เอกสารแนบ 1
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จานวน 13 คัน
1. ความเป็นมา
ด้วยกรมบัญชีกลางได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อทดแทนรถยนต์ส่วนกลางที่ได้มีการเช่าและสิ้นสุดสัญญา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ระบบ คือ น้ามันเบนซินและระบบการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอัด (NGV) จ านวน 13 คัน เป็นระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566
ส าหรั บ ใช้ ใ นภารกิ จ ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ส ามารถประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นพลั ง งาน และเป็ น ไป
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐ และเพื่อทดแทนรถยนต์ส่วนกลางที่ได้มีการเช่าและสิ้นสุดสัญญาเช่าในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
15.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
15.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
15.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
15.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
15.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
15.6 มี คุ ณสมบั ติ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อจั ดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
15.7 เป็นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
15.8 ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่ กรมบัญชีกลาง
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
15.9 ไม่เป็น...

๒
15.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
15.10 ผู้ยื่ นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
15.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
15.12 ผู้ยื่ น ข้อเสนอต้องไม่อ ยู่ในฐานะเป็ นผู้ไ ม่แสดงบั ญชีร ายรั บรายจ่า ยหรื อแสดงบั ญชีร ายรั บ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
15.13 ผู้ยื่ น ข้อ เสนอซึ่ งได้ รั บคั ด เลื อ กเป็ นคู่สั ญ ญาต้ อ งรั บ และจ่ ายเงิ นผ่ า นบั ญ ชี ธนาคาร เว้ นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 เป็นรถยนต์นั่งแบบเก๋ง 4 ประตู
4.2 เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้า ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 1,500 – 1,600 ซีซี
สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ระบบ คือ น้ามันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) โดยมีสวิทซ์เลือกใช้งาน ติดตั้งระบบ
ก๊าซธรรมชาติ อัด (NGV) ขนาดถังก๊าซไม่ต่ากว่า 70 ลิตร จากผู้แทนการติดตั้งที่ไ ด้รับการรับรองมาตรฐาน
ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) พร้อมใบรับรองมาตรฐานการติดตั้ง
4.3 พวงมาลัยอยู่ทางขวา พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
4.4 ระบบส่งกาลังแบบเกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
4.5 วงล้อเป็นโลหะอัลลอย ต้องมีวงล้อและยางอะไหล่ 1 ชุด และยางรถยนต์ทุกเส้นต้องเป็นยาง
ชนิด Tubeless Radial ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากันทั้ง 5 เส้น ต้องเป็นยางใหม่ อายุยางไม่เกิน 2 ปี
นับจากวันที่เปลี่ยน ทั้งนี้ หากผู้เช่าตรวจสอบพบว่ายางสมควรเปลี่ยนเนื่องจากสภาพยางเสื่อม ผู้ให้เช่าต้องดาเนินการ
เปลี่ยนยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
4.6 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ของผู้ผลิต พร้อมติดฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม 60 เปอร์เซ็นต์
ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้ม 40 เปอร์เซ็นต์ เต็มบานกระจก คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ายี่ห้อ 3M
4.7 เครื่องเสียงวิทยุ AM-FM สามารถเล่น CD และ MP3 ได้ พร้อมลาโพงหน้า-หลัง 4 ตัว อุปกรณ์มาตรฐาน
จากผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์

4.8 ระบบตัวถัง...

๓

4.8 ระบบตัวถังและระบบความปลอดภัย
4.8.1 โครงสร้างตัวถังนิรภัย
4.8.2 กระบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
4.8.3 ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ
4.8.4 ระบบเบรก ต้องมีระบบป้องกันล้อล็อค ABS เป็นแบบดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ พร้อมมีเพาเวอร์
ผ่อนแรงและมีไฟเบรกดวงที่สาม
4.8.5 ระบบสัญญาณกันขโมย
4.8.6 พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4.8.7 มีระบบ Central Lock
4.8.8 กระจกหน้าต่างทุกบานและกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า
4.8.9 มีเข็มขัดนิรภัย
4.9 มีเครื่องดับเพลิงขนาดไม่ต่ากว่า 5 ปอนด์สาหรับรถยนต์ ติดตั้งหลังคนขับในที่มองเห็น
4.10 ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.11 เป็นรถใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) สีเงินบรอนซ์ หรือสีอื่นใด ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ควรเป็นสีเดียวกันทั้ง 13 คัน และผู้ให้เช่าต้องจัดทาตรากรมบัญชีกลางติดข้างประตูหน้าซ้ายและขวา
4.12 ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน
4.13 ผู้ให้เช่าจะต้องนารถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วน และสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
4.14 ผู้ให้เช่าต้องจัดทาประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทหนึ่งและตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น
4.14.1 ความรั บผิ ดชอบต่ อความบาดเจ็ บ และสู ญเสี ยชี วิ ตของบุ คคลภายนอก ในวงเงิ น
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)/คน และไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)/ครั้ง
4.14.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)/ครั้ง
4.14.3 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล และสูญเสียชีวิตสาหรับผู้ขับขี่
และผู้โดยสารคันเอาประกัน ในวงเงินไม่ต่ากว่า 200,000 บาท (สองแสนบาท)/คน
4.15 หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณีที่ผู้ให้เช่านารถยนต์
ที่ให้เช่าไปบารุงรักษา ผูเ้ ช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ เพื่อดาเนินการดังนี้

4.15.1 กรณี...

๔
4.15.1 กรณีเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนารถยนต์มาทดแทน
ในสภาพใหม่ ขนาด ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่าหรือดีกว่ามาเปลี่ยนทันที จนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ
4.15.2 กรณีเกิดเหตุนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้ องนารถยนต์
มาทดแทนภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง
การจัดหารถยนต์ทดแทนผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่า
มาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจ นกว่ ารถยนต์คันที่ชารุดพร้อมใช้งาน และผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ
ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชารุด กรณีนี้ผู้เช่าจะปรับ
เป็นรายวัน วันละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ 1 คัน นับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน
กรณีผู้เช่า มีความจ าเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิท ธิ์ที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นทดแทนในวันนั้น ได้ โดยผู้ให้ เช่าจะต้อง
รับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย
4.16 การนารถยนต์ไปซ่อมหรือบารุงรักษาตามกาหนดระยะเวลา ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้นารถยนต์ไปซ่อม
หรือบารุงรักษา และในระหว่างที่นารถยนต์ไปซ่อมหรือบารุงรักษาจะต้องจัดหารถยนต์มาทดแทนจนกว่ารถยนต์คัน
ดังกล่าวพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้ อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า
เชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ากว่าเดิมผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
4.17 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่จะตกลงจะเช่า หรือรถยนต์คันที่จะนามาเปลี่ยน ในกรณี
ข้อ 4.15 และข้อ 4.16 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า
4.18 ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบารุงรักษาต่างๆ รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถ ค่าทาประกันภัยรถ
และค่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าเชื้อเพลิง
4.19 ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าทุกกรณี
4.20 ต้องมีเครื่องมือประจารถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
4.21 มีหนังสือคู่มือแนะนาการใช้งานและบารุงรักษา เป็นภาษาไทย คันละ 1 ชุด
5. ระยะเวลาการดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
6. การส่งมอบงาน
6.1 ในวันส่งมอบรถยนต์ ผู้ให้เช่าจะต้องเติมเชื้อเพลิงเต็มถังทั้ง 2 ระบบ
6.2 การส่งมอบรถยนต์ให้ส่งมอบ ณ กรมบัญชีกลาง ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. วงเงินในการจัดหาและงบประมาณในการเช่ารถยนต์
วงเงินงบประมาณที่จะประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางที่ สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ระบบ คือ
น้ามันเบนซินและระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) จานวน 13 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e – bidding) เป็นเงิน 14,391,000 บาท
8. หลักเกณฑ์...

๕
8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรมจะพิจารณาตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กรมบั ญ ชี ก ลาง ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม กลุ่ ม งานบริ ห ารพั ส ดุ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ขอทราบข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ทางโทรศั พ ท์ 0 2127 7531 หรื อ เสนอแนะ วิ จารณ์ ทาง e-mail
osecrety@cgd.go.th

