
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จํานวน 18 คัน ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 

 

 

1. ความเป็นมา 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2542 และ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ อํานวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ ด้านธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ การพัฒนาและเสริมสร้างพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือผลิตไม้เศรษฐกิจ
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไม้  โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบันมีพ้ืนที่สวนป่าที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น
ประมาณ 1.2 ล้านกว่าไร่ กระจายอยู่ในพ้ืนที่ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ รถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานส่วนมากอายุการ    
ใช้งานมานานมากกว่า 20 ปี มีสภาพชํารุด เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาสูงและส้ินเปลืองนํ้ามัน
เชื้อเพลิงมาก จึงได้เริ่มเช่ารถเอกชนมาใช้ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา และมีรถยนต์เช่าส่วนหน่ึง 
ได้ทยอยจะสิ้นสุดสัญญาเช่า จึงจําเป็นต้องเช่าเพ่ือทดแทนรถยนต์เช่าที่จะหมดสัญญาดังกล่าว  

2. วัตถุประสงค ์                      
เพ่ือให้มีรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีความปลอดภัยต่อชีวิตผู้ปฏิบัติงาน

และทรัพย์สินของ อ.อ.ป. สามารถนําไปใช้งานในพื้นที่สวนป่าที่อยู่ในส่วนภูมิภาคห่างไกล ทดแทนรถยนต์เช่า   
ที่หมดสัญญา จํานวน 18 คัน ตามสัญญาเช่ารถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ 2 ประตู (สมาร์ทแค็บ) จํานวน     
15 คัน และรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ 4 ประตู (ดับเบ้ิลแค็บ) จํานวน 3 คัน สัญญาเลขที่ ส.กม. 16/2556 
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556  

3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มอีาชีพใหเ้ช่าพัสดทุี่ประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
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3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

3.10 ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลอืกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชกีลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.12 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

3.14 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ ที่มีการรับรองว่ารถที่ผู้เช่าใช้งาน
อยู่สามารถเข้ารับบริการ และซ่อมบํารุงรักษาตามศูนย์บริการท่ีมีมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยให้แนบ
รายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานมาพร้อมกับหนังสือรับรองของผู้ผลิตด้วย 

3.15 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ว่าสามารถส่งมอบรถยนต์ได้
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
        

 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อกําหนดและเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
4.1  รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์ท่ีจะเช่า 

   รถยนต์ทั้งหมดจํานวน 18 คัน ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพพร้อม 
ใช้งานทันทีมีคุณภาพและคุณลักษณะไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ และผู้ให้เช่าได้ชําระภาษีอากรค่าธรรมเนียมอื่นใด
ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธินํามาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิและรถยนต์ที่เช่ามี
อุปกรณ์และเครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่าโดยครบถ้วนปราศจากความชํารุดบกพร่อง 
ตามรายละเอียด ดังน้ี 

1) รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขบัเคลือ่น 4 ล้อ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กโิลวัตต์ แบบดับเบิล้แค็บ จํานวน 3 คัน โดยมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 

 (1) เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพพร้อมใช้งานทันที 
 (2) ระบายความร้อนด้วยนํ้า เกียร์ธรรมดา 
 (3) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู    

     
/(4) กระจก…- 
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(4) กระจกมองข้างซ้าย-ขวาปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว โดยเป็นอุปกรณ์

มาตรฐานท่ีติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต 
 (5) กระจกประตูสามารถปรับข้ึน-ลงด้วยระบบไฟฟ้า โดยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจาก 

โรงงานผู้ผลิต 
 (6) กุญแจรีโมท โดยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต 
 (7) กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ กันชนหลังโครเมียม 
 (8) ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 
 (9) ติดฟิลม์กรองแสงตามมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด 
 (10) ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน 
 (11) กระบะหลังมีหลังคาสําเร็จรูปชนิดทําด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ความสูง

ระดับเดียวกับตัวรถ  
- มีกระจกบานเล่ือนด้านข้างแต่ละด้าน 
- ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพแก๊ส 
- มีชุดเบาะมาตรฐานน่ังพ้ืนราบ พร้อมยางปูพ้ืน 

(12)  เครื่องมอืประจํารถตามแบบรูป (Catalog) ที่แนบทา้ยสัญญา              
(13) รถเป็นสบีรอนซ์เงินตามมาตรฐานผู้ผลิต  

2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)  จํานวน 
15 คัน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 

 (1) เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพพร้อมใช้งานทันที 
 (2) ระบายความร้อนด้วยนํ้า เกียร์ธรรมดา 
 (3) กระจกมองข้างซ้าย-ขวาปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว โดยเป็น

อุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต  
 (4) กระจกประตูสามารถปรับข้ึน-ลงด้วยระบบไฟฟ้า โดยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจาก

โรงงานผู้ผลิต 
 (5) กุญแจรีโมท โดยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต 
 (6) กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ กันชนหลังโครเมียม 
 (7) ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 
 (8) ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน 
 (9) ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด 
 (10) เครื่องมือประจํารถตามแบบรูป (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา              
 (11) ติดตั้งเบาะแค็บ ในช่องว่างด้านหลังคนขับ  
 (12) กระบะตอนท้ายทําด้วยเหล็กสําเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมตดิตัง้พ้ืนปู

กระบะลายเนอร์ 
(13) รถเป็นสีบรอนซ์เงินตามมาตรฐานผู้ผลิต 
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4.2  ข้อกําหนดและเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีและเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมี

ลักษณะเป็นโชว์รูมจําหน่ายรถใหม่พร้อมท้ังเป็นศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ย่ีห้อที่เสนอให้เช่า ซึ่งปัจจุบันยัง
เปิดบริการอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือรองรับให้บริการรถยนต์ที่จะต้องนําไปใช้งานในพ้ืนที่สวนป่าท่ีอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคห่างไกลทั่วประเทศ โดยแสดงหลักฐานรายละเอียด รายชื่อ ที่ตั้งศูนย์บริการ โทรศัพท์ ในวันยื่น
เอกสารประกวดราคา 
 

5.  ระยะเวลาเช่า 
ผู้ให้เช่าตอ้งทําสัญญาเช่ากับผูเ้ช่า เป็นเวลา 5 ปี (60 เดอืน) 
 
6. การส่งมอบ 
ผู้ให้เช่าจะต้องจัดส่งรถยนต์ท่ีให้เช่า จํานวน 18 คัน ในสภาพดี เรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที 

พร้อมด้วยอุปกรณ์และเคร่ืองมือประจํารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ํามันอื่นๆ เต็มตามท่ีผู้ผลิตกําหนดพร้อมใช้งาน พร้อมหลักฐานการจดทะเบียนกับกรม
ขนส่งทางบก ไปยังหน่วยงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ
ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า  5 วันทําการของผู้เช่า โดย
สถานที่ที่ส่งมอบรถยนต์รายละเอียดดังน้ี 

6.1  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  เลขที่ 26 ถนนท่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง โทร. 054 227544 

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) เกียร์ธรรมดา 
จํานวน 6 คัน 

6.2  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง  เลขที่ 26 ถนนท่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โทร. 054 227544 

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต ์แบบดับเบ้ิลแคบ เกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน 

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)  เกียร์ธรรมดา 
จํานวน 2 คัน 

6.3  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง เลขท่ี 76 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 02 282 3243  

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต ์แบบดับเบ้ิลแคบ เกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน 

/6.4 …- 
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6.4  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง เลขท่ี 53/2 หมู ่4 ถนนแสงชูโต             

ตําบลปากแรต อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 032 201565   
- รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่น 4 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ํากว่า 2,400 

ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต์สูงสดุไมต่่ํากว่า 110 กิโลวัตต ์แบบมีชอ่งว่างด้านหลังคนขับ (CAB) เกียร์ธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 

6.5 องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรรีาชา เลขที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลศรีราชา อําเภอ    
ศรีราชา จังหวดัชลบุรี โทร. 038 311207-8  

- รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่น 4 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ํากว่า 2,400 
ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต์สูงสดุไมต่่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบมีชอ่งว่างด้านหลังคนขับ (CAB) เกียร์ธรรมดา 
จํานวน 3 คัน 

6.6 องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เลขที ่9 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง    
ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น โทร. 043 234546 

- รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่น 4 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ํากว่า 2,400 
ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต์สูงสดุไมต่่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบ้ิลแคบ เกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน 

- รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่น 4 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ํากว่า 2,400 
ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต์สูงสดุไมต่่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบมีชอ่งว่างด้านหลังคนขับ (CAB) เกียร์ธรรมดา 
จํานวน 1 คัน 

6.7  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้   เลขที ่145  หมู่ 2 ถนนศรีวชิัย ตําบลมะขามเต้ีย 
อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077 272161 

- รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่น 4 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ํากว่า 2,400 
ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต์สูงสดุไมต่่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบมีชอ่งว่างด้านหลังคนขับ (CAB) เกียร์ธรรมดา 
จํานวน 2 คัน 

ทั้งน้ี องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ สงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งมอบจากที่กําหนด
ไว้ได้ในภายหลงั  

 
  7. การตรวจรับ 
  เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่เช่าที่ส่งมอบตามข้อ 6 และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้เช่า
จะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เช่าเป็นหนังสือ เพ่ือให้ผู้ให้เช่าใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน    
ค่าเช่ารถยนต์ที่เช่าคันน้ันๆ  
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา  
ผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์น้ัน ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้ให้เช่าต้องรีบนํารถยนต์น้ันกลับคืนไปทันที และต้อง
นํารถยนต์คันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่ภายใน 3 วัน หรือต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผู้ให้เช่าเองภายใน 3 วัน และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะนํามาอ้างเป็นเหตุของดหรือลด
ค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบไม่ได้ 
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หากผู้ให้เช่าไม่นํารถยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวในวรรคสองและเกิดความ

เสียหายแก่รถยนต์น้ัน ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว 
  ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ท่ีเช่าถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน 
แต่ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนน้ันก็ได้  
ในกรณีเช่นน้ีผู้เช่าจะชําระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ท่ีเช่าที่รับมอบไว้ 
 

8. หน้าที่ของผู้ให้เช่า 

8.1 การประกนัภัยรถยนต์ทีเ่ช่า 
   ตลอดอายุการเช่าตามสัญญา ผู้ให้เช่าจะต้องทําประกันภัยรถยนต์ที่เช่าหรือรถยนต์ที่นํามา
เปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหน่ึงและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน 
ที่ผู้เช่าให้ความยินยอม และต้องมอบสําเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่           
ผู้เช่าในวันทําสัญญาเช่าและทุกคร้ังที่มีการต่ออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาเช่ารถยนต์
ข้อ 7.3 หรือข้อ 7.4 หรือข้อ 7.5 หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามสัญญาเช่ารถยนต์ข้อ 7.6 หรือมีการทํา
สัญญาประกันภัยใหม่ โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้ 

(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000 (หน่ึงล้าน) 
บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท/คร้ัง 

(ข) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง 
(ค) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสําหรับผู้ขับข่ีและผู้โดยสารรถยนต์คันที่

เอาประกันภัยในวงเงินไม่ต่ํากว่า 200,000 (สองแสน) บาท/คน 

8.2 การจดทะเบียนและเสียภาษีประจําปีของรถยนต์ทีเ่ช่า 
   ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจําปี 
ตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกําหนดส่งมอบรถยนต์ท่ีเช่าตามสัญญา รวมท้ัง          
ต้องเสียภาษีประจําปี สําหรับปีต่อๆ ไปภายในกําหนดเวลาทุกปีตลอดอายุสัญญาเช่า 

   8.3 ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า 
    ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ผู้ให้เช่าจะต้อง
นํารถยนต์คันใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และมีสภาพที่
เทียบเท่าหรือดีกว่าท้ังในเร่ืองความนิยมในย่ีห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) 
ในท้องตลาดมาเปล่ียนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น 
 หากผู้ให้เช่าไม่นํารถยนต์มาเปลี่ยนให้หรือรถยนต์ที่นํามาเปล่ียนให้ไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึง  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่า คิดเป็นรายวันต่อคันตามสัญญาเช่ารถยนต์ข้อ 2 แล้ว         
ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาค่าเช่ารถยนต์ท่ีไม่พร้อมใช้งาน 
(โดยคํานวณจากอัตราค่าเช่า 60 เดือน/คัน) ตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นํารถยนต์มาเปลี่ยน จนถึง
วันท่ีผู้ให้เช่านํารถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้ 
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  หากผู้ให้เช่าไม่นํารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันเกิน 3 วัน ผู้เช่ามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยทําเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า 
  ในกรณีผู้ให้เช่าไม่นํารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหน่ึง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์อื่นมาเปลี่ยน 
แต่ไม่ตรงตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหน่ึง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ามีสิทธิเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้ 
จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์
จากบุคคลอื่นท้ังสิ้นและต้องรับภาระค่าเช่าท่ีเพ่ิมข้ึน (ถ้ามี) 

  8.4 การรับประกันความเสียหายของรถยนต์ท่ีให้เช่า 
    ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้างและใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่าการครอบครองใช้สอยรถยนต์
ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเก่ียวกับรถยนต์ที่เช่าตามสัญญา 
ผู้ให้เช่าจะต้องดําเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ให้
เช่ามิอาจดําเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ที่มีขนาด ประสิทธิภาพ สภาพเทียบเท่าหรือ
ดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในย่ีห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาด 
มาทดแทนให้ทันที โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งน้ี หากผู้เช่าไม่สามารถใช้รถยนต์ที่เช่าได้และผู้ให้เช่าไม่จัดหา
รถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้ดังกล่าว ให้นําความตามสัญญาเช่ารถยนต์ในข้อ 7.3 วรรคสอง วรรคสาม และวรรค
สี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และหากการเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิเป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ
บุคคลภายนอก หรือผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชําระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมท้ังค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่า
โดยสิ้นเชิง 

8.5 การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่เช่าให้กับบุคคลอ่ืน 
 ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในรถยนต์ที่นํามาให้เช่า ผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์ 
ในรถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่า และโดยไม่นํารถยนต์คันใหม่ที่มี
สภาพ ขนาด ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคา
ซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า นอกจากน้ี ผู้เช่ามีสิทธิดําเนินการตามสัญญาเช่ารถยนต์ข้อ 7.3 วรรคสอง วรรค
สาม และวรรคสี่ โดยอนุโลมด้วย   

 8.6 การบํารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า 
   ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บํารุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่สิ้นเปลือง รวมทั้งนํ้ามันหล่อลื่น ทุก
ชนิด และซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าในกรณีความเส่ือมสภาพ สึกหรอ และความเสียหายอันเกิดจากการใช้งาน
ตามปกติเย่ียงวิญญูชนให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และผู้ให้เช่า                 
มีหน้าที่บํารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ที่เช่าเมื่อครบระยะเวลาหรือครบกําหนดระยะทางท่ีใช้งานตามที่กําหนด 
รวมทั้งจะต้องบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพ่ิมเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพ่ือให้ผู้เช่าใช้รถยนต์ที่เช่าได้ใน
สภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย หากผู้ให้เช่ามิได้บํารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ หรือซ่อมแซม 
 

/รถยนต…์- 
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รถยนต์ที่เช่า ผู้เช่ามีสิทธิยึดหน่วงค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้จนกว่าจะได้มีการดําเนินการโดยถูกต้องครบถ้วน
การตรวจสภาพ ซ่อมแซม หรือบํารุงรักษารถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องนํารถยนต์ที่เช่าเข้าซ่อมแซมบํารุงรักษาที่
ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่าน้ัน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 
  การนํารถยนต์ที่เช่าไปตรวจสภาพ ซ่อมแซม หรือบํารุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเช้ือเพลิงใน
ถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่าเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ํากว่าเดิม ผู้ให้เช่า
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม 
  เมื่อรถยนต์ที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นหนึ่งเส้นใดมีสภาพความลึกของ    ดอกยาง
ต่ํากว่า 3 มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่ ไม่เคย
ใช้งานมาก่อนพร้อมใช้งานได้ดีให้โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก 
  ในการบํารุงรักษา ตรวจสภาพและซ่อมแซมตามข้อน้ี ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมีสภาพ 
ประสิทธิภาพ ขนาด และอายุการใช้งานเทียบเท่าหรือดีกว่ารถยนต์ที่เช่า รวมท้ังในเรื่องความนิยมในย่ีห้อ
รถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาทดแทน เพ่ือให้ผู้เช่าใช้งานได้
ทันทีจนกว่ารถยนต์ที่เช่าคันที่อยู่ระหว่างบํารุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซ่อมแซมจะเรียบร้อยพรอ้มใช้งานได้ หาก
ผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิดําเนินการตามสัญญาเช่ารถยนต์ข้อ 7.3 วรรคสอง วรรค
สาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม จนกว่าผู้ให้เช่าจะนํารถยนต์ทดแทนมาส่งมอบให้ผู้เช่าหรือจนกว่ารถยนต์ท่ีเช่าจะ
บํารุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซ่อมแซมเสร็จ โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้นํารถยนต์มาทดแทน ผู้ให้เช่าไม่
สามารถคิดค่าเช่าจากผู้เช่าได้  

 

9. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบกําหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบรถยนต์ที่เช่า หรือส่งมอบ
แต่เพียงบางส่วนให้แก่ผู้เช่า หรือส่งมอบรถยนต์ที่เช่าไม่ตรงตามสัญญา หรือมีคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้องตาม
สัญญา หรือส่งมอบแล้วเสร็จภายในกําหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานได้ไม่
ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึง ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้เช่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า 
 ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาเป็นจํานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์จากบคุคล
อื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายในกําหนด 3 เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่า               
ที่เพ่ิมขึ้นจากค่าเช่าที่กําหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เช่าต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ให้เช่ารถยนต์ที่เช่า
รายใหม่ดังกล่าวด้วย 
  ในกรณีมีความจําเป็น ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า
ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากผู้เช่า 
 
 

/10. ค่าปรับ…- 
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 10. ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าชา้ 
  ในกรณีที่ผู้ ให้ เช่าส่งมอบรถยนต์ที่ เช่าล่วงเลยกําหนดส่งมอบตามสัญญา แต่ผู้ เช่ามิได้ 
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาเช่ารถยนต์ข้อ 8 วรรคหน่ึง ผู้ให้เช่าจะต้องชําระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวัน 
สําหรับรถยนต์คันที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญาในอัตราวันละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของค่าเช่ารถยนต์คันที่ไม่ส่ง
มอบตามสัญญา (โดยคํานวณจากอัตราค่าเช่า 60 เดือน/คัน) นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึง
วันท่ีผู้ให้เช่าได้นํารถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน  
 ในระหว่างที่ผู้ เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตาม
สัญญาเช่ารถยนต์ข้อ 13 กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมข้ึนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาเช่ารถยนต์ข้อ 8 วรรคสองก็ได้ 
และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้ชําระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่าเมื่อครบกําหนดส่งมอบดังกล่าวแล้วผู้เช่ามี
สิทธิท่ีจะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 
 11. การบังคับค่าปรับ ค่าเสยีหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าโดย
สิ้นเชิงภายในกําหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเช่าที่ต้องชําระ หรือบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้ จ่ายที่ บั งคับจากค่าเช่าท่ีต้องชําระ หรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมชําระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจํานวน
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกําหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า 
 
 12. การใชป้ระโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า 

เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในกิจการของผู้เช่า ผู้เช่ามีสิทธิติด ป้ายโลหะ
ประทับตรา สติ๊กเกอร์ เครื่องหมายอื่นใด ติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใดๆ ที่จําเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือ
ดําเนินการใดๆ บนรถยนต์ที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เชา่ก่อน 

 

13. การรับมอบรถยนต์ท่ีเช่ากลับคืน 
 เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบรถยนต์               
ที่เช่ากลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่สัญญาส้ินสุด โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 ถ้าผู้ให้เช่าไม่นํารถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า 
 

/14. ข้อจํากัด…- 
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14. ข้อจํากัดความรับผิดของผู้เช่า 

 ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแก่รถยนต์ท่ีเช่า อันไม่ใช่ความผิด
ของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า 
  

 

15. กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
 กําหนดระยะเวลาส่งมอบภายใน  30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 
16. วงเงินที่จะเช่า 

 ได้มาจากเงินงบรายได้-รายจ่าย ประจําปี 2561 - 2566 ตลอดอายุสัญญาเช่า 5 ปี (60 เดือน)                   
ในวงเงิน 17,796,600.- บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
  

17. วิธีที่จะจัดเช่า 
ดําเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เน่ืองจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มี

รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ เป็นการจัดจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
และเป็นงานท่ีไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog)  

 
18. หลักเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาผู้ที่เสนอราคาตํ่าสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา  
 
19. อ่ืน ๆ  
ภายหลังการเสนอราคา ผู้ เสนอราคารายต่ําสุดที่ ได้ รับการคัดเลือกจะต้องดําเนินการ            

แจ้งรายละเอียดการเสนอราคา ดังน้ี 
19.1 แจ้งราคาค่าเช่าตามที่เสนอราคาไว้ โดยแยกเป็น 2 รายการ (ราคาค่าเช่าต่อเดือน/คัน 

และค่าเช่ารวม 60 งวด) โดยราคาที่เสนอแต่ละรายการต้องไม่เกินราคากลางท่ีกําหนด ดังน้ี 
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 

ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบ้ิลแคบ เกียร์ธรรมดา จํานวน 3 คัน ราคากลาง 
3,540,600.- บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400  
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) เกียร์ธรรมดา 
จํานวน 15 คัน ราคากลาง 14,256,000.- บาท (สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่น หกพันบาทถ้วน)  

19.2 จําแนกต้นทุนการให้บริการ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคํานวณค่าเช่ารถใช้ใน
ราชการประกอบด้วย ค่าเช่า ค่าประกันภัย ค่าบํารุงรักษา ค่าซ่อมแซม ค่าอํานวยการ และค่ารถทดแทน เป็นต้น                   
ตามมาตรฐานการบัญชี ส่งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สํานักบัญชีและการเงิน) ก่อนการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
เดือนแรก 

………………………………………………………….. 
 




