
บันทึกข้อความ
BMTA

00ค์การนนส ่0มวส£)นกร01ทผ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) 0 พ ^ / ๒๕๖๔ วันท่ี d  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน ๑ คัน

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จ ัดทำสัญญาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ 
จำนวน ๑ คัน ตามสัญญาเลขที่ ซ.๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับ บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิ่ง จำกัด 
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด้ี)
ข.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓ ๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑ ๐ ๓ ๑ ๐  
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔®-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๕๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒®๘๙

สัญญาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน ๑ คัน

ส ัญ ญ าเล ข ท ี่....โ !* .??./..............

ส ัญ ญ าฉ บ ับ น ี้ท าข ึ้น  ณ อ งค ์ก าร ข น ส ่งม ว ล ซ น ก ร ุง เท พ  ส ำน ัก งาน ให ญ ่เล ข ท ี่ ๑ ๓ ๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔..กมก.,1พ ัน ..........................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพ'มิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ขนส่งมวลขนกรุงเทพ ท่ี ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เข่า" ฝ่ายหนึ่ง 
กับ บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซึ่ง จำกัด ตามหนังส ือรับรองของสำน ักงานทะเบ ียนหุ้นส ่วนบริษ ัทกรุงเทพมหานคร 
ซ ึ่งจดท ะเบ ียน เป ็น ม ิต ิ'บ ุคคล ณ ก รม พ ัฒ น าธ ุรก ิจก ารค ้า  กระท รวงพ าณ ิซ ย ์ ท ะ เบ ียน ม ิต ิบ ุค ค ล เล ข ท ี่ 
๐๑๒๔๔๓๔๐๐๒๙๘๓ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๐๐๓๖๘๗ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๖๔ สำนักงาน 
แห ่งให ญ ่ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๒๔๗ ถน น ร ัตน าธ ิเบ ศร ์ ตำบ ลบ างกระส อ อำเภ อ เม ือ งน น ท บ ุร ี จ ังหว ัดนนทบ ุร ี 
โดย นายสุพัฒน์ รัตนะวงศ์กุล ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไป 
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้เข่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงเช่า

ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เข่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ ดัน 
ยี่ห้อ TOYOTA CAMRY ๒.๔เ-เV Premium A/ โ  สีดำ ซ ึ่งต ่อไปในสัญญาน ี้เร ียกว่า "รถยนต์ท ี่เข ่า" เพื่อใซ้ใน
กิจการของผู้เข่า ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

การเข ่ารถยน ต ์ท ี่เข ่าตาม วรรคห น ึ่งม ีก ำห น ด ระยะเวลา ๔ (ห้า) ปี น ับต ั้งแต ่ว ันท ี่ 
๑๖ มีนาคม ๒๔๖๔ถึงวันท่ี ๑ ๔ มีนาคม ๒๔๖๙ ในอัตราค่าเข่าเดือนละ ๒๘,๗๙๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย 
เก้าสิบบาทถ้วน) ต่อคัน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมตลอดอายุสัญญาเข่าเป็นจำนวนเงิน ท้ังส้ิน ๑,๗๒๗,๔๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผ ู้ให ้เข ่าร ับรองว ่ารถยนต ์ท ี่เข ่าตามส ัญ ญ าน ี้เป ็นรถยนต ์ใหม ่ท ี่ไม ่เคยใช ้งานมาก ่อน 
มีคุณสมบัติ คุณภาพและคุณลักษณะไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ และผู้ให เ้ข่าได้ขำระ 
ภาษ ีอากร ค่าธรรมเนียมอื่นใด ครบถ้วนถูกต ้องตามกฎหมายแล้ว ผ ู้ให ้เข ่าม ีส ิทธ ินำมาให ้เข ่าโดยปราศจาก 
การรอนสิทธิ และรถยนต์ที่เข่ามีอ ุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เข่า และตาม 
ความต้องการของผู้เข่าโดยครบถ้วน และผู้ให้เข่าได้ตรวจสอบแล้วว่ารถยนต์ที่เข่าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจาก
ความขำรุดบกพร่อง

สัญญานี้ม ีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาแต่การคำนวณค่าเข่าสำหรับรถยนต์ 
รคัน ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้เข่าได้รับมอบรถย.นต์พี่ข่าดันนั้นๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เช่าแต่ลร



b

ข้อ ๒. ค่าเช่ารถยนต์
ผ ู้เช ่าตก ลงชำระค ่า เช ่าใน อ ัตราค งท ี่ตล อด อาย ุส ัญ ญ าให ้แก ่ผ ู้ให ้เช ่า เป ็น รายเด ือ น  

ตามเดือนปฏิทินในอัตราค่าเช่าเดือนละ ๒๘,๗๙๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ 
ท ี่เช ่าหนึ่งคัน ซ ึ่งรวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  ภาษ ีอากรอ ื่นๆ ค ่าใช ้จ ่ายในการบำร ุงร ักษา ค ่าภาษ ีรถยน ต ์ ค ่าใช ้จ ่าย 
ในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ท ี่เช ่า ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่สิ้นเปลือง ค่านํ้ามันหล่อลื่นทุกชนิด ค่าซ่อมแซม 
รถยนต์ในการใช้งานตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่านํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน 
ทำการของผู้เช่า ก่อนครบกำหนดการชำระค่าเช่าในแต่ละเดือน ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าในวันครบกำหนดชำระค่าเช่า 
หรือภายหลังจากนั้น โดยให้ผู้ให้เช่ามารับเช็ค ณ ที่ทำการ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) ของผู้เช่า

ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่า 
เป็นรายวันตามจำนวนวันที่เช่าจริง

ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของ 
ผู้ให้เช่า หรือเพราะความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า

การคำนวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี๋ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วัน ซึ่งเมื่อคำนวณ 
ค่าเช่าตามสัญญานี้เป็นรายวันจะคิดเป็นวันละ ๙๕๙.๖๖ บาท (เก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๓.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

ท่ี ๖๙๓/๒๕๖๓ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดชอบเขตชองงาน (TOR)
โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๔ หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ คัน
ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ หน้า

๓.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ คัน 
โดยวิธีคัดเลือก

จำนวน ๑ หน้า

/ความใด



๓

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญาบี้ 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซ ื้อคำวินิจฉัย 
ของผู้ซ้ือให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ให ้เข ่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ท ี่เข ่าให้แก่ผ ู้เข ่า องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ฃสมก.) 

ภายในวันที่ ๑ ๔ มีนาคม ๒๔๖๔ ในสภาพดี เร ียบร้อย พร้อมใช้งาบได้ทันที พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ทั้งนี้ ผู้ให้เข่าจะต้อง 
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เข่าทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการของผู้เข่า

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เม ื่อผ ู้เข ่าได ้ตรวจร ับรถยน ต ์ท ี่เข ่าท ี่ส ่งมอบตามข ้อ  ๔ และเห ็นว ่าถ ูกต ้องครบถ ้วน 

ตามสัญญานี้แล ้ว ผ ู้เข ่าจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ท ี่เข ่าเป ็นหนังส ือ เพ ื่อให้ผู้ให ้เข ่าใช้เป ็นหลักฐาน 
ประกอบการขอรับเงินค่าเข่ารถยนต์ที่เข่าคันนั้นๆ

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ซึ่งผู้ให้เข่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 
ผู้เข่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์นั้น ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ให้เข่าต้องรีบนำรถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที และต้อง 
นำรถยนต์คันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่ ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน หรือต้องทำการแกไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่าย 
ของผู้ให ้เข่าเองภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน และระยะเวลาที่เส ียไปเพราะเหตุด ังกล่าว ผู้ให้เข่า จะนำมาอ้างเป ็นเหตุ 
ของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบไม่ได้

หากผู้ให ้เข่าไม่นำรถยนต์ที่ส ่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวในวรรคสอง 
และเกิดความเสียหายแก่รถยนต์นั้น ผู้เข่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว

ใบกรณีที่ผู้ให้เข่าส่งมอบรถยนต์ที่เข่าถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน 
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้เข่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ 
ในกรณีเข่นนี้ผู้เซ่าจะขำระค่าเข่าเฉพาะรถยนต์ที่เข่าที่รับมอบไว้

ข้อ ๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณ ีท ี่ผ ู้ให ้เข ่าไม ่สามารถส ่งมอบรถยนต์ท ี่เข ่าให ้แก ่ผ ู้เข ่าไดโดยครบถ้วนถูกต ้อง 

ภายในกำหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีที่ผู้ให้เข่าไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาตามสัญญานี้ได้ 
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้เข่า หรือจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้เข่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ 
ในกฎหมายว่าด ้วยการจัดซ ื้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ให ้เข่ามีส ิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยาย 
กำหนดเวลาทำการตามสัญญาโดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เข่าทราบ 
ภายใน ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้เข่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เข่าได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว ้นแต่กรณีเหตุ 
เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เข่าซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้เข่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ ห 
ดุลพินิจของผู้เข่าที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
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เวลาทำการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ใน

/ข้อ ๗..

พ ^ ^



ข้อ ๗. หน้าที่ของผู้ให้เช่า
๗.๑ การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า

ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ที่เช่าหรือรถยนต์ 
ที่นำมาเปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทขั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕: ด้วยค่าใช้จ่ายชองผู้ให้เช่า โดยทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดฑะเบืยนเป็นบริษัท 
มหาชนที่ผู้เซ่าให้ความยินยอม และต้องมอบสำเนากรมธรรม่ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าว 
ให ้แก ่ผ ู้เช ่า ในว ันทำส ัญ ญ าเช ่าและท ุกครั้งท ี่ม ีการต ่ออาย ุส ัญญ าหร ือม ีการเปล ี่ยนรถยนต ์ท ี่เช ่าตามข ้อ ๗.๓ 
หรือ ข้อ ๗.๔ หรือ ข้อ ๗.๕ หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามข้อ ๗.๖ หรือมีการทำสัญญาประกันภัยใหม่ 
โดยการประกันภัย ต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้

(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตชองบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑,๐ ๐ ๐ 1๐ ๐๐  
(หนึ่งล้าน) บาท/คน และไม่เกิน ๑๐1๐๐๐ 1๐๐๐ (สิบล้าน) บาท/ครั้ง

(ช) คุ้มครองทรัพย์สินชองบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕1๐ ๐๐ 1๐๐๐ (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง
(ค) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสำหรับผู้ฃับฃี่และผู้โดยสารรถยนต์ 

คันที่เอาประกันภัยในวงเงินไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐1๐๐๐ (ห้าแสน) บาท /  คบ
๗.๒ การจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีชองรถยนต์ที่เช่า

ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจำปี 
ตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญา รวมทั้งต้อง 
เสียภาษีประจำปี สำหรับปีต่อๆ ไปภายในกำหนดเวลาทุกปี 

๗.๓ ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า
ในกรณ ีท ี่รถยนต์ท ี่เช ่าค ันใดขัดช ้องใช ้งานไม่ได ้ตามปกติไม ่ว ่าจะเก ิดจากเหตุใด 

ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์คันใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และมีสภาพ 
ที่เท ียบเท่าหรือดีกว่าทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห ้อรถยนต์ (brand nam e) และราคาซื้อชายรถยนต์ (price list) 
ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายชองผู้ให้เช่าเองทั้งลิ้น

หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้หรือรถยนต์ที่นำมาเปลี่ยนให้ไม่ถูกต้องตาม
วรรคหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่า คิดเป็นรายวันต่อคัน ตามข้อ ๒ แล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับ 
ผู้ให ้เช ่าเป ็นรายวันในอัตราวันละ ๓1๔๕๕ บาท (สามพันสี่ร ้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ต่อคัน ตั้งแต่วันที่ผ ู้ให ้เช่า 
ได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถยนต์มาเปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่านำรถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้

หากผู้ให ้เช ่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เม ื่อได้รับแจ้งจากผู้เช ่าแล้ว 
เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๓ (สาม) วัน ผู้เข่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไดโดยทำเป็น 
หนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า

ในกรณีผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์ 
อื่นมาเปลี่ยน แต่ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช ่ามีส ิทธิเช ่ารถยนต์จากบุคคลอื่นมา
ใช้งานแทนได้ จนกว่าผู้ให ้เช ่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให ้เช ่าจะต้องเป ็นผู้ออกค่าใช ้จ ่าย 
ในการเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นทั้งลิ้นและต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)

๗.๔ การรับประกันความเสียุห า^-~«___ a d d _______. ร) ร-'̂  <=»  ̂ 4/ 6) Iเนกรณ ทมบ ุดคลภ'ๆษ ้บ ัอฑ ® เ^น และเซ ัส ัท ธเรยกร ้องเดๆ ว่าการครอบครอง 
ใช้สอยรถยนต์ท่ีเช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุทุคุ่ล่ภา^อก» ก่อ)^รบุกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ที่เข่าตามสัญญานี้
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ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การเรียกร้อง หรือการรบกวนขัดสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ให้เช่า 
มิอาจดำเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ที่มีฃนาด ประสิทธิภาพ สภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า 
รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห ้อรถยนต์ (brand nam e) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมา 
ทดแทนให้ทันที โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ท้ังส้ิน ทั้งนี้ หากผู้เช่าไม่สามารถใข้รถยนต์ที่เช่าได้และผู้ให้เช่าไม่จัดหารถยนต์ 
ดันใหม่มาเปลี่ยนให้ดังกล่าว ให้นำความในข้อ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และ 
หากการเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิเป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องซดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือผู้เช่าได้รับ 
ความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชา 
ธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า หรือซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเซิง 

๗.๕: การโอนกรรมสิทธ๋ึให้บุคคลอ่ืน
ในกรณ ีท ี่ผ ู้ให ้เช ่าเป ็นเจ ้าของกรรมส ิทธิไนรถยนต์ท ี่นำมาให ้เช ่า ผู้ให้เช่าจะโอน 

กรรมสิทธี้ ในรถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่า และโดยไม่นำรถยนต์คันใหม่ที่ 
มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand nam e) และราคา
ซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้ หากฝ่าแนผู้ให้เช่าต้องรับผิดขดใช้ 
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า นอกจากนี้ผู้เช่ามีสิทธิดำเนินการตามข้อ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่โดย 
อนุโลมด้วย

๗.๖ การบำรุงรักษาตรวจสภาพและช่อมแซมรถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนขิ้นส่วนของอะไหล่สิ้นเปลือง รวมทั้ง 

นํ้ามันหล่อลื่นทุกชนิด และซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าในกรณีความเสื่อมสภาพ สึกหรอ และความเสียหายอันเกิดจากการ 
ใช้งานตามปกติเยี่ยงวิญณูซนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และผู้ให้เช่ามีหน้าที่ 
บำรุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ท ี่เช ่าเม ื่อครบระยะเวลาหรือครบกำหนดระยะทางท ี่ใช ้งานตามท ี่กำหนด ใน 
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ รวมทั้งจะต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพื่อให้ 
ผู้เช่าใช้รถยนต์ที่เช่าได้ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย หากผู้ให้เช่ามิได้บำรุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ เปลี่ยนชิ้นส่วน 
อะไหล่ หรือซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า ผู้เช่ามีสิทธิยึดหน่วงค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้จนกว่าจะได้มีการดำเนินการ 
โดยถูกต้องครบถ้วน

การตรวจสภาพ ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ที่เช่า เช้าซ่อมแซม 
บำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

การนำรถยนต์ที่เช่าไปตรวจสภาพ ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้อง 
ตรวจสอบเชื้อเพสิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เม ื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผ ู้เช ่าเช ื้อเพสิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม 
ถ้าตํ่าก'ว่าเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

เมื่อรถยนต์ที่เช ่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นหนึ่งเส้นใดมีสภาพความลึก 
ของดอกยางตรกว ่า๓ (สาม)ม ิลล ิเมตรหรือตามท ี่ผ ู้เช ่าเห ็นว ่าจะไม ่ปลอดภ ัยผ ู้ให ้เช ่าต ้องเปล ี่ยนยางรถยนต ์ 
ที่มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนพร้อมใช้งานได้ดิให้โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก

ในการบำรุงรักษา ตรวจสภาพและซ่อมแซมตามช้อนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมี 
สภาพ ประสิทธิภาพ ขนาด และอายุการใช้งานเทียบเท่าหรือดิกว่ารถยนต์ที่เช่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อ 
รถยนต์ (brand nam e) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาทดแทน เพื่อให้ผู้เช่าใช้งานได้ทันที 
จนกว่ารถยนต์ที่เช่าคันที่อยู่ระหว่างบำรุงรักษา ต ร ว จ ส /ซ ่อ ม แ ซ ม จ ะ เร ีย บ ร ้อ ย พ ร ้อ ม ใช ้ง าน ไ ด ้ หากผู้ให้เช่า 
ละเลยไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิด ำ เ น ิ^ ^ ^ ^ ^ ^ เ ^ ^ น ุรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม 
จนกว่าผู้ให ้เช ่าจะนำรถยนต์ทดแทนมาส่งมอบใ/
ซ่อมแซมเสร็จ โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้'รถ? ฒ า'VI แทใ

เ ^ \

^ น ต ์ท ี่เช ่าจะบำรุงรักษา ตรวจสภาพ หรือ 
ห้เซ่าไม่^มารถคิดค่าเช่าจากผู้เช่าได้

/ช ้อ ๘..........
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ข้อ ๘. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช ่าตามสัญญาแล้ว ล้าผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบรถยนต์ที่เช่า 

หรือส่งมอบแต่เพ ียงบางส่วนให้แก่ผู้เช ่า หรือส่งมอบรถยนต์ที่เช ่าไม่ตรงตามสัญญา หรือม ีค ุณลักษณะเฉพาะ 
ไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบแล้วเสร็จภายในกำหนดแต่ไม่สามารถใช้งานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งาน 
ไดไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให ้เช่าไม่ปฏิบ ัต ิตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผ ู้เช ่าม ีส ิทธิบอกเล ิกส ัญญาทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้เช่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า

ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๑๓ 
เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และล้าผู้เช ่าต้องเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่น 
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายในกำหนด ๒ (สอง) เดือน นับถัดจากวับบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับผิดขดใช้ค่าเช่า 
ที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่กำหนดไวในสัญญานี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เช่าต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ให้เช่ารถยนต์ที่เช่า 
รายใหม่ดังกล่าวด้วย

ในกรณีมีความจำเป็น ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านี้ก ่อนครบกำหนดระยะเวลา 
การเช่าไต้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เช่า

ข้อ ๙. ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าข้า
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยกำหนดส่งมอบตามสัญญา แต่ผู้เช่ามิไต้ใช้สิทธิ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวัน สำหรับรถยนต์คันที่ยังไม่ได้ 
ส่งมอบตามสัญญา ในอัตราวันละ ๓,๔๕๕: บาท (สามพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ต่อคัน นับถัดจากวันครบกำหนด 
ส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าไต้นำรถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เข่าจนถูกต้องครบล้วน

ในระหว่างที่ผู้เซ่ายังมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๑๓ 
กับเร ียกร้องให้ขดใช้ค ่าเช ่าท ี่เพ ิ่มข ึ้นตามที่กำหนดไว่ในช้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ ้าผ ู้เช ่าได ้แจ ้งข ้อเร ียกร ้อง 
เป็นหนังสือให้ขำระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดส่งมอบดังกล่าวแล้วผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึง 
วันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๐ . การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า 
โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่ขดใช้ให้ถูกต้อง 
ครบล้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเช่าที่ต้องขำระ หรือบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าเช่าที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับQJQรากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผ้เซ่า

/ข้อ 6)(ร)..
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ข้อ ๑๑ . การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่ฟา
เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในกิจการของผู้เช่า ผู้เช่ามีสิทธิติดป้ายโลหะ 

ประทับตรา ทำเครื่องหมายอื่นใดติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใดๆ ที่จำเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือดำเนินการ 
ใดๆ บนรถยนต์ที่เช่าไดโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เข่าก่อน

ข้อ ๑๒. การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน
เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบ 

รถยนต์ที่เข่ากลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับลัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุด โดยผู้ให้เช่า 
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ถ้าผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าไม่ต้อง 
รับผิดขอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า

ข้อ ๑๓. หลักประลันการปฏิบัติตามสัญญา
ใน ข ณ ะ ท ำส ัญ ญ าน ี้ ผ ู้ให ้เช ่าไต ้น ำห ล ัก ป ระก ัน ห น ังส ือ ค าป ระก ัน ข อ งธ น าค าร 

ไทยพาณ ิชย ์ จำก ัด (มหาขน) สาขา งามวงศ ์วาน สำน ักงานต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๓๕/๒ หมู่ที่ ๒ ถนนงามวงศ์วาน 
ตำบลบางเขน อำเภอเม ือง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ค.๔ ๗ ๖๙๐๓ ๒ ๑๑๑๖๐๐๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เป็นจำนวนเงิน ๘๖,๓๗๐ บาท (แปดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าเช่า 
ทั้งหมดตลอดระยะเวลาสัญญา มามอบแก่ผู้เช่าเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณ ีผ ู้ให ้เช ่าใช ้หน ังส ือค ํ้าประกันมาเป ็นหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน 
หลักทรัพย์ท ี่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกับตามประกาศ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษ ัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบ 
ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให ้เช่า 
พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ 
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ให้เข่าตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้เข่าล่งมอบรถยนต์ 
ที่เช่าล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้เช่าต้องนำหลักประกันใหม่ หรือหลักประกัน 
เพิ่มเติม ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้เช่าภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็น 
หนังสือจากผู้เช่า

หลักประกันที่ผ ู้ให ้เช ่านำมามอบไว้ตามข้อน ี้ ผ ู้เช ่าจะคืนให้ผ ู้ให ้เช ่าโดยไม่ม ีดอกเบ ี้ย 
เม่ือ ผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. ข้อจำกัดความรับผิดชองผู้เช่า
ผุเช่าไม่ต้องรับผิดขอบต่อการสุญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่เช่า อันไมใช่

/สัญญานึ่



สัญญาน ี้ทำข ึ้นเป ็นสองฉบับ ม ีฃ ้อความถ ูกต ้องตรงก ัน ค ู่ส ัญ ญ าไต ้อ ่านและเข ้าใจข ้อความ 
โดยละเอียดแล้วจึงไต ้ลงลายมือซ ื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว ้เป ็นสำค ัญต่อหน ้าพยานและคู่ส ัญญาต่าง 
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซื่อ.................................................... ผ้เซ่า
(นางพนิดา ทองสุข)

-I Q y w J ' .  -  5 .ลงขอ............. r r . y . .  ................ผ ู้Iหเซ่า
(บริษัท ศรวัฒน์ลิสซิ่ง จำกัด

ย นายสุพัฒน์ รัตนะวงศ์กุล ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซื่อ........................ โ.........................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงขอ.................... ................................ พยาน
(นายประเสริฐ ขุนเภา)

เลขทีโครงการ ๖๓๑๑๗๓๙๑๔<£๑ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๑๑๒๐๐๐๐๙๑
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ชลมก.) กรุงเทพฯ
ท่ี พ . ^ . ! .

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่ารถยนต์ 
ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

”  ด้วย องค์การฃนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
๑. ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ ประธานกรรมการฯ

’พ '

๒. หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรม กรรมการ
สำนักกฎหมาย

๓. หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กรรมการ
สำนักบัญชีและกองทุนกลาง

๔. ผู้แทน กลุ่มงานซ่อมบำรุง กรรมการ
สำนักบริหารการเดินรถ

๔. พนักงานธุรการ ๔ กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ 

อำนาจและหน้าที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ 

เชิญซวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไวในหนังสือเชิญ

ซวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

ราคา



-๒-

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ ประธานกรรมการฯ

สำนักบริการและจัดซื้อ
๒. หัวหน้างานบริหารความเสิยง กรรมการ

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๓. นายธาน้ วิฒน: กรรมการ

ช่างระดับ ๓ งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานซ่อมบำรุง สำนักบริหารการเดินรถ
๔. พนักงานธุรการ ๔ กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ 
อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เน้นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๔ และสรุป 
รายงานผลให้ทราบต่อไป
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การเช่าสำนักงานใหญ่) ประกอบด้วย 
๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ ประธานกรรมการฯ

สำนักบริการและจัดซื้อ
๒. หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง กรรมการ

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
๓. นายธานี วัฒนะ กรรมการ

ช่างระดับ ๓ งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานซ่อมบำรุง สำนักบริหารการเดินรถ 
๔. พนักงานธุรการ ๔ กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตรวจรับการเช่าให้เน้นไปตามเงื่อนไขสัญญา โดยดำเนินการตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๔ 
และสรุปรายงานผลให้ทราบต่อไป

ส่ัง ณ วัน ท่ี พ  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓



บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิง จำกัด
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1. ความเป ็นมา
ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ว่าด้วยรถโซิในการปฎิปตงาน พ.ศ. 2562 โนข้อ 

6 กำหนดว่า '‘พน ักงานท ี่องค ์การจดรถประจำตำแหน ่งให ้ได ้แก ่ ผ ู้อำนวยการ รองผ ู้อำนวยการ  
และผู้ช ่วยผู้อำนวยการ" และข้อ 14 กำหนดว่า “รถประจำตำแหน่ง ให ้ใซ ิในการปฎิบ ีตราซการใน  
ตำแหน ่งหน ้าท ี่หร ือท ี่ได ้ร ับมอบหมายโดยชอบหรืองานท ี่เก ี่ยวเน ื่องโดยตรงล ับงานในตำแหน ่ง 
หน้าท ี่หร ือฐานะที่ตำรงตำแหน่งน ั้น รวมตลอดถ ึงการใช ้เพ ื่อ เด ินทางไป-กล ับระหว ่างท ี่พกและ  
สำน ักงาน และเพ ื่อการอ ื่นท ี่จำเป ็นและเหมาะสมแก ่การดำรงตำแหน ่งหน ้าท ี่ในหม ู่ราชการและ  
ล ังคม” องค ์การม ีความจำเป ็นจะต ้องเช ่ารถยนต ์ประจำตำแหน ่งให ้ผ ู้อำนวยการองค ์การขนส ่ง 
มวลชนกรุงเทพ เนื่องจากสัญญาเดิมจะสิ้นสุดในรันที่ 15 มีนาคม 2564

2. ว ัตถุประสงค์
เพ ื่อ เช ่ารถยน ต ์ป ระจำต ำแห น ่งให ้ผ ู้อ ำน วยการองค ์การขน ส ่งม วลช น กร ุง เท พ  เพ ื่อ ใช  ้

ป ระโยชน ์ใน การป ฏ ิบ ัต ิราชการใน ตำแห น ่งห น ้าท ี่ห ร ือท ี่ได ้ร ับ มอบ ห มายโดยชอบ ห ร ืองาน ท ี ่
เกี่ยวเนื่องโดยตรงลับงานในตำแหน่งหน้าที่หรือฐานะที่ตำรงตำแหน่งนั้น รวมตลอดถึงการใช้เพ ื่อ 
เด ินทางไป-กล ับระหว่างท ี่พกและสำน ักงาน และเพ ื่อการอ ื่นท ี่จำเป ็นและเหมาะสมแก่การตำรง 
ตำแหน่งหน้าที่ในหมู่ราชการและสังคม d )

3. รายละเอ ียดดุกเลกษถเะเฉพาะของรถยนต์ประจำตำแหน ่ง ผ ู้อำนวยการ (ท*.ป้า.ร.ง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference ะ TOR)
การเช ่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผ ้อำน วยการจ ำน วน 1 คัน

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

บริษัทขอใ,สนอรถยนต์รุ่น TOYOTA CAMRY 2.5 HV PREMIUM A/T สีดำ

รถยนต ์ Toyota Camry 2.5 HV Premium Arr  สีตำ โดยเป ็นรถยนต์ร ุ่นใหม่ล ่าส ุดที่ไม ่เคย 
ใช้งานมาก่อน

4. ระยะเวลาการส่งมอบ



IfcASING บริษัท ศรีวฒน์สิสซิง จำกัด
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ภายโนวงเงิน 2,116,800.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. คุณสมป้ติฃองผู้!!นข้อเสนอ

7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

---------7.3— จัม่อภู่ระหว่างเลิกกิจการ----------------
7.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระง้บการยึ่นข้อเสนอ หรือทำสัญญาสับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบีติงานของผู้ประกอบการ 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคสังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบ 
เครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบีญซีกลาง

7.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว่ในบีญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื่องขายสารสนเทศของกรมบีญซีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล 
ที่ผู้ฑิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จ้ตการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานโน 
กิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

7.6 มีคุณสมบีตและไม่มีสักษณะตัองห้ามตามที่คณะกรรมการตามนโยบาบการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่ารถยนต์ด้งกล่าว
7.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมสันด้บผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ จัน

ยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการสันเป็นการข้าขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรมในการ^^'-" 
ยื่นข้อเสนอครั้งนี้ ( รศน|ร-,\

7.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มสัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสังให้สละสิทธิและความคุ้มสันเช่นว่านั้น

7.10 ผู้ย ึ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurem ent: e-GP) ของกรมบีญชีกลาง

8, หล ักเกณฑ ์การพ ิจารณาค ัดเส ือกข ้อเสนอ พ่ิjfy
พิจารณาสัด เลือกข้อ เสนอโด ยใช้เก ณฑ์ราคา

ราคากลาง
1 'อินิ&สเนฌา

พิจารณาสัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ภ

า ล า ;  % ร ^
รถประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สัตราค่าเช่าสันละ 35,280.- บาท/เดือน ดล&ดอคยุส่ญญ'’ 

5 ปี รวมเป็นเงินทิ้งสิ้น 2,116,800.- > ) ^ ^ ^ ^ อ ุ่า เ พ ิ่ม  j O y i
แหล่งที่มาของราคากลาง (*รเ เโ  II V A
1. หนังสือกระทรวงกาไ

๙ q ฉฤ N
^ แ . 4 / ^ / เ ล̂งวนท ิ้ข ้ กรกฎาคม 2555 เรื่องสัตรา
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2. นัญชีราคาตามฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562
3. หนังสือกรมนัญชีกลางที่ กค 0406.4/36555 ลงธันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 เรื่องการ 

เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ตอบข้อหารือ หนังสือที่ ขสมก.1612/2557 ลว.20ต.ค.

10.

11.

12.

2557)
กำหนดยืนราคา------------------

ราคาท ี่เสนอจะต ้องม ีการกำหนดย ีนราคาไม ่น ้อยกว ่า 120 รัน น ับแต่ธ ันเสนอราคา 
โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอ 
ราคามีไต้ 
การชำระเงิน

ก ำห น ด ก าร จ ่าย เง ิน เป ็น ร าย เด ือ น ต าม เด ือ น ป ฏ ิท ิน  รวมท ั้งหมด 60 เด ือน เม ื่อ 
คณะกรรมการตรวจรับฟสดุไต้ตรวจรับงานเรียบร้อย ทั้งนี้ กรณ ีการเช ่าเด ือนแรกและเดือน 
สุดทำยเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทินให้คำนวนค่าเช่าเป็นรายรันตามจำนวนที่เช่าจริง 
เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจำปีตาม 

กฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้!ห้เซ่าให้แล้วเสร็จก่อนรันครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่า 
ตามสัญญา รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปี สำหรับปีต่อๆ ไปภายในกำหนดเวลาฑุกปี

12.2 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการเอาประกันภัยรถยนต์กันที่ให้เช่าประเภทชํ่นหนึ่ง และตาม พรบ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตลอดสัญญาเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยใน

การคมครอง ต่อไปน่ึ
(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียข้ว ิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000.- บาท

(หนึ่งล้านบาท) ต่อคน และไม่เก็น 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาท) ต่อคท้ัง M —
(ข) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้า> บุค^บุต่อ

ครัง /& /
(ค) ค ุ้มครองค ่าร ักษาพยาบาลและเแ]สำหรับผ ู้ข ้บข ี่และผ ู้โดยส'!,̂

ประกันภัย'โน'วงเงิน1ไม่ตํ่าก ว ้^ ^ ห้าแสนบาทถ้วน) ต ่ส ่^น^
12.3 หากรถยนต์ก ันที่เช ่าไม่สามาว^เท ั้งาm ด้ตสุบ ุป ก ํ^ เรันใดก็ตาม ห ร ือ ก ผ ู้^ • เ ข ้^  1

รถยนต์ที่ให้เช่าไปปารงรักษา ผใ¥แช่'%E บุภั4  1 ข่\< 0 \ ริ*’

f t

iอดำเนินการ กังนี
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12.3.1 กรณ ีเก ิดอ ุบ ัต ิเหต ุ หรือรถหาย หรืออื่นใด ในเขตกรุงเทพมหาครและปริมณฑล  
ผู้ให ้เช ่าจะต้องนำรถยนต์มาทตแทนภายใน 12 ช่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่'ใต้-รับแจ้ง

12.3.2 กรณ ีเก ิดอ ุบ ัต ิเห ต ุ หร ือรถหาย หรืออ ื่นใด ใน ส ่วน ภ ูม ิภ าค ผู้ใหัเช ่าจะต้องนำ 
รถยนต์มามาทดแทนภายใน 24 ช่วั้โมง นับตั้งแต่เวลาที่ไต้รับแจ้ง

12.3t3— การจัด-หาร-ถ-ยนต์ทดแทน ผ ู้ให ้เช ่าจะต ้องจ ัดหารถยนต ์ต ้นใหม ่ซ ึ่งม ีสภาพและ
ขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์ต้นที่ชำรุดจะ 
พร้อมใช้งาน และผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์มาทดแทนส่งมอบให้ผู้เช่าถึงสถานที่ใช้ 
งาน และผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง 
หากผู้ให้เช่าละเลย ไม่จัดหารถยนต์ต้นใหม่ให้ผู้เช่าทดแทนต้นที่ชำรุด ผู้ให้เช่า 
จะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายจัน ในต้ตราร้อยละ 0.2 ของราคาเช่ารถยนต 
เฉลี่ย/วน/ต้น แต่จะต้องไม่ตํ่ากว่าจันละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) และผู้เช่าต้อง 
ห ้กค ่าเช ่าเป ็นรายจันในกรณ ีไม ่ม ีรถยนต์ทดแทน กรณ ีท ี่ผ ู้เซ ่าม ีความจำเป ็น 
เร่งต่วน ผู้เช่ามีสิทธิฑจะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นมาทดแทนในจันนั้นไต้โดยผู้ให้เช่า 
จะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

12.3.4 ค ่าปรับกรณ ีส ่งมอบล่าช ้า ในกรณ ีท ี่ผ ู้ให ้เช ่าส ่งมอบรถยนต ์ท ี่เช ่าล ่วงเลยกำหนด  
ส่งมอบตามสัญญา ผู้ให ้เช ่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผ ู้เช ่าเป ็นรายจัน ในอ้ตรารัอยละ 
0.2 ของราคาเช ่ารถยนต์ท ี่ย ้งไม ่ไต ้ส ่งมอบตามสัญญา นับสัดจากจันครบกำหนด 
ส่งมอบตามสัญญาจนถึงจ ันท ี่ผ ู้ให ้เช ่าไต ้นำรถยนต์ท ี่เช ่ามาส ่งมอบให ้แก ่ผ ู้เช ่าจน

ในกรณ ี'ท ี่ย ู่'พ๗ 'เใย ่ป ร ิฟ ้»«™ เร ัญ ,ญ า * หพึ๋'ฬ้วm ห ต ุใ ® ๆ ™ ' ' ™ ต ์ห  ้
เห ต ใต ์ร ่ด ค ่ป ร ไ  จ ำ ห ้ย ^ า ™ ริอค ่าพ จ ่ายฟ ผ ูท ซ ่า  ผ ูทพ ุ้จำต ์อ« « ^ ภ ู^ , ^ ^  
ค ่าเสยทาย-หรีอค่าใช ้’ร่ายดัง™ร่าา'เห*'แท ่ผ ้ฟาโดย™ ?พ า ย ,1ฟ า ห น «  30 ว“น *

ถูกต้องครบถ้วน

ถ ัดจากจ ัน ท ี่ไต ้ร ับแจ ้ง เป ็น ห น ังส ือจาก ผ ้เช ่า  ห ากผ ้ให ้เช ่าไม ่ซ ด ใช ่ให ้ถกต ้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาด้งกล่าวให้ผ ู้เช ่าม ีส ิทธิท ี่จะห้กเอาจากค่าเช ่าท ี่ต ้องชำระ



บรษท ศรวฒนลสซง จากด
เลขท่ี 247 ถ.รัต'นาธิฒศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุร ข.นนทบุรี 11000 โทร. 02 589 3544 โหรสาร. 02 589 7813

12.5 การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้[ห้เช่าตรวจสอบนํ้ามันเชื้อเพลิงในถ้งว่ามีระดับ 
เท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลิบมาให้ผู้เช่า นํ้ามันเชื้อเพลิงในถ้งจะต้องจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้า 
ตํ่ากว่าเดิมผูให้เช่าจะต้องเดิมให้อยู่ในระดับเดิม

12.6 ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมแซมบำรุงรักษาต่างๆ รวมนั้งค่าต่อทะเบียนรถยนต์ค่า 
---------- ทำประถ้นภัยร-ถ-ยนต์และค่าเ--ป-ล่ีย-นนํ้ามัน-เคร่ื-&ง-ใ-ห้อยู่ในความรับ-ผิด ชอบ-ชภงผูให้เช่า

ตลอดอายุสัญญาเช่า
12.7 รถยนต์ท ี่ให ้เช ่าต ้องมียางอะไหล่และเครื่องมือประจำรถที่จำเป ็น ยางรถยนต์เป ็นยาง 

เรเด ียลที่ไต้มาตรฐาน และเมื่อฝานการใช้งานจำนวน 40,000 กม.แล้ว ผู้ให้เช่า-จะต้อง 
ดำเนินการดัดเปลี่ยนยางรถให้อยู่ในสภาพเช่นเดิม และห้ามใช้ยางหล่อดอกอย่างเด็ดขาด 
ในกรณีที่ยางรถยนต์ที่เช่าเกิดช่ารุดไม่ว่ากรณีใดๆ ผูให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมทุก 
กรณี

12.8 ภายในรถยนต์ต้องมีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
12.9 ติดฟิล์มกรองแสง ติดนั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
12.10สักษณะและส่วนประกอบภายในภายนอกของรถยนต์ต้อวเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
12.11ในการส่งมอบรถยนต์ครั้งแรก ผู้1ห้เช่าจะต้องเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเต็มถ้ง
12.12หากสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าจะส่งมอบรถคืนตามสภาพการใช้งาน ณ 

ขณะนั้น 
13. ขอสงวนสิทธิ

w  13.1 องค์การขอสงวนสิทธิการลงนามในสัญญาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ม ีอำนาจไต้อนุมัติแล้ว
เท่านั้น

13.2 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิจะยกเลิกโครงการที่ยังมิไต้ลงนามในสัญญาไต้ทุกเมื่อ และองค์การ 
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้ชนะเสนอราคาไต้ทุก 
เมื่อ โดยผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้ชนะการเสนอราคาไม่มืสิทธิฟัองร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ
จากองค์การ



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference ะ TOR)
การเข่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ คัน 

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

๑. ความเป็นมา
ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ว่าด้วยรถใช้ในการปฏิบัติงาน พ.ศ.เอ๕:๖๒ ในข้อ ๖ 

กำหนดว่า “ พนักงานที่องค์การจัดรถประจำตำแหน่งให้ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วย 
ผู้อำนวยการ” และข้อ ๑๔ กำหนดว่า “รถประจำตำแหน่ง ให้ใช้ในการปฏิบัติราซการในตำแหน่งหน้าที่หรือที่ 
ได้รับมอบหมายโดยชอบหรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตำแหน่งหน้าท่ีหรือฐานะท่ีดำรงตำแหน่งนั้น รวม 
ตคัอํดถีงิก่ารัใช้เ%เดินทางไบัทรลับระ"หว่างท่ีพัm เละสั!นักงาน และเพื่อการอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมแก่การดำรง 
ดำแหน่งหน้าที่ในหมู่ราชการและลังคม”องค์การมีความจำเป็นจะต้องเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งโหผู้อำน่วิยิกิาร 
องค์การชนส่งมวลชนกรุงเทพ เน่ืองจากสัญญาเดิมจะส้ินสุดลงในวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๔

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งให้ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 

ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหน้าที่หรือที่ไดรั้บมอบหมายโดยชอบหรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในดำแหน่ง 
หน้าที่หรือฐานะท่ีดำรงดำแหน่งน้ัน รวมตลอดถึงการใช้เพื่อเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและสำนักงาน และเพ่ือ 
การอ่ืนท่ีจำเป็นและเหมาะสมแก่การดำรงดำแหน่งหน้าท่ีในหมู่ราชการและลังคม

๓. รายละเอียดคุถ4ลักษณะเฉพาะของรถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
รถยนต์ Toyota Camry ๒.๔ HV Premium A /r สีดำ โดยเป็นรถรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยใช้

งานมาก่อน

๔. ระยะเวลาการส่งมอบ
ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ในวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๔ ในสภาพดีเรียบร้อย 

พร้อมใช้งานได้ทันที พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง

๔. ระยะเวลาการเข่า
ระยะเวลา ๔ ปี ระหว่างวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๙ ( ๖๐ เดือน)

๖. วงเงินในการจัดหา
ภายในวงเงิน ๒,๑๑๖,๘๐๐.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๗. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

^องรัฐไว้ 
เรว่าการ



. ' 'พ

๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซี่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงาบ และได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐใบระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๗.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่ารถยนต์ดังกล่าว
๗.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ วันย่ืน 

ข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอับเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอคร้ังน้ี
๗.๙ ไมไป็นผู้โด้รับเอักิสิทัธหัรือความคุมกน ชงอาจปฏิเสธไม่ออมข้ึนศาลไทย เว้นแด่-รัฐบาล-ของผู้ย่ืน 

ข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละสิทธและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน
๗.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

G overnm ent Procurement : e -  GP) ของกรมบัญชีกลาง

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๙. ราคากลาง
รถประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ อัตราค่าเข่าคันละ ๓๔,๒๘๐.-'บาท/เดือน ตลอดอายุสัญญา ๔ ปี 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒1๑๑๖,๘๐๐.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
แหล่งท่ีมาของราคากลาง
๑. หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว.๖๔ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๔๔ เรื่องอัตราค่าเข่า 

รถยนต์มาใช้ในราชการ
๒. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๔๖๒ 
๓. หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค ๐๔๐๖.๔/๓๖๔๔๔ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๗ เรื่องการเข่า 

รถยนต์มาใช้ในราชการ '(ตอบข้อหารือ หนังสือท่ี ฃสมก.๑๖๑๒/๒๔๔๗ ลว.๒๐ ต.ค.๒๔๔๗)

๑๐. กำหนดยืนราคา
ราคาที่เสนอจะต้องมีกำหนดยืนราคาไม่นัอยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนด 

ยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๑๑. การชำระเงิน
กำหนดการจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน รวมท้ังหมด ๖๐ เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ 

พัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี กรณีการเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้ 
คำนวณค่าเข่าเป็นรายวันตามจำนวนที่เข่าจริง

๑๒. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
๑๒.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางพสัเ 

กฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เ' 
ภาษีประจำปี สำหรับปีต่อ  ๆไปภายในกำหนด

น ั^ ™ )



๑เอ.๒ ผู้ใช้เข่าต้องจัดให้มีการประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เข่าประเภทหนึ่ง และตาม พรบ.คุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ตลอดสัญญาเข่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เข่า ใดยในการจัดทำประกันภัยกับบริษัท 
ประกันต้องให้ผู้เข่าให้ความเห็นชอบก่อน และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัย 
ดังกล่าวให้แก่ผู้เข่าในวันส่งมอบและทุกครั้งที่มีการต่อทะเบียนภาษีประจำปีของรถยนต์ที่เข่า โดยการประกันภัย 
ต้องรวมถึงการคุ้มครอง ต่อไปน้ี

(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑ ,00๐ ,๐ ๐0.-บาท (หน่ึงล้าน 
บาท) ต่อคน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบล้านบาท) ต่อคร้ัง

(ข) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านบาท) ต่อคร้ัง 
—(ค) คุ้มครองค่วรัค-ษาพบาบาลและ-เลียชีวิตสำหรับผู้ขัษข่ีและผู้โดษลารรถยนต์คันท่ีเรวประกันภัย 

ใน,วงเงิน'ไม่ด่ําก’ว่า £๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาท) ต่อคน
๑๒.๓ หากรถยนต์คันที่ให้เข่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณีที่ผู้ให้เข่านำ 

รถยนต์ท่ีให้เข่าไปบำรุงรักษา ผู้เข่าจะแจ้งให้ผู้ให้เข่าทราบ เพ่ือดำเนินการ ดังน้ี
๑๒.๓.๑ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถหาย หรืออ่ืนใด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้ 

เข่าจะต้องนำรถยนต์มาทดแทนภายใน ๑๒ ช่ัวโมง นับต้ังแต่เวลาท่ีได้รับแจ้ง
๑๒.๓.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถหาย หรืออ่ืนใด ในส่วนภูมิภาค ผู้ให้เข่าจะต้องนำรถยนต์มา 

ทดแทนภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับต้ังแต่เวลาท่ีได้รับแจ้ง
๑๒.๓.๓ การจัดหารถยนต์ทดแทบ ผู้ให้เข่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ซึ่งมีภาพและขนาด 

เทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คับที่ฃำรุดจะพร้อมใช้งาน และผู้ให้เข่าต้องนำรถยนต์ 
คันท่ีนำมาทดแทนให้ผู้เช่าถึงสถานท่ีใช้งาน และผู้ให้เข่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เข่าเอง 
หากผู้ให้เข่าละเลย ไม่จัดหารถยนต์คันใหม่ให้ผู้เข่าแทนคันที'ขำรุด ผู้ให้เข่าจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้เข่าเปีนรายวัน 
ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาเข่ารถยนต์ เฉลี่ย/วัน/คัน แต่จะต้องไม่ตากว่าวันละ ๑,๐๐๐.-บาท (หน่ึงพันบาท) 
และผู้เข่าต้องหักค่าเข่าเป็นรายวันในกรณีไม,มีรถยนต์ทดแทน กรณีที่ผู้เข่ามิความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เข่ามีสิทธ๋ิที่จะ 
เข่ารถยนต์จากผู้อ่ืนมาทดแทนในวันน้ันได้ โดยผู้ให้เข่าจะต้องรับภาระค่าเข่าแทนผู้เข่าด้วย

๑๒.๓.๔ ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า ในกรณีที่ผู้ให้เข่าส่งมอบรถยนต์ที่เข่าล่วงเลยกำหนดส่งมอบ 
ตามสัญญา ผู้ให้เข่าจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้เข่าเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาเข่ารถยนต์ที่ยังไม่ได้ส่ง 
มอบตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ีผู้ให้เข่าไต้นำรถยนต์ท่ีเข่ามาส่งมอบให้แก่ผู้ 
เข่าจนถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ให้เข่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดช้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆก็ตาม จนเป็นเหตุให้ 
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้เข่า ผู้ให้เข่าต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ 
เข่าโดยส้ินเซิงภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เข่า หากผู้ให้เข่าไม่ซดใช้ให้ถูกต้อง 
ครบล้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เข่ามีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเข่าที่ต้องขำระหรือบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าเข่าที่ต้องชำระหรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู ้ ให้เข่ายินยอมขำระส่วนที ่ เหลือที ่ ยั งขาดอยู ่ จนคู;5 ษ า น ว น  
ค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ^ก่^ =ะะะ'''̂  ‘

๑๒.๔ กรณีนำรถยนต์เช้าทำการตรวจเช็คตามกำหนดระยะเวลาที่บริษัทก0/ช ุ*y



๑เอ.๕ การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ใช้เช่าต้องตรวจสอบนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับ 
เท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า บั้ามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าตากว่าเดิมผู้ให้เช่า 
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

๑๒.๖ ค่าใช้จ่ายใบการดูแลและซ่อมแซมบำรุงรักษาต่างๆ รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถยนต์ ค่าทำ 
ประกันภัยรถยนต์และค่าเปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ตลอดอายุสัญญาเช่า

๑๒.๗ รถยนต์ที่ให้เช่าต้องมียางอะไหล่และเครื่องมือประจำรถยนต์ที่จำเปีน ยางรถยนต์เปีนยาง 
เรเดียลท่ีได้มาตรฐาน และเมื่อผ่านการใช้งานจำนวน ๔๐,๐๐๐ กม.แล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจัดเปลี่ยนยาง 
รถให้อยู่ในสภาพเช่นเดิม และห้ามใช้ยางหล่อดอกอย่างเด็ดขาด ในกรณีที่ยางรถยนต์ที่เช่าเกิดชำรุดไม่ว่ากรณีใด  ๆ
ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมทุกกรณี-

๑๒.๘ ภายในรถยนต์ต้องมีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
๑๒.๙ ติดฟิล์มกรองแสง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
๑๒.๑๐ ลักษณะและส่วนประกอบภายในภายบอกของรถยนต์ต้องเปีนไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๒.๑๑ ในการส่งมอบรถยนต์คร้ังแรก ผู้ให้เช่าจะต้องเติมบ้ํามับเช้ือเพลิงเต็มถัง
๑๒.๑๒ หากสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด  ๆ ก็ตาม ผู้เข่าจะส่งมอบรถคืนตามสภาพการใช้งาน

ณ ขณะบ้ัน 

<o)€T). ข้อสงวนสิทธิ
๑๓.๑ องค์การขอสงวนสิทธิการลงนามในสัญญาจะกระทำได้ก็ต่อเม่ือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้วเท่าบ้ัน 
๑๓.๒ องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิจะยกเลิกโครงการท่ียังมีได้ลงนามในสัญญาได้ทุกเม่ือ และองค์การทรง 

ไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้มีลิทธิเสนอราคา หรือผู้ชนะเสนอราคาได้ทุกเมื่อ โดยผู้มีสิทธิเสนอราคา 
หรือผู้ชนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ

''พ ,



ขอบเขตของงาน (Terms o f Reference ะ TOR)
การเข่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ คัน 

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

๑. ความเป็นมา
ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ว่าด้วยรถใช้ในการปฏิบัติงาบ พ.ศ.๒๕๖๒ ในข้อ ๖ 

กำหนดว่า “ พนักงานที่องค์การจัดรถประจำตำแหน่งให้ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วย 
ผู้อำนวยการ” และข้อ ๑๔ กำหนดว่า “รถประจำตำแหน่ง ให้ใข้ในการปฏิบัติราซการในตำแหน่งหน้าที่หรือที่ 
ได้รับมอบหมายโดยซอบหรืองานท่ีเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตำแหน่งหน้าที่หรือฐานะที่ดำรงตำแหน่งบ้ัน รวม 
ตลอดถึงการใข้เพ่ือเดินทางไป-กลับระหว่างท่ีพักและสำนักงาน และเพื่อการอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมแก่การดำรง 
ตำแหน่งหน้าที่ใบหมู่ราชการและสังคม”องค์การมีความจำเป็นจะต้องเข่ารถยนต์ประจำตำแหน่งให้'ผู้อำนวยการ 
องค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ เน่ืองจากสัญญาเดิมจะสินสุดลงในวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๔

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเข่ารถยนต์ประจำตำแหน่งให้ผู้อำนวยการองค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ เพ่ือใช้ประโยซบ์ใบการ 

ปฏิบัติราซการในตำแหน่งหน้าทหรือทีไต้รับมอบหมายโดยขอบหรืองานทีเกียวเนืองโดยตรงกับงานในตำแหน่ง 
หน้าที่หรือฐานะท่ีดำรงตำแหน่งบั้น รวมตลอดถึงการใช เ้พื่อเดินทีางไป-กลับระหว่างท่ีพักและสำนักงาน และเพื่อ 
การอ่ืบท่ีจำเป็นและเหมาะสมแก่การดำรงตำแหน่งหน้าท่ีในหมู่ราซการและสังคม

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
รถยนต์ Toyota Camry ๒.๔ HV Premium A/T สีดำ โดยเป็นรถรถยนต์รุนใหม่ส่าสุดที่ไม่เคยใช้

งานมาก่อน

๔. ระยะเวลาการส่งมอบ
ผู้ให้เข่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เข่าให้แก่ผู้เข่า ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๔ ในสภาพดีเรียบร้อย 

พร้อมใช้งานไต้ทันที พร้อมด้วยอุปกรณ์และเคร่ืองมือประจำรถตามมาตรฐานซองผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง
๔. ระยะเวลาการเข่า

ระยะเวลา ๔ บี ระหว่างวันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๙ ( ๖๐ เดือน)
๖. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงิน ๒,๑๑๖,๘๐๐.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ืม
๗. คุณสมบัติ'ของผู้ย่ืน,ข้อเสนอ

๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๗.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซื่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอ หรือา/คุ&ญ ญ แบ พ เวยง™ เองร ัฐไว  ้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไมผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานซองผู้ประกอ^ร?ตา^เบีย% รัฐ^รร่เรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศขอพพ*'  ̂ '"๒* 1
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๗.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมทีงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๓!.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานเบกษา

๗.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่ารถยนต์ดังกล่าว
๗.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยขบ์ร่วมกันกับผู้ยื่บข้อเสนอรายอื่บที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ วันย่ืน 

ข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขับอย่างเป็นธรรมในการย่ืนข้อเสนอคร้ังน้ี
๗.๙ ไม่เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมซ้ืนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน 

ข้อเสนอได้มีค์าสงให้สละสิทธและความคุ้มกับเช่นว่าน้ัน
๗.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e  -  GP) ของกรมบัญชีกลาง
๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
๙. ราคากลาง

รถประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ อัตราค่าเช่าคันละ ๓๕,๒๘๐.-บาท/เดือน ตลอดอายุสัญญา ๕ ปี
■ '̂าจแจ็*นนาจเจ/โ,จ I รุ̂ น, I'H/lO D i N b U  M b ' *  M M  ' i b i  เ *  ( น ิ ) N I พ ่ พ เ  ( J  I  » i  a  i I  ( L / O j j  o  i 1 i  i t i i M

แหล่งท่ีมาของราคากลาง
๑. หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว.๖๔ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องอัตราค่าเช่า 

รถยนต์มาใข้ในราซการ
๒. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค ๐๔๐๖.๔/๓๖๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการเช่า 

รถยนต์มาใข้ในราขการ '(ตอบข้อหารือ หนังสือท่ี ขสมก.๑๖๑๒/๒๕๕๗ ลว.๒๐ ต.ค.๒๕๕๗)

๑๐. กำหนดยืนราคา
ราคาที่เสนอจะต้องมีกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วับเสนอราคา โดยภายในกำหนด 

ยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๑๑. การขำระเงิน
กำหนดการจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน รวมท้ิงหมด ๖๐ เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ 

Viสดุไดตรวจรบงานเรบบรอบแถว ทงน กรณการเขาเดรนแรกแถะเดุอนสุดทายเบนการเขาไมเตมเดอนปฎทน ให
คำนวณค่าเช่าเป็นรายวันตามจำนวนที่เข่าจริง 

๑๒. เงื่อนไขอื่น ๆ
๑๒.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนล่งทาง! 

กฎหมายด้วยค่าไซ้จ่ายของผู้!ห้เช่าให้แล้วเส!จก่อนวันครบกำหนดล่งมอบรถยนต์ที่ 
ภาษีประจำปี สำหรับปีต่อ  ๆไปภายในกำหนดเวลาทุกปี
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๑เอ.๒ ผู้ใช้เข่าต้องจัดให้มีการประกับภัยรถยนต์คับที่ให้เข่าประเภทหนึ่ง และตาม พรบ.คุ้มครลง 
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕: ตลอดสัญญาเข่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยในการจัดทำประกันภัยกับบริษัท 
ประกันต้องให้ผู้เข่าให้ความเห็บชอบก่อน และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกับภัยและหลักฐานการเอาประกันภัย 
ดังกล่าวให้แก่ผู้เข่าในวับส่งมอบและทุกครั้งที่มีการต่อทะเบียนภาษีประจำปีของรถยนต์ที่เข่า โดยการประกันภัย 
ต้องรวมถึงการคุ้มครอง ต่อโปน้ี

(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,0๐๐.-บาท (หน่ึงล้าน 
บาท) ต่อคน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบล้านบาท) ต่อคร้ัง

(ข) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกใบวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านบาท) ต่อคร้ัง 
(ค) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเสียชีวิตสำหรับผู้ขับฃี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 

ในวงเงินไม่ตากว่า ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสบบาท) ต่อคน
๑๒.๓ หากรถยนต์คันที่ให้เข่าไม่สามารถใช้งานไต้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณีท่ีผู้ให้เข่านำ 

รถยนต์ท่ีให้เข่าไปบำรุงรักษา ผู้เข่าจะแจ้งให้ผู้ให้เข่าทราบ เพื่อดำเนินการ ดังนี้
๑๒.๓.๑ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถหาย หรืออ่ืนใด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้ 

เข่าจะต้องน่ารถยนต์มาทดแทนภายใน ๑๒ ช่ัวโมง น่บตั้งแต่เวลาที่’เดรับแจ้ง
๑๒.๓.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถหาย หรืออ่ืนใด ในส่วนภูมิภาค ผู้ให้เข่าจะต้องนำรถยนต์มา 

ทดแทนภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับต้ังแต่เวลาท่ีไต้รับแจ้ง
๑๒.๓.๓ การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ให้เข่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ซื่งมีภาพและขนาด 

เทียบเทำหรือติกว่ามาทดแพน เพ่ือใช้งานพนพีจนทว่ารถยนต์คันท่ีขำรุตจะพร้อมใช้งาน และผู้เห้เข่าต้องนำรถยนต ์
คันที่น่ามาทตแทนให้ผู้เข่าถึงสถานที่ใช้งาน และผู้ให้เข่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เข่าเอง 
หากผู้ให้เข่าละเลย ไม่จัดหารถยนต์คันใหม่ให้ผู้เข่าแทบคันที่ขำรุด ผู้ให้เข่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เข่าเปีบรายวัน 
ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาเข่ารถยนต์ เฉลี่ย/วัน/คัน แต่จะต้องไม่ตรกว่าวันละ ๑,๐๐๐.-บาท (หน่ึงพันบาท) 
และผู้เข่าต้องหักค่าเข่าเป็นรายวันในกรณีไม่มีรถยนต์ทดแทน กรณีที่ผู้เข่ามีดวามจำเป็นเร่งด่วน ผู้เข่ามีสิทธี้ท่ีจะ 
เข่ารถยนต์จากผู้อ่ืนมาทดแทนในวันน้ันไต้ โดยผู้ให้เข่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เข่าด้วย

๑๒.๓.๔ ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า ใบกรณีที่ผู้ให้เข่าส่งมอบรถยนต์ที่เข่าล่วงเลยกำหนดส่งมอบ 
ตามสัญญา ผู้ให้เช่าจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้เข่าเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาเข่ารถยนต์ที่ยังไม,ไต้ส่ง 
มอบตามสัญญา นับถัดจากวับครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ีผู้ให้เช่าไต้นำรถยนต์ท่ีเข่ามาส่งมคบให้แก่ผู้
เข่าจบถูกต้องครบล้วน

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆก็ตาม จนเป็นเหตุให้ 
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข่า ผู้ให้เข่าต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก,ผู้ 
เข่าโดยส้ินเชีงภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เข่า หากผู้ให้เข่าไม่ซดใช้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เข่ามีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเข่าที่ต้องขำระหรือบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าเข่าที่ต้องขำระหรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เข่ายินยอมขำระส่วนที่เหลือที่ย ังขาดอยู่จนค^^3§ฐ^จ้านวน 
ค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน ๓๐ วัน นับ ถัดจาก'รันท่ีไต้'รับ แจ้ง เป็นหนังสือ จ ti- s-

๑๒.๔ กรณีนำรถยนต์เช้าทำการตรวจเช็คตามกำหนดระยะเวลาที่บริษัทกํ/^^ไว้^
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๑๒.๕ การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ใช้เช่าต้องตรวจสอบนรมันเชื้อเพลิงใบถังว่ามีระดับ 
เท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า นามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าตากว่าเดิมผู้ให้เช่า 
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

๑๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมแซมบำรุงรักษาต่างๆ รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถยนต์ ค่าทำ 
ประกันภัยรถยนต์และค่าเปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ตลอดอายุสัญญาเช่า

๑๒.๗ รถยนต์ที่ให้เช่าต้องมียางอะไหล่และเครื่องมีอประจำรถยนต์ที่จำเปีน ยางรถยนต์เปีนยาง 
เรเดียลที่ไต้มาตรฐาน และเมื่อผ่านการใช้งานจำนวน ๔๐,0๐๐ กม.แล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจัดเปลี่ยนยาง 
รถให้อยู่ใบสภาพเช่นเดิม และห้ามใช้ยางหล่อดอกอย่างเด็ดขาด ในกรณีที่ยางรถยนต์ที่เช่าเกิดชำรุดไม่ว่ากรณีใด  ๆ
ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมทุกกรณี

๑๒.๘ ภายในรถยนต์ต้องมีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
๑๒.๙ ติดฟิล์มกรองแสง ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
๑๒.๑๐ ลักษณะและส่วนประกอบภายในภายนอกของรถยนต์ต้องเปีนไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๒.๑๑ ในการส่งมอบรถยนต์คร้ังแรก ผู้ให้เช่าจะต้องเติมน้ํามันเช้ือเพลิงเต็มถัง
๑๒.๑๒ หากสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด  ๆ ก็ตาม ผู้เช่าจะส่งมอบรถทนตามสภาพการใช้งาน

ณ ขณะบ้ัน 

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ
๑๓.๑ องค์การขอสงวนสิทธิการลงนามในสัญญาจะกระทำไต้ก็ต่อเม่ือผู้มีอำนาจไต้อนุมิตแล้วเท่าบ้ัน 
๑๓.๒ องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิจะยกเลิกโครงการท่ียังมิไต้ลงนามในสัญญาไต้ทุกเม่ือ และองค์การทรง 

ไว้ซ่ึงสิ ทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้ชนะเสนอราคาได้ทุกเม่ือ โดยผู้มีสิ-ทธิเสนอราคา 
หรือผู้ชนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ



บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิง จำกัด
เลขที่247ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุ! จ.นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125535002983

เรื่อง ยืนราคาที่เสนอ
เรียน ประธานพิจารณาประกวดราคา

งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 1 คัน
อ้างถึง ใบเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 1 คัน เปิดซองวันที่ 11 มกราคม 2563 

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแสดงรายละเอียดการคำนวณค่าเช่า ระยะเวลา6 0 เดือน

จากใบเสนอราคาท ี่อ ้างถ ึง บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน ยี่ห้อ TOYOTA CAMRY 2.5HV Premium A/T สีดำ ระยะเวลาเช่า 5 ป  ี
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,727,400.-บาท(หนงล้านเจ็ดแสน 
สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทล้วน) รวมภาษีมูลค่าเพึ๋ม โดยเป็นผู้เสนอราคาตาสุดและคณะกรรมการได้ขอ 
ต่อรองราคา รายละเอียดตามที่ได้ทราบแล้วนั้น

บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ราคาที่บริษัทฯ เสนอ เป็นราคาที่ดีที่ส ุด และตาที่ส ุดแล้ว ไม่สามารถ 

ปรับลดราคาลงได้อีก จึงขอยืนราคาที่เสนอ และขอยืนยันรายละเอียดที่เสนอไว้แล้วอีกครั้งหมื่ง ดังต่อไปนี้

เลขท SLR 1612/1/2564 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564

รถ/รุ่น ค่าเช่า/คัน/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(รวม Vat) (รวม Vat)

เช่ารถยนต์ TOYOTA CAMRY 2.5HV Premium A/T สีดำเช่ารถยนตํ TOYOTA CAMRY 2.5HV Premium A/T สีดา 28,790.- 1,727,400.-
จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ป ี(60 เดือน)



ตารางรายละเอียด การคำนวณค่าเช่า ระยะเวลา 60 เดือน
งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ



ตารางรายละเอียด การคำนวณค่าเช่า ระยะเวลา 60 เดือน
งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู'อำนวยการ

ว

งวดที่ ประจำเดือน จำนวนเงินค่าเช่า(บาท) 
(รวม Vat)

26. เมษายน 2566 28,790.00
27. พฤษภาคม 2566 28,790.00
28. มิลุนายน 2566 28,790.00
29. กรกฎาคม 2566 28,790.00
30. สิงหาคม 2566 28,790.00
31. กันยายน 2566 28,790.00
32. ตุลาคม 2566 28,790.00
33. พฤศจิกายน 2566 28,790.00
34. ธันวาคม 2566 28,790.00
35. มกราคม 2567 28,790.00
36. กุมภาพันธ์ 2567 28,790.00
37. มีนาคม 2567 28,790.00
38. เมษายน 2567 28,790.00
39. พฤษภาคม 2567 28,790.00
40. มิถุนายน 2567 28,790.00
41. กรกฎาคม 2567 28,790.00
42. สิงหาคม 2567 28,790.00
43. กันยายน 2567 28,790.00
44. ตุลาคม 2567 28,790.00
45. พฤศจิกายน 2567 28,790.00
46. ธันวาคม 2567 28,790.00
47. มกราคม 2568 28,790.00
48. กุมภาพันธ์ 2568 28,790.00
49. มีนาคม 2568 28,790.00 ^
50. เมษายน 2568 V  พ * พ *  / # ไ ร ้ร
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ตารางรายละเอียด การคำนวณค่าเช่า ระยะเวลา 60 เดือน
งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

งวดที่ ประจำเดือน จำนวนเงินค่าเช่า(บาท) 
(รวม Vat)

51. พฤษภาคม 2568 28,790.00
52. มิถุนายน 2568 28,790.00
53. กรกฎาคม 2568 28,790.00
54. สิงหาคม 2568 28,790.00
55. กันยายน 2568 28,790.00
56. ตุลาคม 2568 28,790.00
57. พฤศจิกายน 2568 28,790.00
58. ธันวาคม 2568 28,790.00
59. มกราคม 2569 28,790.00
60. กุมภาพันธ์ 2569 28,790.00
61. มีนาคม 2569 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-15 มีนาคม 69) 14,395.00

รวมเป็นเงิน 1,727,400.00
ราคาจำหน่ายรถยนต์รวมอุปกรณ์ตกแต่ง = 1,824,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณราคา = 4.50%
เบี้ยประกันภัย และ พรบ. 
ภาษีรถยนต์ประจำปี

= 46,322.00 บาท
9,752.00 บาท



ใบ เส น อ ราค า
เรียน คณะกรรมการจัดเช่าโดยวิธีค ัดเลือก

๑.ข้าพเจ้า บร ิษ ้ทJ ศรีวฒ:นลสิชิ่งI จำ]ท ล.... อยู่เลขที่ 247 ถนน ร ้ต น าธ ิเบ ศ ร .์........... .
ตำบล/แขวง ต,บางกระสอ... อำเภอ/เขต อ,เมืองนนทบุร.ี........จังหจ้ด นนทบุร ี....โทรศัพท ์ 025893544
โดย นายส ุฟ ฒ น ร ้ตนะวงค ักล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได ้พ ิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในหน้งลือเชิญยื่นเสนอ 
เสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 1 คัน ที่ พ ิเศษ/2563 ลว.29 ธค.63 และเอกสารเพิ่ม
เติมเลขที่ (ถ ้าม ี) ........................ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วรวมทิ้งรับรองว่า ข ้าพเจ้า
เป็นผู้มืคุณสมบีตครบถ้วนตามข้อกำหนด และไม่เป็นผู้ท ิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รวมทิ้งบริการซึ่งกำหนดไว่ใน 
เอกสารเสนอราคา ตามราคาและรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับ รายการ จำนวน ค่าเช ่า/ค ัน/เด ือน ราคารวม
1 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

ยี่ห้อ TOYOTA CAMRY 2.5HV Premium 
A/T สีดำ

1 คัน 26,906.54

/

1,614,392.53

รวมราคาค่าเช ่า 1,614,392.53
ภาษีมูลค่าเพ ิ่มร้อยละ ๗ 113,007.47

รวมเป็นเงินทิ้งสิ้น 1,727,400.00

(..........................หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพนสี่ร้อยบาทถ้วน............................................) ซึ่งเป็นราคารวม
ภาษีมูลค่าเพ ิ่มร้อยละ ๗ ค่าตรวจสภาพ ค่าจดทะเบียน ค ่าภาษ ีรถยนต์ ค ่าเบ ี้ยประกันภัย ค่าใช ้จ ่ายในการ 
ซ่อมแซมปารงรักษารถยนต์จากการใช้งานตามปรกติ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ซึ่งเกิดจว.กรงJSเหตุ ค ่าภาษีอากรน้ี น้ี ’ 1 น้ี'น้ีน้ี,' ' ร  ุ 'น ี้น ี้อน ๆ ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายด่าง ๆ ทงป'วงแ^



๒

๓. คำเสนอนีจ้ะยืนอยู่เป็นระยะเวลา  120...........วัน นับแต่วันเสนอราคาและ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ อาจรับข้อเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดิงกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออก 
ไป ตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การขนส่งมงลชนกรุงเทพร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดไว้
๕. ในกรณีที่ข ้าพเจ้าได้ร ับการพิจารณาให้เป ็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาของทางราชการ ตามเอกสารเสนอราคา องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ภายใน ...7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำสัญญา

๕.๒ มอบหสักประถันการปฏิบดตามสัญญาตามที่ระบุไว่ในข้อ ๖ ของเงื่อนไขการเสนอราคา
ให้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็น จำนวนร้อยละ .5 (ห้า)..........
ของราคาดามสัญญาที่ได ้ระบุไว่ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหสักประถันการปฎิบํตตามสัญญา โดยถูกต้อง 
และครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฎิป้ตให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว่ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ข ้าพเจ ้ายอมชดใช  ้
ค่าเส ียหายใด ๆ ที่อาจมแีก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาจเร ียกเสนอราคาใหม่ก ็ได ้ หรือมีสิฑธิจ์ะยกเลิก 
การจ้างก ็ได ้

๖. ข ้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่มีความผูกพ้นที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ 
เสนอราคาใด ๆ รวม'm ไม่ด้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข ้าพเจ้าได้เข ้าเสนอราคา 

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานด้วเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท ี่ได ้ย ื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย  
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่ได้รับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตก 
หล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดถัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือถับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่น 
เสนอราคาในคราวเดียวถัน

เสนอ ณ ว ันที่....11....เด ือน..มกราคม........... พ.ศ.2564....
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนค์ประจำตำแหน่ง ผ ู้อำนวยการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวย 
การ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

ไซ่า'รถขนต์ประจำตำแหน่ง“ผู้อำนวยm ร“จำนวน^๑-คัน-ผู้โต้รับการคัดเคัอค-ไคัแ-โคัษ-ริ-ษ้ท-ศรีจัฒน์ลิสซิง 
จำกัด (ส่งออก,ซายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๗,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน 
สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี 3 ^  มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ


