(ร่าง)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ํากว่า ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV
ประจําส่วนกลาง จํานวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑. ความเป็นมา
เนื่องจากสั ญญาเช่ารถยนต์ตู้ ติดตั้งอุ ปกรณ์ก๊าซ NGV ประจําส่ว นกลางและสํานั กพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จํานวน ๓ คัน ตามสัญญาเช่าเลขที่ (ช.) ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาเช่าในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จึงจําเป็นต้องดําเนินการเช่ารถยนต์ใหม่เพื่อทดแทน โดยจะเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ํากว่า ๑๒ ที่นั่ง
(รถตู้) ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจําส่วนกลาง จํานวน ๓ คัน ระยะเวลาการเช่า ๖๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ในวงเงิน ๔,๙๓๒,๐๐๐.- บาท
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป็นต้องจัดหารถยนต์ส่วนกลาง มาใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เพียงพอกับภารกิจของสํานักงานฯ
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่ารถยนต์ที่ประกวดราคาเช่าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๒ ผู ้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งไม่เ ป็น ผู ้ถ ูก ระบุชื ่อ ไว้ใ นบัญ ชีร ายชื ่อ ผู ้ทิ ้ง งานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือ ต้อ งไม่เ ป็นผู้มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน กับผู้ใ ห้บ ริก ารตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิก ส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาเช่าครั้งนี้
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ ที่ถู กระบุ ชื่อว่าเป็ นคู่สั ญญาที่ไม่ได้ แสดงบั ญชี รายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕)
๓.๖ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องเป็ นนิ ติ บุ คคลที่ ได้ ลงทะเบี ยนในระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
.

๒
ทั้ง นี้ ผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาที่ไ ด้รับการคัด เลือ ก และหากมีการทํา สัญญาซึ่ง มีมูล ค่า
ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไปกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถ
จ่า ยเป็น เงิน สดได้แ ละให้จ ัด ทํ า บัญ ชีแ สดงรายรับ รายจ่า ยยื ่น ต่อ กรมสรรพากร และปฏิบ ัต ิต ามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕)
๓.๗ ผู ้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งลงทะเบีย นผู ้ค้า กับ ภาครัฐ ในระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และยื่นหลักฐานแบบการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
ด้วย
๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไข
๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ํากว่า ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ
NGV จํานวน ๓ คัน
- รถโดยสารขนาดไม่ต่ํากว่า ๑๒ ที่นั่ง
- เป็นเครื่องยนต์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ติดตั้งระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) แบบระบบ MPI มีถังก๊าซธรรมชาติอัด
(NGV) ความจุไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลิตร (น้ํา) ทีไ่ ด้รับการรับรอง มาตรฐานจาก
หน่วยงานของทางราชการ
- ระบบส่งกําลังแบบเกียร์ธรรมดาไม่ต่ํากว่า ๕ จังหวะ หรือเกียร์อัตโนมัติ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ-DVD MP3 USB พร้อมลําโพงหน้า-หลัง และอุปกรณ์
มาตรฐาน มอก.
- ติดตั้งจอมอนิเตอร์ LCD หรือ LED ขนาดไม่ต่ํากว่า ๑๔ นิ้ว
- ความสูงของรถวัดจากพื้นดินไม่ต่ํากว่า ๑,๙๕๐ ม.ม.
- ระบบความปลอดภัย
โครงสร้างตัวถังนิรภัย
ระบบเซ็นทรัลล๊อค
เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- พวงมาลัยเพาเวอร์และปรับระดับได้
- กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างน้อยด้านหน้า
- ตู้คอนโซลวางแก้วและสิง่ ของหลังคนขับ
- พนักเก้าอี้โดยสารปรับเอนได้ พร้อมท้าวแขนชนิดพับเก็บได้ และหลังพนักพิงมีที่
วางแก้ว
๔.๒ ระยะเวลาการเช่า ๖๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๔.๓ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตาม พรบ. และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๔.๔ เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง)

๓
๔.๕ ผู้ ให้ เ ช่ าจะต้อ งนํ ารถไปจดทะเบีย นให้ ครบถ้ วนก่ อ นส่ง มอบ และสามารถใช้ ง านได้
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
๔.๖ ผู้ให้เช่าต้องจัดทําประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทหนึ่งและตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น
๔.๖.๑ ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)/คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
(สิบล้านบาท)/ครั้ง
๔.๖.๒ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านบาท)/ครั้ง
๔.๖.๓ การประกั น อุ บั ติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คล และค่ า รั ก ษาพยาบาล และสู ญ เสี ย ชี วิ ต
สําหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารคันเอาประกัน ในวงเงินไม่ต่ํากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสน)บาท/คน
๔.๗ หากรถยนต์ คั น ที่ ใ ห้ เ ช่ า ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ ใ นวั น ใดก็ ต าม หรื อ กรณี ที่
ผู้ให้เช่านํารถยนต์ที่ให้เช่าไปบํารุงรักษา ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ เพื่อดําเนินการดังนี้
๔.๗.๑ กรณีเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนํา
รถยนต์มาทดแทนในสภาพใหม่ ขนาด ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับรถยนต์
ที่เช่าหรือดีกว่ามาเปลี่ยนทันทีจนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ
๔.๗.๒ กรณีเกิดเหตุนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนํา
รถยนต์มาทดแทนภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง
การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่า
หรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่ชํารุดพร้อมใช้งานและผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชํารุด กรณีนี้ผู้เช่า
จะต้องหักเงินค่าเช่าเป็นรายวัน วันละ ๒,๔๐๐.- บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน กรณีผู้เช่ามีความจําเป็น
เร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่า
ด้วย
๔.๘ การนํารถยนต์ไปซ่อมหรือบํารุงรักษาตามกําหนดระยะเวลา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบ
เชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า เชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ํากว่าเดิม
ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
๔.๙ การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่จะตกลงจะเช่าหรือรถยนต์คนั ที่จะนํามาเปลี่ยนใน
กรณีข้อ ๔.๗ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า
๔.๑๐ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลและซ่ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ค่ า ต่ อ ทะเบี ย นรถ ค่ า ทํ า
ประกันภัยรถ และค่าเปลี่ยนน้ํามันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าเชื้อเพลิง

๔
๔.๑๑ รถที่เช่าจะต้องมีวงล้อและยางอะไหล่ ๑ ชุด และยางรถยนต์ทุกเส้นจะต้องเป็นยาง
เรเดียลที่ได้มาตรฐานและยางทั้ง ๕ เส้นต้องเป็นยางใหม่ ขนาดไม่ต่ํากว่า 205 70 R15 อายุยางไม่เกิน ๑ ปี
นับจากวันที่ผลิต ในส่วนของการเปลี่ยนยางครั้งต่อไป ต้องเปลี่ยนทุก ๒ ปี หรือ ๔๐,๐๐๐ กม. ทั้งนี้หากผู้เช่า
ตรวจสอบพบว่ายางสมควรเปลี่ยนเนื่องจากสภาพยางเสื่อม หรืออาจก่อให้เกิดอันตราย ผู้ให้เช่าต้องดําเนินการ
เปลี่ยนยางรถให้ใหม่ทันที
๔.๑๒ ผู้ให้เช่าต้องนํารถล้างอัดฉีดอย่างน้อย ๖ ครั้งต่อปี
๔.๑๓ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าทุกกรณี
๔.๑๔ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ในการดูแลบํารุงรักษาประจําวัน ได้แก่
น้ํายาล้างรถ น้ํายาขัดคราบสี น้ํายาขัดเบาะ และน้ํายาเช็ดกระจก ๓ ครั้งต่อปี เป็นต้น
๔.๑๕ ทําพื้นและมีแผ่นยางปูพ้ืนอีกชั้นหนึ่งทั้งด้านคนขับและผู้โดยสารเพื่อสะดวกในการทํา
ความสะอาดพร้อมติดตั้งม่านบังแสงแดดชนิดเลื่อนเปิด-ปิด
๔.๑๖ ต้องมีเครื่องมือประจํารถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนและต้องมีหนังสือ
คู่มือแนะนําการใช้งานและบํารุงรักษา เป็นภาษาไทย คันละ ๑ ชุด
๔.๑๗ ติดตั้ งเครื่ องปรั บอากาศตามมาตรฐานของบริษั ทผลิ ตรถยนต์
กรองแสงรอบคัน ขนาด ๔๐-๖๐ เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
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๔.๑๘ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง Class ABC ขนาดไม่ต่ํากว่า ๕ ปอนด์ สําหรับ
รถยนต์ ๑ ชุด ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงภายในรถ และต้องตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๔.๑๙ ติดตราสัญลักษณ์สํานักงานฯ ตามที่ผู้เช่ากําหนด
๕. ระยะเวลาการเช่า
ระยะเวลาการเช่ า ๖๐ เดื อ น (ตั้ ง แต่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๑)
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากสํานักงบประมาณแล้ว
และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากสํานักงบประมาณ
ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
๖. กําหนดการส่งมอบ
ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบรถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ํากว่า ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV
จํานวน ๓ คัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดย
ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งรถยนต์ที่เช่าให้กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

๕
๖. วงเงินในการจัดหา
วงเงิ น งบประมาณที่ จ ะประกวดราคาจั ด เช่ า รถยนต์ ตู้ จํ า นวน ๓ คั น ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน ๔,๙๓๒,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
๙,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้ง
ละไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
๗. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปิดเผยตัวได้ที่
๗.๑ ทางไปรษณีย์
ส่งถึง ประธานคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :
TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ํากว่า ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้)
ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV จํานวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๗.๒ ทางโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๗๘ , ๐ - ๒๒๘๐ - ๔๐๘๕ ต่อ ๔๐๑๙
๗.๓ ทางโทรสาร ๐-๒๒๘๑-๓๐๑๕
๗.๔ ทางเว็บไซต์ http://www.nesdb.go.th
๗.๕ E-Mail
it-center@nesdb.go.th
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