
 

 

ขอบเขตของงาน (TOR)  
เช่ารถตู้โดยสารประจ าส่วนกลาง จ านวน 2 คัน  
------------------------------------------------- 

 

ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมได้จัดท ำค ำของบประมำณเช่ำรถตู้โดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) จ ำนวน 2 คัน ในวงเงิน 2,970,000.- บำท (สองล้ำนเก้ำแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) จึงมีควำมประสงค ์
จะเช่ำรถตู้โดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ ำนวน 2 คัน ระยะเวลำกำรเช่ำ 60 เดือน ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2564 – 
๒๕๖8 โดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จึงจัดท ำรำยละเอียดขอบเขตของงำน (TOR) เช่ำรถตู้โดยสำร  
ขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ ำนวน 2 คัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ความเป็นมา 
 ในปีงบประมำณ ๒๕๕9 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมได้เช่ำรถตู้โดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง 

(ดีเซล) จ ำนวน 2 คัน ระยะเวลำกำรเช่ำรวม 60 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนกันยำยน ๒๕๖3  
ซึ่งสิ้นสุดสัญญำเช่ำในปีงบประมำณ ๒๕๖3 จึงจ ำเป็นต้องเช่ำรถตู้โดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ ำนวน 2 คัน 
เพ่ือใช้ในรำชกำรทดแทนรถยนต์ส่วนกลำงเดิมที่หมดสัญญำเช่ำ  

2.วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือใช้ในรำชกำรประจ ำส่วนกลำงของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
  2. ทดแทนรถยนต์เช่ำเดิมที่หมดสัญญำ 

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
 3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย  
  3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  
  3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ

ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศกรมบัญชีกลำง  

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่เป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกจิกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย  

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพให้เช่ำพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว  
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่ยื่นข้อเสนอให้แก่ สปค.  

ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี ้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำล
ของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียน ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลำง 

 
3.11 ผู้ยื่น... 
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3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร  
เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเงินเป็นเงินสดก็ได้  ตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

4. คุณลักษณะเฉพาะ  
  1. รถยนต์ตู้โดยสำรส ำเร็จรูปหลังคำสูงเบำะนั่ง ไม่น้อยกว่ำ 4 ตอน เบำะนั่งขนำด 

ไม่น้อยกว่ำ 12 ที่นั่ง  
  2. เจำะช่องหน้ำต่ำงและติดตั้งกระจกเรียบร้อยแล้ว  

   3. กระจกบังลมหน้ำ – หลังและกระจกหน้ำต่ำงแบบนิรภัย (เทมเปอร์หรือลำมิเนท)  
  4.  เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ สูบแถวเรียง 16 วำล์ว  ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำพร้อมเทอร์โบ
แปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์  
 5. ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ำกว่ำ 2,40๐ ซีซี. หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ  
90 กิโลวัตต์ 
  6. ระบบเชื้อเพลิงหัวฉีดดีเซล  
  7. ระบบคลัทซ์แห้งแผ่นเดียวสปริงกดแบบไดอะแฟรม  
  8. ระบบแบบเกียอัตโนมัติ หรือแบบธรรมดำ ซึ่งมีระบบคลัตช์ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต 
  9. ระบบกันสะเทือน  
   - หน้ำ  อิสระปีกนกคู่ ทอร์ชั้นบำร์หรือปริง พร้อมโช๊คอัพและเหล็กกันโคลง  
  - หลัง   เพลำแข็ง แหนบหรือสปริง พร้อมโช๊คอัพ 
   - ระบบบังคับเลี้ยว พวงมำลัยกระปุกแบบลูกปืนหมุนวนหรือแบบแร็คแอนด์พิเนียน 
พร้อมพำวเวอร์ช่วยผ่อนแรง 
  10. ระบบห้ำมล้อ 

  - ระบบห้ำมล้อแบบอิสระ ๒ วงจรพร้อมหม้อลมเบรก และเบรกมือ 
  - จำนเบรกหน้ำแบบดิสค์เบรก 
  - จำนเบรกหลังแบบดิสค์ หรือ ดรัมเบรก 

  11. มิติ  
   - ควำมยำว     ไม่น้อยกว่ำ 4,990 มม. 
  - ควำมกว้ำง    ไม่น้อยกว่ำ 1,690 มม. 
  - ควำมสูง    ไม่น้อยกว่ำ 2,250 มม. 
   - ควำมยำวช่วงล้อหน้ำ - หลัง   ไม่น้อยกว่ำ 2,250 มม. 
   - ควำมกว้ำงล้อหน้ำ    ไม่น้อยกว่ำ 1,460 มม. 
   - ควำมกว้ำงล้อหลัง  ไม่น้อยกว่ำ 2,250 มม. 
 
 
 

12. อุปกรณ์... 
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  12. อุปกรณ์มำตรฐำนภำยนอก 
   - ชุดไฟใหญ่ไส้หลอดแบบฮำโลเจนหรือซีนอนหรือดีกว่ำ 2 ไส้ สำมำรถใช้เป็นสัญญำณไฟสูง-ต่ ำได้  
   - ชุดไฟหรี่, ไฟเบรก, ไฟเลี้ยว, ไฟสัญญำณฉุกเฉินและไฟสัญญำณถอยหลัง 
   - สัญญำณแตร 
   -  กระจกมองข้ำงซ้ำย-ขวำ แบบพับได้ควบคุมกำรปรับด้วยระบบไฟฟ้ำจำกภำยในห้องโดยสำร 
    - ก้ำนพร้อมใบปัดน้ ำฝนปรับควำมเร็วได้ไม่น้อยกว่ำ 2 จังหวัดพร้อมน้ ำฉีดล้ำงกระจก  
   13. อุปกรณ์มำตรฐำนภำยใน 

  - เครื่องปรับอำกำศติดตั้งจำกโรงงำนผู้ผลิต 
- วิทยุ - เทป หรือ วิทยุ - ซีดี หรือวิทยุ - ดีวีดี ติดตั้งจำกโรงงำนผู้ผลิต 
- ชุดมำตรวัดควำมเร็วพร้อมมำตรวัดระยะทำง 
- คันบังคับห้ำมล้อแบบก้ำนโยก ก้ำนเหยียบหรือแบบก้ำนดึงล็อกอัตโนมัติ 

พร้อมปุ่มคลำยล็อก 
- เบำะนั่ง 4 ตอน แถวหน้ำเบำะแบบแยกปรับเดินหน้ำ – ถอยหลังและปรับพนักพิง 

เอนนอนได้ เบำะนั่งหลังและพนักพิงเป็นโครงเหล็กหรือวัสดุสังเครำะห์บุฟองน้ ำหุ้มทับด้วยผ้ำหรือไวนิลหรือ
หนังแท้พนักพิงสำมำรถปรับเอนนอนได ้ 

  -  ไฟเก๋ง สวิทช์เลือกปิด - เปิดได้ไม่น้อยกว่ำ ๒ แบบ (ควบคุมด้วยมือหรือควบคุมด้วยประตู) 
    - ระบบล็อกประตูแบบเซ็นทรัลล็อก 

- ติดม่ำนรอบคัน 
- มีกล้องหน้ำและกล้องหลังติดตั้งภำยในห้องผู้โดยสำร พร้อมหน่วยควำมจ ำ 

ไม่น้อยกว่ำ ๓๒ GB.  
- มีกล้องด้ำนหลังรถท ำงำนอัตโนมัติเมื่อเข้ำเกียร์ถอยหลังแสดงภำพที่จอบริเวณคอนโซลหน้ำ 
- มีถุงลมนิรภัยส ำหรับผู้ขับขี่เป็นอย่ำงน้อย 
- เข็มขัดนิรภัยเบำะนั่งทุกท่ี 
- เซ็นทรัลล็อกประตูทุกบำนท ำงำนด้วยกุญแจหรือรีโมทคอนโทรลไร้สำย 

 - ไฟหน้ำแบบหลอดไส้ ฮำโลเจนหรือซีนอนแบบไส้สูง-ต่ ำ 
- ไฟเลี้ยว ไฟหรี่ ไฟเบรกและไฟถอยหลัง 
- เครื่องปรับอำกำศติดตั้งจำกโรงงำนผู้ผลิต 
- หุ้มผ้ำผนังไวนิลตัวถังด้ำนในรถ 

    - คอนโซลวำงของแบบเตี้ยพร้อมที่วำงเท้ำส ำหรับเบำะนั่งแถวแรก (ห้องโดยสำร) 
   - พ้ืนรถปูด้วยวัสดุไม้อัดหรือวัสดุสังเครำะห์ปิดผิวด้วยโฟมเมก้ำลำยพรมหรือ
กระเบื้องยำงไดโนเฟล็กซ์หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน 
   - กระจกประตูหน้ำซ้ำย – ขวำ เลื่อนขึ้น - ลงด้วยระบบไฟฟ้ำ 
   -  คันบังคับห้ำมล้อแบบก้ำนโยก ก้ำนเหยียบหรือก้ำนดึงล็อกอัตโนมัติพร้อมปุ่มคลำยล็อก  
 
 
 
 
 
 

- 14.… 
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  14. อุปกรณ์อ่ืนๆ 
   - ติดฟิล์มกรองแสงที่ ได้รับมำตรฐำนรอบคัน (แบบเต็มบำน) พร้อมกันแสงยูวี 
LAMINA/3M/Hi-Kool หรือคุณภำพเทียบเท่ำ ควำมเข้มด้ำนหน้ำ 40 % ด้ำนหลังและด้ำนข้ำง 60% รับประกัน
คุณภำพไม่น้อยกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  
  - ติดม่ำนรอบคันยกเว้นกระจกบังลมหน้ำ 
   - ติดตั้งฟิล์มนิรภัยแบบใสที่กระจกบังลมหน้ำ 
   - ยำงอะไหล่พร้อมวงล้อขนำดเดียวกับล้อรถยนต์ทั้ง 4 เส้น  
   - เครื่องมือแก้ไขซ่อมแซมรถยนต์เบื้องต้น ประกอบด้วยแม่แรงยกรถพร้อมด้ำมขัน และ
ประแจถอดล้อ 
   - ติดตั้งรำวส ำหรับแขวนเสื้อผ้ำแสตนเลสที่ประตูหลังรถด้ำนใน  
     - มีกรมธรรม์ประกันภัยชั้น ๑ และมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
    5. เงื่อนไขการเสนอราคา 

 1.) ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำตำรำงกำรเปรียบเทียบรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะให้เป็นไป 
ตำมขอบเขตของงำนที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมก ำหนดกับบริษัทฯ เสนอเป็นข้อๆแต่ละรำยกำรอย่ำง
ละเอียดโดยแนบเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรำยกำร และในแคตตำล็อกตัวจริงที่มี
รำยละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ ตัวอย่ำงรูปภำพเบำะที่นั่ง คอนโซลบำร์ส ำหรับเก็บและวำงสิ่งของ ฯลฯ 

 2.) ส ำหรับกำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ได้รับอนุมัติเงินค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณงบประจ ำปีแล้วเท่ำนั้น  

   6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ก ำหนดส่งมอบภำยใน 60 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ               

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ระยะเวลำ 60 เดือน   

8. วงเงินในการด าเนินการ 
 ภำยในวงเงิน 2,970,000.- บำท (สองล้ำนเก้ำแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) 

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ  

10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
    สถำนที่ติดต่อ    :  ฝ่ำยอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 

        ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม  
        เลขที่ ๓๘ ถนนรำชด ำเนินนอกแขวงวัดโสมนัส  
        เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กทม. ๑๐๑๐๐ 
        โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๘๙๓๐ โทรสำร ๐-๒๒๘๐-๕๘๖๓ 
    ชื่อผู้ติดต่อ     :  นำงสำวประภำพร  อำชูวพันธุ์  
    จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์   :  prapaporn.a@mot.go.th  

    โทรศัพท์     :  ๐-๒๒๘๓-๓๐๒๗, ๐-๒๒๘๓-๓330 


