ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การเชารถยนตตูโดยสาร
ของสํานักงานกลางสภากาชาดไทย
-------------------------------------------------------------------------สํ า นั ก งานกลางสภากาชาดไทยมี ค วามประสงค จั ด เช า รถยนต ตู โ ดยสาร ขนาด 11 ที่ นั่ ง
จํานวน 5 คัน ระยะเวลาการเชา จํานวน 2 ป 9 เดือ น ( 33 เดือน ) โดยมีรายละเอียดของรถยนต
ตูโดยสารการบริการของผูใหเชา ดังนี้
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถตู
1. รถยนตโดยสารประเภทรถตูหลังคาสูงรุนใหมลาสุด 11 ที่นั่ง
2. ตัวรถและอุปกรณตางๆ ตองเปนของใหมที่ยังไมเคยใชงานมากอน และมีสภาพพรอมใชงาน
ไดทันที
3. เครื่องยนตตอ งเปนยี่หอเดียวกับตัวรถรุนใหมลาสุด
4. เครื่องยนตดีเซล แบบ 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาลว เทอรโบแปรผัน อินเตอรคูลเลอร
หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
5. ปริมาตรกระบอกสูบ ไมตากวา 2,800 ซีซี แบบเกียรอตั โนมัติ
6. สีขาว บุภายในรถ สีเบาะนั่ง พรอมคอนโซล ใชสีอยูในโทนเดียวกัน
7. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตรถยนต
8. กระจกหนาตางทุกบานตองติดฟลมกรองแสงที่มีมาตรฐานการกรองแสง สามารถกรองแสงได
ดานหนา 60 % กรองแสง และรอบคัน 80 % กรองแสง ซึ่งมีคุณภาพเทียบเทา Lamina หรือดีกวา
ที่กระจกรอบคัน และปองกันความรอนเขาภายในหองโดยสาร
9. ติดตั้งผามานรางคูท่ปี ระตูตอนหนาและหองโดยสารตอนหลัง ทั้งดานซายและดานขวา
10. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
11. เบาะนั่งรถ
11.1 มีพนักพิงศีรษะสามารถปรับเอน – นอน ได
11.2 มีที่เทาแขน (เทาแขนพับเก็บได)
11.3 เบาะหลังสามารถพับเก็บดานขางซายรถ และดานขางขวารถได โดยแบงเปน 2 ที่นั่ง
1 ขาง และ 1 ที่นั่ง 1 ขาง
12. พื้นปูดวยไมอัดทับดวยดูราฟลอร กุยางรอบคัน
13. ติดตั้งวิทยุ FM - AM, VCD, MP3,CD,DVD ติดตั้งลําโพง 2 คู
14. ระบบบังคับเลี้ยว เปนแบบ rack and pinion พวงมาลัยขับทางดานขวา มีพาวเวอร
ชวยผอนแรง
15. ระบบเบรก ลอหนา / หลัง แบบดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน
16. ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาดไมต่ํากวา 1 กก. จํานวน 1 ชุด
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17 ติดตั้งคอนทุบกระจกแบบมีมดี ตัดเข็มขัดนิรภัย บริเวณหองโดยสารดานหนา
และดานหลังอยางนอย 2 จุด
18. อุปกรณอะไหลชิ้นสวนครบถวนไดมาตรฐานตามรถของรุนนั้น ๆ
19. ติดสติ๊กเกอรสัญลักษณของสภากาชาดไทยตามแบบที่กําหนดให
คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมอี าชีพใหเชารถตู
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีศูนยเครดิตใหบริการทั่วประเทศ
6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีความมั่นคงทางดานการเงิน
เงื่อนไขการเชารถตู
1. เปนรถยนตที่มีผลิตภัณฑ และสวนประกอบ ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย
2. ผูใหเชาจะตองนํารถไปจดทะเบียน และจะตองตอทะเบียนรถยนต ประจําปตลอดอายุสัญญา
เชา เพื่อใหผูเชาสามารถใช งานไดถูกตองตามกฎหมายโดยผูใหเชาเปนผู รับผิดชอบคาใชจายดั งกล าว
ทั้งสิ้น
3. น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันสงมอบรถยนต
4. ยางรถยนตที่เชาและยางอะไหล 1 เสน จะตองเปนยางใหมทุกเสนจะตองเปนยางเรเดียลที่ได
มาตรฐาน และผูใหเชาจะตองเปลี่ยนยางทุกเสนเมื่อผานการใชงานเปนเวลา 2 ป หรือ 40,000 กิโลเมตร
หรือยางมีสภาพความลึ กของดอกยางต่ํากวา 3 มิ ลลิเมตรแล วแตอ ยา งใด จะถึงกอน ทั้งนี้ยางรถยนต
ยางอะไหล และยางที่เปลี่ยนใหม ตองมีอายุการผลิตไมเกิน 1 ป และไมเปนยางหลอดอก
5. ตองมีเครื่องมือประจํารถ เชนแมแรงและอุปกรณในการถอดเปลี่ยนลอ 1 ชุดตอคัน
อุปกรณทุกชนิดตองเปนไปตามมาตรฐานผูผลิตอยางครบถวน
6. ตองมีเครื่ องดับเพลิงผงเคมี แ หง Class ABS สาหรับใช กับ รถยนต 1 ชุด ติดตั้งอย างมั่ น คง
แข็งแรง ภายในแตละคัน และตองตรวจสอบใหพรอมใชงานอยูเสมอ
7. ผูใหเชาจะตองจัดทําประกันภัยชั้นหนึ่ง พรบ. การตอภาษีประจําป และรับผิดชอบค าแรง
ซอมบํารุงทุกชนิดตามระยะทาง ตามมาตรฐานของผูผลิต

-3-

8. ในกรณีที่รถยนต ไม สามารถใช งานได บริ ษัทตอ งนํารถยนตส ภาพดีมาเปลี่ยนภายใน 24
ชั่วโมง
9.บริษัทตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการบํารุงรักษารถยนต ตลอดระยะเวลาการเชา
ระยะเวลาสงมอบงาน
กําหนดสงมอบรถ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 หลังการทําสัญญาเชา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนตโดยสารปรับอากาศ (รถตู) ขนาด 11 ที่นั่ง
1. ลักษณะทั่วไป
- เปนรถโดยสารประเภทรถตู ขนาด 11 ที่นั่ง รุนใหมลาสุด สีขาว มีประตูขางบานสไลด พรอม
กลไกชวยปด และอุปกรณตางๆ ตองเปนของใหมที่ยังไมเคยใชงานมากอน และมีสภาพพรอมใชงานได
ทันที
2. ระบบเครื่องยนต
- เครื่องยนตตองเปนยี่หอเดียวกับตัวรถรุนใหมลา สุด
- เปนเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ จํานวนลูกสูบไมนอยกวา 4 สูบ มีปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา
2,800 ซีซี ระบายความรอนดวยน้ํา คอมมอนเรล พรอมเทอรโบแปรผัน อินเตอรคูลเลอร
3. แชสซีส
- เกียรอัตโนมัติ 6 สปด
- ระบบเบรกหนา/หลัง เปนแบบดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ดรัมเบรกหลัง พร อม
ระบบเบรก ABS
- ลอเปนแบบกระทะเหล็กพรอมฝาครอบแบบเต็มมาตรฐานลาสุดของบริษัทผูผลิต และยางขนาด
ไมนอยกวา 235R16C เปนอุปกรณมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต
4. ระบบบังคับเลี้ยว
- เปนแบบ rack and pinion พวงมาลัยขับทางดานขวา พรอมพาวเวอรชวยผอนแรง
5. เครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา 2 ตอน ใหมีความเย็นที่เพียงพอ และทั่วบริเวณภายใน
ตัวรถ
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- ติดฟลมกรองแสงความเขมดานหนา 60% และรอบคัน 80% ซึ่งมีคณ
ุ ภาพเทียบเทา LAMINA
หรือดีกวา ที่กระจกรอบคัน
6. ลักษณะภายนอกของรถ
- กระจั งหน า เป น แบบโครเมี่ ย ม/กระจกมองข า ง/มื อ เป ด ประตู /คิ้ ว ฝากระโปรงหน า/คิ้ ว ฝา
กระโปรงทายสีเดียวกับตัวรถ
- มีคิ้วกันกระแทกดานขาง
- กระจกมองขางปรับและพับเก็บดวยไฟฟา
- มีกระจกหลังสองทาง
- ที่ปดน้ําฝนหนาและหลังปรับตั้งเวลาได
- มีอุปกรณไลฝาที่กระจกตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต
- มีไฟสองสวางและไฟสัญญาณตางๆ เปนแบบมาตรฐานของบริษัทผูผลิต รวมทั้งมีไฟตัดหมอก
หนา และไฟเบรกดวงที่สาม
- มีกรอบแผนปายทะเบียนทั้งดานหนาและดานหลัง
- มีกันชนหนาและกันชนทายตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผูผลิต
- ติดสติ๊กเกอรโลโกของสภากาชาดไทย ตามแบบที่จะไดกําหนดใหภายหลัง
7. ลักษณะภายในตัวรถ
- เบาะหนังจํานวน 11 ที่นั่ง ประกอบไปดวย
* หองโดยสารดานหนา จํานวน 2 ที่นั่ง พรอ มหมอนรองศีรษะ สามารถปรับเอนและ
เลื่อนได
* ดานหลัง เบาะแถวที่ 1 จํานวน 3 ที่นั่ง Captain Seat พรอมหมอนรองศีรษะ สามารถ
ปรับเอน หมุน และเคลื่อนที่ได
* ดานหลัง เบาะแถวที่ 2 จํานวน 3 ที่นั่ง พรอมหมอนรองศีรษะ ที่วางแกว ชองเก็บของ
หลังเบาะ และสามารถปรับเอนได
* ดานหลัง เบาะแถวที่ 3 จํานวน 3 ที่นั่ง พรอมหมอนรองศีรษะ สามารถปรับ
เอน และสามารถพับเก็บดานขางซายรถ และดานขางขวารถได โดยแบงเปน 2 ที่นั่ง 1 ขาง และ 1 ที่นั่ง
1 ขาง
- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ถุงลมนิรภัยอยางนอย 3 จุด (คนขับและผูโดยสารดานหนา)
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอน
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- ชองจายกระแสไฟฟา 12 โวลต จํานวนไมนอยกวา 2 จุด
- ไฟสองสวางภายในหองโดยสารไมนอยกวา 1 จุด และไฟสองบันไดขางบริเวณประตูซายและ
ขวาดานละ 1 จุด
- เครื่องเลนวิทยุ CD MP3 พรอมจอดานหนาขนาด 7 นิ้ว และลําโพง 2 คู
- ติดตั้งคอนโซลหลังคนขับ
- แผงขางในตัวรถบุดวยหนัง
- พื้นหองโดยสารดานหลังปูดวยไมอัดและกรุทับดวยผายางแผนเรียบ
- ติดตั้งผามานรางคูที่ประตูตอนหนาและหองโดยสารตอนหลัง ทั้งดานซายและดานขวา
- ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาดไมต่ํากวา 1 กก. จํานวน 1 ชุด
- ติดตั้งคอนทุบกระจกแบบมีมีดตัดเข็มขัดนิรภัย บริเวณหองโดยสารดานหนาและดานหลังอยาง
นอย 2 จุด

