
 

ขอบเขตของงาน (TOR)  
เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จ านวน 3 คัน 

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

1. ความเป็นมา  
เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการเช่า

รถยนต์นั่งส่วนกลางจ านวน 3 คันและจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 3 คน สัญญาสปค. ๒/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลาการเช่าและการจ้าง รวม ๖๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาจ้างดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖5 ดังนั้นเพ่ือให้มี
รถยนต์ใช้ในราชการส่วนกลางเพียงพอกับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จ านวน 3 คัน โดยมีงบประมาณผูกพันประจ าปี 
พ.ศ. 2566 -2570 เป็นค่าเช่ารถยนต์ ในวงเงิน 3,321,000.- บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

2. วัตถุประสงค์  
 จัดเช่ารถยนต์นั่งแบบเก๋ง 4 ประตู ประจ าส่วนกลาง สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ระบบ คือ 

น้ ามันเบนซินและระบบการใช้ก๊าซ ธรรมชาติอัด (NGV) จ านวน 3 คัน ระยะเวลาการเช่า จ านวน 60 เดือน 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือใช้ในภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และทดแทน
รถยนต์นั่งส่วนกลางที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ทีร่ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

กรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  

 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                    3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                         กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงฯ จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
       กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ
ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                  ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ าหลัก 
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา          

 
กิจการ... 
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            กิจการร่วมค้า หมายความว่า “กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่าจะด าเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหาก าไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับ
บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลอ่ืน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้นอาจก าหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้” 

 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 4.1 เป็นรถยนต์นั่งแบบเก๋ง 4 ประต ู 
 4.2 เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ าขนาดปริมาตรกระบอก

สูบ 1,600 –1,800 ซีซี สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ระบบ คือ น้ ามันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) โดยมี
สวิทซ์เลือกใช้งาน ติดตั้งระบบ ก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) ขนาดถังก๊าซไม่ต่ ากว่า 70 ลิตร พร้อมใบรับรอง
มาตรฐานการติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก  

 4.3 ระบบส่งก าลังแบบเกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร ์ 
 4.4 วงล้อเป็นโลหะอัลลอย ต้องมีวงล้อและยางอะไหล่ 1 ชุด และยางรถยนต์ทุกเส้นต้อง

เป็นยาง ชนิดTubeless Radial ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากันทั้ง 5 เส้น ต้องเป็น
ยางใหม่อายุยางไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เปลี่ยน ทั้งนี้ หากผู้เช่าตรวจสอบพบว่ายางสมควรเปลี่ยนเนื่องจาก
สภาพยางเสื่อม ผู้ให้เช่าต้องด าเนินการ เปลี่ยนยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  

 4.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอัตโนมัติ พร้อมติดฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม 60 
เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้ม 40 เปอร์เซ็นต์เต็มบานกระจก คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานโดยได้รับ ฉลากแสดงสัญลักษณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 ที่ออกโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  

 4.6 เครื่องเสียงวิทยุ จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple 
CarPlay และล าโพง 6 จุด อุปกรณ์มาตรฐาน จากผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์  

 4.7 ระบบตัวถังและระบบความปลอดภัย 
  4.7.1 โครงสร้างตัวถังนิรภัย  
  4.7.2 กระบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย  
  4.7.3 มีเข็มขัดนิรภัยหน้า แบบดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ต าแหน่ง

และเข็มขัดนิรภัยหลัง ELR 3 จุด 3 ต าแหน่ง พร้อมระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / 
ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ 

  4.7.4 ระบบเบรก ต้องมีระบบป้องกันล้อล็อค ABS เป็นแบบดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ 
พร้อมมีเพาเวอร์ ผ่อนแรงและมีไฟเบรกดวงที่สาม  

  4.7.5 มีระบบ Central Lock ป้องกันการโจรกรรม Immobilizer 
  4.7.6 พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
  4.7.7 กระจกหน้าต่างทุกบานและกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า  
           4.7.8 ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง 
           4.7.9 มีกล้องหน้าและกล้องหลังติดตั้งและภายในห้องผู้โดยสาร พร้อมหน่วยความจ า

ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB. (มีระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ และสัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย) 
             
 

 
 

4.8 ติดตั้ง... 
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4.8 ติดต้ังระบบติดตามรถ (GPS Tracker)  
    4.9 ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.10 เป็นรถใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) สีเงินบรอนซ์หรือสีอ่ืนใด  
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ก าหนด ควรเป็นสีเดียวกันทั้ง 3 คัน และผู้ให้เช่าต้องจัดท าตราส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ติดข้างประตูหน้าซ้ายและขวา  

 4.11 ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน  
 4.12 ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วน และสามารถใช้งานได้ถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
 4.13 ผู้ให้เช่าต้องจัดท าประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทหนึ่งและตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น  
                                - ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน 
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)/คน และไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)/ครั้ง  

   - ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อครั้ง  
           - การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล และสูญเสียชีวิตส าหรับ 

ผู้ขับขี ่และผู้โดยสารคันเอาประกัน ในวงเงินไม่ต่ ากว่า 200,000 บาท (สองแสนบาท)/คน  
    4.14 หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณีที่ 

ผู้ให้เช่าน ารถยนต์ ที่ให้เช่าไปบ ารุงรักษา ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ เพ่ือด าเนินการดังนี้  
  - กรณีเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์ 

มาทดแทน ในสภาพใหม่ ขนาด ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่าหรือดีกว่ามาเปลี่ยนทันที จนกว่า  
จะซ่อมแล้วเสร็จ  

  - กรณีเกิดเหตุนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์  
มาทดแทนภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง การจัดหารถยนต์ทดแทนผู้ให้เช่าจะต้อง
จัดหารถยนต์คันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่า  มาทดแทน เพ่ือใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์ 
คันที่ช ารุดพร้อมใช้งาน และผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่า
ละเลยไม่จดัหารถยนต์ใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ช ารุด กรณีนี้ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวนัตามราคาค่าเช่าทั้งสิ้น (60) เดือน 
คิดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ต่อวัน/ต่อรถยนต์ 1 คัน นับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน 
กรณีผู้เช่า มีความจ าเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อ่ืนทดแทนในวันนั้นได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้อง 
รับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย  

 4.15 การน ารถยนต์ไปซ่อมหรือบ ารุงรักษาตามก าหนดระยะเวลา ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้น า
รถยนต์ไปซ่อม หรือบ ารุงรักษา และในระหว่างที่น ารถยนต์ไปซ่อมหรือบ ารุงรักษาจะต้องจัดหารถยนต์มา
ทดแทนจนกว่ารถยนต์คัน ดังกล่าวพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อ
ส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า เชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ ากว่าเดิมผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม  

 4.16 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่จะตกลงจะเช่าหรือรถยนต์คันที่จะน ามา
เปลี่ยน ในกรณี ข้อ 4.14 และข้อ 4.15 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า  

    4.17 ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบ ารุ งรักษาต่างๆ รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถ  
ค่าท าประกันภัยรถ และค่าเปลี่ยนน้ ามันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าเชื้อเพลิง  

 4.18 ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าทุกกรณี  
 4.19 ต้องมีเครื่องมือประจ ารถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน  

 4.20 มีหนังสือคู่มือแนะน าการใช้งานและบ ารุงรักษา เป็นภาษาไทย คันละ 1 ชุด  

 5. ระยะเวลาการเช่า 
     ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 
  

6. การส่งมอบงาน...  
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6. การส่งมอบงาน  

     6.1 ในวันส่งมอบรถยนต์ ผู้ให้เช่าจะต้องเติมเชื้อเพลิงเต็มถังทั้ง 2 ระบบ 
    6.2 การส่งมอบรถยนต์ให้ส่งมอบ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ภายในวันที่  

1 ตุลาคม 2565 
7. คา่ปรับ 
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยก าหนดส่งมอบตามสัญญา ผู้ให้เช่าจะต้อง

ช าระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาค่าเช่าทั้งสิ้น (60) เดือน ต่อคัน 
นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้น ารถยนต์ที่เช่า  
มาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน 

8. วงเงินในการจัดหาและงบประมาณในการเช่ารถยนต์  
    วงเงินงบประมาณท่ีจะประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ 

2 ระบบ คือ น้ ามันเบนซินและระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัด(NGV) จ านวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เป็นเงิน 3,321,000.- บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
    การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 สถานที่ติดต่อ     :  ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
            ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
            เลขที่ ๓๘ ถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส  
               เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ 
               โทรศัพท์ ๐-๒๒๘3-3334  
 ชื่อผู้ติดต่อ            : นายสินปวีณ์ ค าเอ่ียมรัตน์  

     จดหมายอิเล็กทรอนิกส์       : Sinpavee.k@mot.go.th  
        โทรศัพท์               : ๐-๒๒๘๓-๓334 


