํนวน   3   คนั   
 - รถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ จาํนวน   6   คนั   

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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5.  ระยะเวลาการจัดเช่า 

 งบประมาณปี พ.ศ. 2553 - 2557 

6.  ระยะเวลาส่งมอบ 
 ส่งมอบรถยนต ์ ภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัที1ลงนามในสัญญา 

7.  วงเงินในการจัดเช่า 
 งบผกูพนังบประมาณปี พ.ศ. 2553 - 2557 
 - รถยนตส่์วนบุคคล (เก๋ง)   จาํนวน  3  คนั   วงเงิน   3,690,000.-  บาท 
 - รถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ จาํนวน  6  คนั    วงเงิน   9,900,000.- บาท 
 

 ----------------------------- 

  



 

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะและเงื�อนไขการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง)   

และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง 
 

1. รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของรถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง)   จํานวน  3   คัน   

1.1 รถยนตส่์วนบุคคล (เก๋ง)  4  ประตู  นั1งไม่เกิน  7  คน    
1.2 เป็นรถยนตใ์หม่  ไม่เคยใชง้านมาก่อน  และเป็นรุ่นที1ผลิต หรือนาํเขา้ในปี  2552   

และเป็นยี1หอ้ที1มีศูนยบ์ริการมาตรฐานเดียวกนัครบทุกจงัหวดั 
1.3 เครื1องยนตเ์บนซินระบบหวัฉีด 4 สูบ แถวเรียง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ1ากวา่ 1,550 ซีซี  

และไม่เกิน 1,600 ซีซี    
1.4 สีบรอนซ์เงิน      
1.5 พวงมาลยัอยูท่างขวา  พร้อมเครื1องช่วยผอ่นแรง ( Power Steering)      
1.6 ระบบส่งกาํลงัแบบเกียร์อตัโนมติั   
1.7 ติดตั?งเครื1องปรับอากาศรถยนตต์ามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ พร้อมติดฟิลม์กรองแสง

ระดบัความเขม้  60  เปอร์เซ็นต ์ ยกเวน้กระจกบงัลมหนา้และหลงัใชค้วามเขม้  40  เปอร์เซ็นต ์ 
เตม็บานกระจก  คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ายี1หอ้  3M   

1.8 เครื1องเสียงวทิย ุ AM – FM  สามารถเล่น  CD  และ  MP3 ได ้ พร้อมลาํโพงหนา้ – หลงั   
4  ตวั  อุปกรณ์มาตรฐานจากผูผ้ลิตอยา่งสมบูรณ์                                                                                                                                                                                                                            

1.9 ระบบตวัถงัและระบบความปลอดภยั   
1.9.1 โครงสร้างนิรภยั  และพร้อมคานเหล็กนิรภยักนักระแทกดา้นขา้ง 
1.9.2 กระบงัลมหนา้อดัซอ้นนิรภยั 
1.9.3 ระบบถุงลมนิรภยัดา้นคนขบั 
1.9.4 ระบบเบรก  ตอ้งมีระบบป้องกนัลอ้ล็อค ABS  เป็นแบบดิสกเ์บรก พร้อมมี  
           พาวเวอร์ผอ่นแรงและมีไฟเบรกดวงที1สาม 
1.9.5 ระบบสัญญาณกนัขโมย  ตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิต 
1.9.6 พวงมาลยัพาวเวอร์ ปรับระดบัได ้ และแกนพวงมาลยัสามารถยบุตวัไดเ้มื1อเกิดอุบติัเหตุ 
1.9.7 มีระบบ Central Lock  ตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิต 
1.9.8 กระจกหนา้ต่างทุกบานและกระจกมองขา้งปรับดว้ยระบบไฟฟ้า 
1.9.9 มีเขม็ขดันิรภยัทุกที1นั1ง  

1.10 มีพรมปูทบัพื?นรถและมีแผน่ยางปูพื?นอีกชั?นหนึ1งทั?งดา้นคนขบัและผูโ้ดยสาร 
เพื1อความสะดวกในการทาํความสะอาด 

1.11 อุปกรณ์อะไหล่ชิ?นส่วนครบถว้นไดม้าตรฐานตามรถของรุ่นนั?น ๆ  
 

เอกสารแนบ 



- 2 - 
 

2. รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสาร ( รถตู้ ) ส่วนกลาง   จํานวน  6  คัน 
2.1 รถยนตโ์ดยสารประเภทรถตูห้ลงัคาสูง  ลกัษณะตูน้ั1ง  4  ตอน  ขนาดไม่นอ้ยกวา่  12  ที1นั1ง   

รวมที1นั1งคนขบั 
2.2 เป็นรถยนตใ์หม่  ไม่เคยใชง้านมาก่อน  และเป็นรุ่นที1ผลิต หรือนาํเขา้ในปี  2552   

และเป็นยี1หอ้ที1มีศูนยบ์ริการมาตรฐานเดียวกนัครบทุกจงัหวดั 
2.3 เครื1องยนตดี์เซล  แบบ  4  สูบ แถวเรียง  DOHC 16 วาลว์ เทอร์โบ อินเตอร์ คูลเลอร์ 

หวัฉีดไดเร็คอินเจคชั1น  แบบคอมมอนเรล 
2.4 ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ตํ1ากวา่  2,400  ซีซี 
2.5 สีบรอนซ์เงิน  บุภายในรถ  สีเบาะนั1ง  พร้อมคอนโซล  ใชสี้อยูใ่นโทนเดียวกนั 
2.6 ติดตั?งเครื1องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์
2.7 กระจกทุกบานตอ้งติดฟิลม์กรองแสงที1มีมาตรฐานการกรองแสง  สามารถกรองแสงได ้

ไม่ตํ1ากวา่  60 %  และป้องกนัความร้อนเขา้ภายในหอ้งโดยสาร  พร้อมติดตั?งม่านบงัแสงแดด
ชนิดรางคู่ดว้ย 

2.8 มีเขม็ขดันิรภยัสาํหรับคนขบัและผูโ้ดยสารไม่นอ้ยกวา่  10  ที1นั1ง 
2.9 เบาะหนงัเทียมปรับเอน - นอน ได ้พร้อมเทา้แขน (เทา้แขนพบัเก็บได)้  มีคอนโซลเตี?ย 

ใชเ้ป็นที1วางแกว้นํ?าพร้อมที1เก็บของดา้นหลงัคนขบั เบาะดา้นหลงัแถวสุดทา้ยสามารถพบัเก็บได ้
2.10 พื?นปูดว้ยไมอ้ดัทบัดว้ยดูราฟลอร์  กุ๊นยางรอบคนั  ติดตั?งวิทย ุ FM – AM  และ DVD , VCD, 

MP3, CD  ติดตั?งลาํโพง  ขนาดไม่ตํ1ากวา่  50  วตัต ์ 3  คู่  พร้อมอุปกรณ์  สัญญาณขั?วสายไฟ 
อยา่งดี  ติดตั?งจอ  LCD  ขนาดไม่ตํ1ากวา่  15  นิ?ว  แบบพบัเก็บเพดานพร้อมเสาอากาศ 

2.11 ระบบพวงมาลยัพาวเวอร์ขวา  สามารถปรับสูง – ตํ1าได ้
2.12 ระบบเบรก  ลอ้หนา้แบบดิสกเ์บรก  ลอ้หลงัแบบดรัมเบรก 
2.13 ระบบส่งกาํลงั  เกียร์ธรรมดา  5  สปีด 
2.14 อุปกรณ์อะไหล่ชิ?นส่วนครบถว้นไดม้าตรฐานตามรถของรุ่นนั?น ๆ  

 

3.  เงื�อนไขการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง)  และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 
3.1 เป็นรถยนตที์1มีผลิตภณัฑ ์และส่วนประกอบ ถูกตอ้ง  เป็นไปตามกฎหมาย   
3.2 ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งนาํรถไปจดทะเบียนใหค้รบถว้นก่อนส่งมอบ  และจะตอ้งต่อทะเบียนรถยนต์

ประจาํปีตลอดอายสุัญญาเช่า  เพื1อใหผู้เ้ช่าสามารถใชง้านไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย   
โดยผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั?งสิ?น 
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3.3 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งจดัใหมี้การทาํประกนัภยัรถยนตก์บับริษทัประกนัภยัที1มีความมั1นคง 
และน่าเชื1อถือตลอดอายสุัญญาเช่า โดยผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

3.4 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งทาํประกนัภยัรถยนตค์นัที1ใหเ้ช่าประเภทชั?นหนึ1ง  และตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  โดยแบ่งการคุม้ครองออกเป็น  ดงันี?  
3.4.1 คุ้มครองการบาดเจ็บ  และเสียชีวติของบุคคลภายนอกในวงเงิน  1,000,000.- บาท 

(หนึ�งล้าน) บาท / คน  และไม่เกนิ  10,000,000.-  บาท  (สิบล้าน) บาท / ครั�ง 

3.4.2 คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน  5,000,000.- บาท  (ห้าล้าน) บาท / ครั�ง 

3.4.3 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  และการเสียชีวติสําหรับผู้ขับขี� และผู้โดยสาร 

คันที�เอาประกนัภัยในวงเงินไม่ตํ�ากว่า 200,000.- บาท  (สองแสน) บาท / คน 

3.5 หากรถยนตค์นัที1ให้เช่าไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติในวนัใดก็ตาม  หรือผูเ้ช่าเห็นวา่ 
เป็นกรณีที1ผูใ้หเ้ช่ารถยนตต์อ้งนาํรถยนตที์1ให้เช่าเขา้รับการบาํรุงรักษา  ผูเ้ช่าจะแจง้ให้ 
ผูใ้หเ้ช่าทราบ  เพื1อดาํเนินการดงันี?  
3.5.1 กรณีเกิดเหตุขดัขอ้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งนาํรถยนต์

คนัอื1น  มาทดแทนทนัที 
3.5.2 กรณีเกิดเหตุขดัขอ้งในส่วนภูมิภาค  ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งนาํรถยนตม์าทดแทนทนัที   

ไม่เกินระยะเวลา 24 ชั1วโมง  นบัแต่ไดรั้บแจง้เหตุ  
การจดัหารถยนต์ทดแทน  ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งจดัหารถยนต์ซึ1 งมีสภาพและขนาดเทียบเท่า

หรือดีกว่ามาทดแทน  เพื1อใช้งานทนัทีจนกว่ารถยนต์คนัที1ชาํรุดพร้อมใช้งานและผูใ้ห้เช่า 
ตอ้งนํารถยนต์ คนัที1นํามาทดแทนส่งให้ผูเ้ช่าถึงสถานที1ใช้งานและผูใ้ห้เช่าต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพยข์องผูใ้ห้เช่าเอง  หากผูใ้ห้เช่าละเลยไม่จดัหารถยนต์ให้ผูเ้ช่า
แทนคนัที1ชาํรุด กรณีนี�ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)  

ต่อรถยนต์ 1 คัน นับแต่วนัที�ไม่มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

กรณีผูเ้ช่ามีความจาํเป็นเร่งด่วน ผูเ้ช่ามีสิทธิที1จะเช่ารถยนตจ์ากผูอื้1นทดแทนในวนันั?นได ้ 
โดยผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรับภาระค่าเช่าแทนผูเ้ช่าดว้ย 

3.6 การนาํรถยนตไ์ปซ่อมหรือบาํรุงรักษา  ผูใ้หเ้ช่าตอ้งตรวจสอบนํ?ามนัเชื?อเพลิงในถงัวา่มีระดบั
เท่าใด  เมื1อส่งรถยนตก์ลบัมาใหผู้เ้ช่า  นํ?ามนัเชื?อเพลิงในถงัจะตอ้งอยูใ่นระดบัเดิม 
ถา้ตํ1ากวา่เดิม  ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเติมใหอ้ยูใ่นระดบัเดิม 

3.7 ในระหวา่งนาํรถที1ใหเ้ช่าไปซ่อมบาํรุงรักษา  หา้มมิใหผู้ใ้หเ้ช่านาํรถไปใชเ้พื1อกิจการอื1น 
3.8 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต ์ ที1จะตกลงจะเช่าหรือรถยนตค์นัที1จะนาํมาเปลี1ยนชั1วคราว 

ในกรณีขอ้  3.5  และขอ้  3.6  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูเ้ช่า 
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3.9 ค่าใชจ่้ายในการดูแลและซ่อมบาํรุงรักษา และค่าเปลี1ยนนํ?ามนัเครื1อง ให้อยูใ่นความรับผิดชอบ
ของผูใ้หเ้ช่า  ยกเวน้ค่านํ?ามนัเชื?อเพลิง 

3.10 นํ?ามนัเชื?อเพลิงเตม็ถงัในวนัส่งมอบ 
3.11 ยางรถยนตที์1เช่าและยางอะไหล่ 1 เส้น จะตอ้งเป็นยางใหม่ทุกเส้นจะตอ้งเป็นยางเรเดียล 

ที1ไดม้าตรฐาน  และผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเปลี1ยนยางทุกเส้นเมื1อผา่นการใชง้านเป็นเวลา  2  ปี   
หรือ 40, 000 กิโลเมตร  หรือยางมีสภาพความลึกของดอกยางตํ1ากวา่ 3 มิลลิเมตร   
แลว้แต่อยา่งใดจะถึงก่อน ทั?งนี? ยางรถยนต ์ ยางอะไหล่  และยางที1เปลี1ยนใหม่   
ตอ้งมีอายกุารผลิตไม่เกิน 1 ปี  และไม่เป็นยางหล่อดอก 

3.12 ตอ้งมีเครื1องมือประจาํรถ เช่นแม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี1ยนลอ้ 1 ชุดต่อคนั 
อุปกรณ์ทุกชนิดตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิตอยา่งครบถว้น 

3.13 ตอ้งมีเครื1องดบัเพลิงผงเคมีแหง้ Class  ABC  สาํหรับใชก้บัรถยนต ์ 1  ชุด ติดตั?งอยา่งมั1นคง  
แขง็แรง  ภายในรถแต่ละคนั และตอ้งตรวจสอบใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

3.14 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งจดัทาํตราสัญลกัษณ์ของสาํนกังาน ก.พ. ติดขา้งประตูตอนหนา้ซา้ย - ขวา  
ใหดู้สวยงาม 

3.15 รถที1เช่าทั?งหมดให้อยูใ่นความครอบครองและเก็บรักษาโดยสาํนกังาน ก.พ. ตลอดระยะเวลา
การเช่า 

3.16 ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนตที์1เช่าในทุกกรณี  
3.17 หากเกิดการเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของผูป้ฏิบติังานของสาํนกังาน ก.พ.      

อนัเนื1องจากการโดยสารรถที1เช่า ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมรับผดิชอบและชดใชค้่าเสียหายที1ผูใ้หเ้ช่า
หรือผูแ้ทนของผูใ้หเ้ช่าไดก่้อใหเ้กิดขึ?นแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าว 
อนัเนื1องจากการปฏิบติัตามสัญญาเช่าทุกกรณี  

3.18 การชาํระค่าเช่ารถจะจ่ายเป็นรายเดือน  โดยผูใ้หเ้ช่าตอ้งปฏิบติัครบถว้นถูกตอ้งตามเงื1อนไข
และหลงัจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุไดต้รวจรับเรียบร้อยแลว้ 

3.19 กาํหนดระยะเวลาเช่าเป็นเวลา  5  ปี   
 

--------------------------------------------- 
 


