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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใซ่งานก่อสร้าง

๑. ขื่อโครงการ เข่ารถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกฃองสายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๕ คัน 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๓. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร ๔1๖๒๒,๔๐๐.- บาท V-
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่. ....สิ'.®,... 3̂-1 \น ุใ ^ ) 5  ̂

ราคา/หน่วย ๔,๑๓๖.- บาท/คัน/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รวม ๓ ปี ๔,๑๓๖.X ๒๔ X ๓๖ เป็นเงิน ๔,๖๒๒,๔๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคากลางในการจัดหาดรั้งนี้ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๗ ราย ดังนี้ 

๑. บริษัท เวิลด์สปีด เซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
๒. บริษัท มอเตอร์เวิร์ค จำกัด 
๓. บริษัท ส.สหยานยนต์ ลาดพร้าว จำกัด
๔. บริษัท สปีดวิงล์ กรุ๊ป จำกัด 
๔. บริษัท นิวสหยานยนต์ จำกัด 
๖. บริษัท ตลาดนัดมอเตอร์ไซด์ จำกัด 
๗. บริษัท ตลาดนัดมอเตอร์ไซด์ ฮอนด้า โอเค จำกัด 

๖. รายขื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
๑. นายพรเทพ อยู่ญาติวงศ์ 
๒. นายบรรพต พินิจพรประภา 
๓. นายประเสริฐ ฃุนเภา 
๔. นายธานี วัฒนะ 
๔. นายสามารถ คำฝอย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ 
หัวหน้ากลุ่มงานสายตรวจพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรม 
ผู้แทนกลุ่มงานซ่อมบำรุง 
หัวหน้างานสายตรวจพิเศษ

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ



ขอบเขตของงาน (76กากร 0^ โ6ท06 : 70^0
โครงการเข่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ

๑. ความเป็นมา
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งจ ัดตั้งข ึ้นตามประกาศพระราข 

กฤษฎีกา การจัดตั้งเป็นองค์กรของรัฐ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๑๙ มีบทบาทและหน้าที่หลัก ในการ'ขนส่งบุคคล'ใน 
กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมปริมณฑล เฃื่อมต่อ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร การ 
สนับสนุนกิจกรรมเดินรถ อำนวยความสะดวกประขาซนในจุดสำคัญๆ ในช่วงเวลาเร่งด่วนและจุดที่มีนีญหาการจราจร 
รวมทั้งงานสำคัญ ๆของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกซนที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประขาขน และการจราจร ซ่ึง 
กลุ่มงานสายตรวจพิเศษมีหน้าที่หลักในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และส่งผลเซิงบวกในด้าน 
ภาพลักษณ์ของ ฃสมก. ‘ -..

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ได้เข่ารถจักรยานยนต์ขนาดไม่ตากว่า ๑๔๐ ช ีซ ้ จำนวน ๒๔ คัน พร้อมอุปกร่ณ์ 
ตามสัญญาเลขที่ ข.๓๑/ ๒๔๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๔๖๒ ระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งจะครบสัญญาในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๔๖๔ โดยกลุ่มงานสายตรวจพิเศษยังคงมีความจำเป็นต้องใซ้รถจักรยานยนต์ ในการปฏิบัติภารกิจของสายตรวจพิเศษ 
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญซาอย่างต่อเนื่อง 
๒. วัตถประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ในการให้บริการรถโดยสารประจำทาง และ 
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้เกิดความเรียบร้อย และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินทั้งของประซาซน ผู้ไซ้บริการ 
และในส่วนขององค์การเอง

๒. เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญซามอบหมาย 
๓. ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบดังนี้

๑. คุณลักษณะเฉพาะรถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกฃนาดเครื่องยนต์ไม่ตากว่า ๑๔๐ ชีชี พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน๒ ๔ ค ัน( เอกสารหมายเลข๑ )

๒. เงื่อนไขและรายละเอียดการการเข่ารถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกขนาดเครื่องยนต์ไม่ตากว่า ๑๔๐ ชีซี 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ คัน (เอกสารหมายเลข ๒ )
๔. ระยะเวลาการส่งมอบ

ผู้ไห้เข่าจะต้องส่งมอบรถจักรยานยนต์ที่เข่าแก่ผู้เข่า ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
ของผู้เข่า ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๔ ในสภาพดี เรียบร้อย พร้อมใซ้งานได้ทันที พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ไห้เข่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เข่าทราบล่วงหน้าก่อนวัน 
ส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการ 
๕. วงเงินในการจัดหา

จากการสืบราคาจากท้องตลาด เป็นเงิน ๔,๖๒๒,๔๐๐.-'บาท 
๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การจะพิจารณาตัดสินโดยใซ้หลักเกณฑ์ 
เกณฑ์ราคา (ราคาต่ําสุด)

/ ๗. ราคากลาง
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๗. ราคากลาง

ราคากลางในการจัดหาครั้งนี้ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๗ ราย ดังนี้ 
๑. บริษัท เวิลด์สปีด เซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
๒. บริษัท มอเตอร์เวิร์ค จำกัด 
๓. บริษัท ส.สหยานยนต์ ลาดพร้าว จำกัด 
๔. บริษัท สปีดวิงล์ กรุ๊ป จำกัด 
๔. บริษัท นิวสหยานยนต์ จำกัด 
๖. บริษัท ตลาดนัดมอเตอร์ไซด์ จำกัด 
๗. บริษัท ตลาดนัดมอเตอร์ไซด์ ฮอนด้า โอเค จำกัด

ปรากฏว,ามีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว โดยเสนอราคาค่าเช่ารถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกพร้อมอุปกรณ์ 
คันละ ๔,๑๓๖ บาท (ห้าพันหนึ่ง่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดราคาต่อหน่วย ๔,๑๓๖ X ๒๔ X ๓๖ 
กำหนด ๓ ปี รวมค ่าเช ่าเป ีนเง ินท ั้งส ิ้น  ๔,๖๒๒,๔๐๐.-บาท (ส ี่ล ้านหกแสนสองหม ื่นสองพ ันส ี่ร ้อยบาทถ ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มากำหนดเป็นราคากลาง 
๘. ค่าเช่าและการชำระเงิน

ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ คัน ให้แก่ผู้ให้เช่าตาม 
สัญญาเป็นรายเดือน ตามรอบบัญชีขององค์การ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่องค์การไต้รับใบแจ้งหนี้ และคณะกรรมการ 
ตรวจรับไต้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

การเช่ารถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ คัน ครั้งนี้ เป็นการเช่าแบบไม่จำกัดชั่วโมง 
และกิโลเมตร ของการใช้งานในแต่ละเดือน โดยผู้เช่าจะแบ่งชำระค่าเช่ารถเป็นรายเดือนต่องวด คิดรวมทั้งหมดเป็น 
จำนวน ๓๖ งวด (๓ ปี)
๙. ค่าปรับ

หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดส่งรถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกใหม่ให้กับผู้เช่าทดแทนคันที่ชำรุดทุกกรณี ผู้ให้เช่า 
จะต้องชำระค่าปรับให้กับผู้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวันต่อคัน ของอัตราค่าเช่ารถจักรยานยนต์ระบบออโต้ 
เมติก แต่จะต้องไม'ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หากเกินกว่า ๑๐๐ บาท ให้หกตามความเป็นจริง และผู้ 
เช่าจะห้กค่าเช่าเป็นรายวันในกรณีผู้ให้เช่าไม่มีรถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกมาทดแทน กรณีผู้เช่ามีความจำเป็น 
เร่งด่วนต้องใช้รถ ผู้เช่ามีสิทธที่จะเช่ารถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกจากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นไต้โดยผู้ให้เช่าจะต้อง 
วับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย 
๑๐. การส่งมอบ

ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบรถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ คัน ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๔๖๔โดยจะต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกและชำระภาษีประจำปี พร้อมทั้งจัดทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ 
ตามพระราขบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ และจัดทำประกันภัยที่รับผิดขอบ กรณีรถหาย 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า ให้แล้วเสร็จก่อนวันส่งมอบรถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ คัน 
ท่ีเช่าให้กับผู้เช่า ณ ที่ทำการสำนักงานของผู้เช่าตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญา 
๑๑. การทำสัญญา

ผู้ขนะการประกวดราคาา จะต้องทำสัญญากับองค์การภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที,ไต้รับแจ้งจากองค์การ และ 
ต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔ ของราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ทั้งหมด

/ ๑๒. การเสนอราคา.,
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๑๒. การเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยเสนอราคาค่าเช่ารถจักรยานยนต์ระบบ 
ออโต้เมติกฃนาดเครื่องยนต์ไม่ตํ่ากว่า ๑๔๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ คัน ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี รวมประกันภัย 
ค่าซ่อม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้แล้ว และราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน 
นับแต่วันเสนอราคา 
๑๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.'ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เปีนบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็น 

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด 
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐกำหนดในราฃกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ วันประกาศประกวด 

ราคาอิเล ็กทรอนิกส์ หรือไม ่เป ็นผ ู้กระทำการอ ันเป ็นการข ้ดฃวางการแช ่งข ันอย ่างเป ็นธรรมในการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม'เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เะ๒(:1:โ0ทเย (วิ0\โ6โกกก6ท'(โ 
? โ0(ะนโ6๓ 6ท* : 6 -  ด?) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่ง 5(360กิ(ะลบ(วก ของรถที่เสนอและแจ้งรายละเอียดให้ขัดเจนเป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ 
รุ่นของรถ พร้อมทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เสนอตามข้อกำหนดขององค์การ 
ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ

ลำดับ รายละเอียดที่ ฃสมก. กำหนด รายละเอียดที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ยี่ห้อ/รุ่น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ขื่อผู้ติดต่อ.................... (บริษัท)...................................... .โทรศัพท์................................(บริษัท).....................................

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไต้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย 
โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

/ ๑๔. ติดต่อ..



©๔. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายสามารถ คำฝอย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๗๓๖

(ลงซื่อ)
(นายพรเทพ อยู่ญาติวงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ

(ลงซื่อ) . . . . เ ^ : . ^ : . .......กรรมการ -  0 ^(ลงขอ)...........ะ '........................... กรรมการ
(นายบรรพต พินิจพรประภา) (นายประเสริฐ ขุนเภา)

หัวหน้ากลุ่มงานสายตรวจพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรม 

/

(ลงซื่อ) ......................................... กรรมการ (ลงขอ)............ไ............................กรรมการและเลขานการ
(นายธานี วัฒนะ) (นายสามารถ คำฝอย)

ผู้แทนกลุ่มงานซ่อมบำรุง หัวหน้างานสายตรวจพิเศษ



- ๕-
เอกสารหมายเลฃ ๑

คุณลักษณะเฉพาะรถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติก ขนาดเครื่องยนต์ไม่ตํ่ากว่า ๑๔๐ ซีซี
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ คัน

๑. คุณลักษณะท่ัวไป
๑) เป็นรถจักรยานยนต์สีขาว หรือสีตามที่ผู้เซ่ากำหนด
๒) เครื่องยนต์ ๑ สูบ ระบบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนา
๓) ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงซัก (มม.) เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔) อัตราส่วนแรงอัด เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔) ระบบจ่ายนํ้ามัน เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖) ระบบครัตซ์ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗) ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) ซับเคลื่อนด้วยสายพาน เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๘) ระบบจุดระเบิด เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๙) ระบบการติดเครื่องยนต์ สตาร์ทด้วยมือ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๑๐) ขนาด กว้าง X ยาว X สูง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๑) ระยะห่างช่วงล้อ, ระยะห่างจากพื้น, ความสูงของเบาะ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๑๒) เฟรม เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๓) ระบบกันสะเทือน ต้านหน้า-ด้านหลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๔) ระบบเบรก เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๔) ขนาดยาง หน้า-หลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๖) นํ้ามันเชื้อเพลิงสามารถใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ ๙๑ หรือแก๊สโซฮอส์ ๙๔ 
๑๗) คุณสมบัติของรถ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๑๘) ความปลอดภัยและสวัสติภาพ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 

๒. รายการอุปกรณ์ประกอบรถจักรยานยนต์ 
๑) ไฟสโตกสีแดง 15อ หน้า-หลัง แ+[ริ 
๒) แคซบาร์หน้า แ+[ริ 
๓) ไฟ ใต้หน้ากากพร้อมขายึด
๔) วินซิวพร้อมขายึด 
๔) สวิทช์บิด-เปีดไฟทุกจุด 
๖) กล่องใส่อุปกรณ์พร้อมขาเหล็กยึดท้ายรถ
๗) ติดสต็๊กเกอร์โลโก้ ,1 สายตรวจพิเศษ และเบอร์รถ ด้านหน้าของตัวรถ



- ๖ -
เอกสารหมายเลข ๒

เงื่อนไขและรายละเอียดการเช่ารถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกฃนาดเครื่องยนต์ไม่ตํ่ากว่า ๑๔๐ ซีซี
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ คัน

๑. เง่ือนไขการเช่ารถ
๑. รถจักรยานยนต์ที่นำมาให้เช่า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ดํ่ากว่า ๑๔๐ ซีซี ต้องเป็นยี่ห้อรุ่นเดียวกัน 
๒. การชำระบริการจะชำระเบ็เนรายเดือน โดยผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข 
๓. ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 
๔. สภาพรถจักรยานยนต์ต้องเป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง 

ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมยานยนต์
๔. ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถจักรยานยนต์ไปตรวจสภาพ และจดทะเบียนชำระภาษี สามารถใช้งานได้ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ให้ครบถ้วนก่อนวันส่งมอบ
๖. ผู้ให้เช่าจะต้องทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณี 

รถเกิดอุบัติเหตุ และจัดทำประกันภัยที่รับผิดขอบ กรณีรถหาย
๗. หากรถจักรยานยนต์คันใด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือผู้ให้เช่าจะนำรถไปทำการบำรุงรักษา 

ในวันใดก็ตาม ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งผู้เข่าทราบล่วงหน้า เพื่อดำเนินการทันที
๘. กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ รถเสียหาย รถสูญหาย รถเช้าทำการตรวจเช็คตามกำหนดระยะเวลาที่บริษัท 

กำหนดไว้ หรืออื่นใดก็ตาม ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถจักรยานยนต์ทดแทนที่ม ีประกันภัยครบถ้วนตามกำหนด และมี 
ลักษณะรุ่นขนาดเดียวกันสามารถใช้งานได้ดี มาทดแทนภายใน ๖ ชั่วโมง นับลัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า ซึ่งผู้ให้เช่า 
จะต้องเป็นผู้นำรถไปดำเนินการจัดทำจนกว่าจะแล้วเสร็จและนำส่งคืนผู้เช่าถึงสถานที่ทำงาน โดยผู้ให้เช่าต้องรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการขนย้ายรถและดำเนินการ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง

๙. หากผู้ให้เช ่าละเลยไม่จ ัดส่งรถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกใหม่ให้ภ ับผู้เช ่าทดแทนคันที่ชำรุด 
ทุกกรณี ผ ู้ให ้เช ่าจะต้องชำระค่าปรับให้ก ับผ ู้เช ่าเป ็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวันต่อคัน ของอัตราค่าเช ่า 
รถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติก แต่จะต้องไม่ตากว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หากเกินกว่า ๑๐๐ บาท ให ้ 
ทักตามความเป็นจริง และผู้เช่าจะทักค่าเช่าเป็นรายวันในกรณีผู้ให้เช่าไม่มีรถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกมาทดแทน 
กรณีผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้รถ ผู้เช่ามีสิทธึ๋ที่จะเช่ารถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกจากผู้อื่นมาทดแทนในวัน 
นั้นได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

๒. การซ่อมบำรุงรักษา
๑. การนำรถจักรยานยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบนํ้ามันเชื้อเพลิงในลัง 

ว่ามีระดับเท่าใด เมื่อนำรถจักรยานยนต์กลับมาให้ผู้เช่า นํ้ามันเชื้อเพลิงต้องอยู่ในระดับเดิม หากตํ่ากว่าระดับเดิม ผู้ให้เช่า 
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิมด้วย

๒. ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนชำระภาษีทำประกันิภัยรถจักรยานยนต์ รวมทั้งค่าดูแลรักษาซ่อมบำรุง 
ค่าเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันหล่อลื่น พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในความรับผิดขอบของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา /า

/ ๓. ในกรณี...



- ๗-
๓. ในกรณีที'เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เข่น ยางรถจักรยานยนต์เกิดชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้!ห้เข่าต้องรับผิดขอบเป็นผู้จัดการดำเนินการเอง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทุกกรณี
๔. ผู้ให้เข่าจะต้องจัดทำแผนการนำรถจักรยานยนต์เช้าตรวจเช็คสภาพทุกๆ ๓ เดือน มาพร้อมในวันยื่น 

เอกสารประกวดราคา และในการจัดทำแผนก่อนจะนำรถเช้าตรวจเช็คสภาพผู้ให้เข่าต้องแจ้งผู้เข่าทราบล่วงหน้าภายใน ๗ 
วัน

๔. ผู้ให้เข่าจะต้องดำเนินการเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ล้อหน้าและล้อหลัง ทั้งระบบภายในระยะเวลา 
การใช้งาน ๑ ปี ๖ เดือน หรือประมาณ ๑๔,๐๐๐ กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อน พร้อมทั้งเปลี่ยนสายพานและ 
ระบบขับเคลื่อนขนาดเท่าของเดิมทั้งหมด

๖. หากสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผู้เข่าจะล่งมอบรถคืนตามสภาพการใช้งาน ณ สถานที่ของ 
ผู้เข่า ภายใน ๗ วัน นับลัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญา

๗. การเข่ารถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์นี้ เป็นการเข่าแบบไม่จำกัดขั่วโมง และกิโลเมตรการใช้งานใน
แต่ละเดือน
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