
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  
1.  หลักการและเหตุผล 
  ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 ได้รับกำรจัดสรรเงินรำยได้ตำมงบประมำณรำยจ่ำย
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประกันสังคม พ.ศ. 2563 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแลบริกำรและ
สิทธิประโยชน์ของวัยแรงงำนทุกกลุ่มและทุกคน งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งเพ่ือใช้ในรำชกำรส ำนักงำน
ประกันสังคม จ ำนวน 1 คัน ได้แก่ รถโดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซีหรือก ำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์  

2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดซื้อไว้ใช้ในรำชกำรของส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 

3.  คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา 
  3.1  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำยและต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยรถยนต์ตำมที่ประกวดรำคำซื้อด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  3.3  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำวเนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบก ำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
  3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  3.7  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลำง 
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  3.8  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ
ผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
  3.9  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์( Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลำง 
  3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์( Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลำงตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช ก ำหนด 



  3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
  3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำรป.ป.ช.ก ำหนด 

4. เงื่อนไขการเสนอราคา 
4.1. ผู้เสนอรำคำต้องแสดงเอกสำรหลักฐำนเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจ ำหน่ำย   

ที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยตรงจำกผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจ ำหน่ำย โดยเอกสำรนั้นต้องไม่หมดอำยุนับถึงวันที่ยื่นเสนอ
รำคำด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.2. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องรับรองว่ำ รถยนต์ที่เสนอรำคำนี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่ำน
กำรใช้งำนมำก่อน จะต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตจำกโรงงำนเป็นรุ่นใหม่ล่ำสุดและจะต้องมีศูนย์บริกำรมำตรฐำนเดียวกันกับ  
ของบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย พร้อมแสดงชื่อสถำนที่ตั้งของศูนย์บริกำรมำตรฐำนที่
สำมำรถน ำรถยนต์เข้ำรับบริกำรบ ำรุงรักษำฟรีในระยะเวลำหรือระยะทำงที่ก ำหนดเพ่ือรองรับกำรเข้ำบริกำร 
  4.3. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องน ำแคตตำล็อก (ฉบับจริง) ที่มีรำยละเอียดของเครื่องยนต์และ
ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ส ำคัญพร้อมรถยนต์ตัวอย่ำงมำให้คณะกรรมกำรฯประกอบกำรพิจำรณำภำยใน 3 วันท ำกำร
นับจำกวันที่เสนอรำคำ 

5. คุณลักษณะเฉพาะ 
 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ จ ำนวน 3 แผ่น 

6. รายละเอียดการส่งมอบ 
  6.1 ก ำหนดส่งมอบ ภำยใน 60 วันนับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำซ้ือ 
  6.2 ผู้ขำยจะต้องด ำเนินกำรจดทะเบียนรถดังกล่ำว ในนำม ส ำนักงำนประกันสังคม
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 ภำยใน 30 วันนับถัดจำกวันที่ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 ได้ออก
หนังสือมอบอ ำนำจ โดยให้ผู้ขำยรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดและส่งมอบป้ำยแดงพร้อมคู่มือประจ ำรถ 
 6.3  สถำนที่ส่งมอบรถ เป็นไปตำมท่ีส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 ก ำหนด 
  6.4  กำรส่งมอบรถต้องมีน้ ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ ำมันอ่ืนๆ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของผู้ผลิตก ำหนด 
  6.4  หลังจำกส่งมอบรถยนต์แล้ว ผู้ขำยจะต้องด ำเนินกำรจดทะเบียนรถในนำมส ำนักงำน
ประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 309-311 ซอยรัชดำ 6 ถนนรัชดำภิเษก แขวง บุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหำนคร 10600 โดยรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรทั้งหมด และจะต้องน ำสมุดคู่มือจดทะเบียน
รถพร้อมแผ่นป้ำยทะเบียนมำส่งมอบให้เรียบร้อย ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 จึงจะเบิก
จ่ำยเงินค่ำรถยนต์ให้กับผู้ขำย 
 
 
 
 
 



7. การรับประกันคุณภาพ 
  7.1. มีระยะเวลำรับประกันคุณภำพ ผู้ขำยต้องรับประกันคุณภำพในกรณีที่มีควำมเสียหำย
เกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบคุมของรถที่มิได้เกิดจำกำรใช้ผิดวิธี หรือควำมประมำทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขำยต้องเปลี่ยน
หรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้น เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือระยะทำง 100,000 กิโลเมตร หรือ
ดีกว่ำสุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจำกวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ 
  7.2  มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 (2+ขึ้นไป )เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับถัดจำกวันส่งมอบรถ 
  7.3. กำรน ำรถยนต์เข้ำรับกำรบ ำรุงรักษำฟรีภำยในระยะเวลำหรือระยะทำงที่ก ำหนด สำมำรถ
น ำรถเข้ำรับบริกำรที่ตัวแทนจ ำหน่ำยได้ท่ัวรำชอำณำจักร 
  7.4. ผู้ขำยต้องเสนอรำยชื่อศูนย์บริกำรตำมมำตรฐำนตรวจเช็คและซ่อมบ ำรุง ซึ่งได้รับกำร
แต่งตั้งจำกบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบกำรของรถยนต์ที่เสนอรำคำ ซึ่งยังเปิดบริกำรอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุม
ทั่วประเทศพร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถำนที่ตั้ง หมำยเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริกำรเป็นเอกสำรในวันที่ยื่นซองเสนอรำคำ 
  7.5. พ่นน้ ำยำกันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองกำรประกันสนิมไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

8. วงเงินงบประมาณ 
  จำกเงินกองทุนเพ่ือบริหำรงำนส ำนักงำนประกันสังคม พ.ศ. 2563 งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสำร (รถตู้ ) ขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ ำนวน 1 คัน เป็นจ ำนวนเงิน 
1,288,000.-บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนแปดหมื่นแปดพันบำทถ้วน) ซึ่งเป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมตลอดจน
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนต่อกรมกำรขนส่งทำงบกให้ถูกต้องตำมประเภทรถและภำษีอ่ืนๆและค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้ว 

9. สถานที่ติดต่อ 
 ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 309,311 ซอยรัชดำ-ท่ำพระ 6 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
โทร. 02-476-8870 โทรสำร.02-476-8871 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี จ่านวน 1 คัน 

1. คุณลักษณะท่ัวไป 
  1.1  รถโดยสำร(หลังคำทรงสูง) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 ที่นั่ง 
 1.2  ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นสนิม มีคอนโซลหลัง
คนขับ ปูพ้ืนและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงสำมำรถปรับเอนนอนได้หลำยระดับ  มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณ   
ที่นั่งผู้โดยสำรทุกท่ีนั่ง 
 1.3. รุ่นที่เสนอเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจ ำหน่ำยในประเทศไทยและเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน 
 1.4  รำคำที่เสนอต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีสรรพสำมิต รวมทั้งภำษีอำกรอ่ืนๆ
และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

2. ระบบเครื่องยนต์ 
 2.1  เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง 16 วำล์ว ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำพร้อมเทอร์ โบ
อินเตอร์คูลเลอร์ 
 2.2 ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ 
 2.3 มีควำมจุถังน้ ำมันไม่ต่ ำกว่ำ 65 ลิตร 

3. ระบบขับเคลื่อนและระบบส่งก่าลัง 
 3.1  เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดำ ซึ่งมีระบบคลัตช์ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต 
 3.2  ระบบพวงมำลัยขวำและระบบบังคับเลี้ยวพวงมำลัยเพำเวอร์ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 
 3.3. ระบบห้ำมล้อแบบไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง 
 3.4  ล้อหน้ำเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบำยควำมร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก 
พร้อมวำล์วปรับแรงดันน้ ำมันเบรค และเบรกมือ 
 3.5  มีระบบเสริมควำมปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรก (ABS) และมีระบบ
เสริมแรงเบรก 
 3.6 ระบบกันสะเทือนตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 
 3.7 ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอรำคำ 
 3.8 ยำงเป็นแบบเรดียล ขนำดตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิตและมีอุปกรณ์ล็อคยำงอะไหล่ 
 3.9. มียำงกันโคลนหน้ำ-หลัง 
 3.10  มีล้อและยำงอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมกุญแจล็อคที่เก็บยำงอะไหล่จ ำนวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 



4. ตัวถังและอุปกรณ์ 
 4.1 โครงสร้ำงตัวถังนิรภัย มีคำนกันกระแทกด้ำนข้ำงส ำหรับประตูด้ำนหน้ำทั้งซ้ำย-ขวำ 
 4.2  มีประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่ำ 4 ประตู ประตูกลำงแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้น
บนพร้อมโช๊คค้ ำประตูอย่ำงดี 

 4.3  แผงหน้ำปัดตำมมำตรฐำนผู้ผลิต และต้องมีมำตรวัดรอบเครื่องยนต์ 
 4.4. มีระบบไฟสัญญำณต่ำง ๆ ครบถ้วนตำมที่กรมกำรขนส่งก ำหนด 
 4.5 ติดฟิล์มกรองแสงที่ ได้รับมำตรฐำนรอบคัน (แบบเต็มบำน) พร้อมกันแสงยูวี 
LAMINA/3M/Hi-Kool หรือคุณภำพเทียบเท่ำ ควำมเข้มด้ำนหน้ำและหลัง 40% ด้ำนข้ำง 60% รับประกัน
คุณภำพไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
 4.6   สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน สีเมทัลลิคหรือสีตำมส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ 5 ก ำหนด 
 4.7.  พ่นยำกันสนิมรถยนต์ทั้งภำยนอกและภำยใน 
 4.8.  เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 
 4.9.  มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล 
 4.10 มีระบบสัญญำณกันขโมย 
 4.11 มีไฟหน้ำตัดหมอก 
 4.12 มีกันชนหน้ำและกันชนหลัง 
 4.13 มีถุงลมนิรภัยคู่หน้ำ ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 
 4.14 ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศแบบฝัง และสำมำรถจ่ำยลมเย็นภำยในห้องโดยสำรทั่วถึงตลอดทั้งคัน 

5. อุปกรณ์ประจ่ารถ 
  ต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนตำมท่ีผลิตออกจ ำหน่ำยและอย่ำงน้อยต้องมีอุปกรณ์ตำมรำยกำร ดังนี้ 
(สำมำรถติดตั้งเพ่ิมเติมจำกมำตรฐำนที่ก ำหนดได้) 
 5.1  ชุดเครื่องมือส ำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น 
 5.2  แม่แรง 1 ชุด 
 5.3  อุปกรณ์ในกำรถอดเปลี่ยนล้อ จ ำนวน 1 ชุด 
 5.4. สำยส ำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จ ำนวน 1 ชุด 
 5.5  สำยเคเบิ้ลส ำหรับลำกจูง จ ำนวน 1 ชุด 
 5.6. ไฟส่องสว่ำงเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้ จ ำนวน 1 ชุด 
 5.7. หนังสือคู่มือกำรใช้รถ (ภำษำไทย) และหนังสือกำรรับประกันต่ำง ๆ จ ำนวน 1 ชุด 
 5.8  ผ้ำยำงปูพ้ืนด้ำนหน้ำ จ ำนวน 2 แผ่นและพรมปูพ้ืนรถด้ำนหลังคนขับ 1 ชุด 
 5.9  กระจกไฟฟ้ำ 2 บำนคู่หน้ำ พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อค 
 10. กระจกมองข้ำงสำมำรถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้ำ ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 
 11. กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน 
 12. พื้นรถภำยในห้องผู้โดยสำรปูด้วยพื้นดูรำฟลอร์ และบุด้วยกระเบื้องยำงแผ่นเรียบ 



 13. บุภำยในทั้งคัน รวมทั้งฝำท้ำยด้วยวัสดุไวนิลหรือดีกว่ำ 
 14. กระจกทุกบำน (ยกเว้นบำนหน้ำ) ติดตั้งผ้ำม่ำนแบบรำงคู่ 
 15. กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้ำพร้อมที่ปัดน้ ำฝนตำมมำตรฐำนผู้ผลิตและติดกระจกมอง
หลังแบบขำสั้น 
 16. ติดตั้งคอนโซลบำร์ส ำหรับเก็บและวำงสิ่งของทั้งภำยในห้องโดยสำรตลอดแผงด้ำนหลัง
คนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่ำงดี และมีเบำะนั่ง ซ้ำย-ขวำ 
 17. ที่นั่งคนขับและผู้โดยสำรตอนหน้ำมีหมอนรองศีรษะ เบำะท ำด้วยฟองน้ ำขึ้นรูปอย่ำงดีหุ้ม
ด้วยวัสดุหนังเทียมอย่ำงดี เก้ำอ้ีผู้โดยสำรด้ำนหลังคนขับหันหน้ำไปทำงด้ำนหน้ำรถ ปรับเอนได้ไม่น้อยกว่ำ 6 ที่นั่ง 
เป็นเบำะทรงสูงท ำด้วยฟองน้ ำขึ้นรูปอย่ำงดี แยกที่นั่งทุกตัวหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่ำงดี ยกเว้นเบำะหลัง 4 ที่นั่ง 
ไม่มีเท้ำแขน สำมำรถปรับและพับเก็บได้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในกำรเก็บของและสัมภำระต่ำงๆ 
 18. เครื่องเสียงติดรถยนต์ยี่ห้อ Pioneer KENWOOD หรือSony สำมำรถเล่นวิทยุ AM/FM 
สำมำรถเล่นแผ่น CD DVD และมีช่องต่อ USB MP3 หน้ำจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen)ไม่น้อยกว่ำ 6 จุด 
 19. อุปกรณ์อ่ืนๆ ตำมท่ีบริษัทฯเสนอ (ถ้ำมี) 

 


