ขอบเขตงาน(Terms Of Reference : TOR) ของรถยนต์เช่า
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลือน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ่านวน ๓ คัน
*******************************
๑ คุณลักษณะทัวไป
รถบรรทุก (ดีเซล) มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่้ากว่า ๑ ตัน สามารถเลือกใช้งานแบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
หรือ ๔ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสงพร้อมเคลือบสี
และพ่นกันสนิม และต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตประกอบและมีจ้าหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้ งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
๒. ระบบเครืองยนต์
๒.๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้้า พร้อมระบบเทอร์โบ
อินเตอร์คูลเลอร์
๒.๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่้ากว่า ๑๑๐
กิโลวัตต์
๒.๓. ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานไอเสี ย ไม่ ต่้ า กว่ า ยู โ ร ระดั บ ๔ และตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่ต่้ากว่า มอก. ๒๑๕๕ – ๒๕๔๖
๓ ระบบส่งก่าลัง
๓.๑. เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ
๓.๒. คลัตช์เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว
๓.๓. สามารถปรับเปลี่ยนจากระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ หรือจากระบบ
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เป็นระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ได้ภายในตัวรถ เป็นสวิตซ์ปรับระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อไฟฟ้า
๔. ระบบบังคับเลี้ยว
ต้าแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ และเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ปรับระดับสูงต่้าได้
และแกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน พวงมาลัยปรับระดับ ๔ ทิศทาง
๕. ระบบห้ามล้อ
๕.๑. ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดีกว่า
พร้อมเบรกมือ
๕.๒. มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรก (ABS) และมีระบบกระจายแรง
เบรก (EBD)
๖. ระบบกันสะเทือน
๖.๑. ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนก คอยย์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง
๖.๒. ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช๊คอัพ
๗. ล้อและยาง
๗.๑. ล้อและล้ออะไหล่เป็นล้ออัลลอย ๑๘ นิ้ว
๗.๒. ยางเป็นแบบเรเดียล ๒๖๕/๖๐R๑๘ และมีอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่
๗.๓. มียางกันโคลนหน้า – หลัง

-๒๘. ตัวรถ
๘.๑. หลังคาเป็นเหล็กปั้มขึ้นรูปชนิดเดียวกัน
๘.๒. แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
๘.๓. ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
๘.๔. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
๘.๕. กระบะตอนท้ายท้าด้วยเหล็กส้าเร็จรูปตามมาตรฐานของผู้ผลิตพร้อมพื้นปูกระบะ
๘.๖. มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมขนส่งก้าหนด
๘.๗ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ยี่ห้อ ๓M/HiKool/LAMINA หรือคุณภาพเทียบเท่า ความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐% และด้านข้าง ๖๐% รับประกันคุณภาพไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
๘.๘. สีรถเป็นสีด้า/บรอนซ์ เป็นสีเมทัลลิค ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๘.๙ มีบันไดข้าง ซ้าย – ขวา
๘.๑๐.พ่นน้้ายากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน
๘.๑๑. ระบบเครื่องเสียงพร้อมเนวิกเกเตอร์ แบบหน้าจอสัมผัส (รองรับระบบน้าทาง T-connect
และการเชื่อมต่อ (USB/AUX/Blutooth) พร้อมล้าโพง ๖ ต้าแหน่ง พร้อมมีเสาอากาศรับสัญญาณวิทยุ เพื่อรับ
สัญญาณได้ชัดเจน ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือคุณลักษณะที่ดีกว่า
๘.๑๒ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ แบบ LED พร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จ้านวน ๑ ชุด,
ชุดสัญญาณไฟแดง ชนิดติดตั้งบนหลังคารถยนต์ โดยมีคุณสมบัติผ่านมาตรฐาน SAE หรือ ECE ผลิตจากโรงงานที่
ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๑๒ โวลต์ และมีล้าโพงขยายเสียง
จ้านวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
๘.๑๒.๑ เครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน
- เป็นเครื่องขยายเสียงที่มีสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนในเครื่องเดียวกัน มีความ
ดังไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ มีความเพี้ยนไม่เกิน ๑๐%
- เป็นเครื่องที่ให้เสียงไซเรนแบบต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า ๓ แบบ
- ขณะที่ใช้สัญญาณไซเรน สามารถใช้เครื่องขยายเสียงได้โดยการกดไมโครโฟน
เพื่อพูดได้ตลอดเวลาพร้อมทั้งตัดสัญญาณไซเรนโดยอัตโนมัติ ขณะกดไมโครโฟน
- สามารถควบคุมการเปิด - ปิด สัญญาณไฟแดงได้
๘.๑๒.๒ ชุดสัญญาณไฟแดง
- ชุดสัญญาณไฟแดง มีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว ความกว้าง และความสูง
เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ฐานส้าหรับติดตั้งท้าด้วยโลหะปลอดสนิม และทนความชื้นได้ดี
- มีชุดสัญญาไฟ LED แบบกระพริบ จ้านวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
- ฝาครอบเป็นสีแดง ใช้วัสดุทนความร้อนชนิด โพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate)
หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า สามารถทนความร้อนจากแสงแดดได้เป็นอย่างดี
- ล้าโพงติดตั้งที่ครอบระหว่างกลางของสัญญาณไฟ หรือบริเวณกระจังหน้ารถใน
ต้าแหน่งที่เหมาะสม
- หากครอบล้าโพงอยู่ระหว่างกลางของสัญญาณไฟ ต้องท้าด้วยวัสดุปลอดสนิม
เจาะเป็นช่องเล็กๆ เพื่อให้เสียงกระจายได้ง่าย
- ครอบสัญญาณไฟและครอบของล้าโพง ต้องยึดแน่น อยู่ในระนาบเดียวกัน

-๓๘.๑๒.๓ ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
- ไมโครโฟนขนิดแขวน พร้อมสายและขั้วต่อ จ้านวน ๑ ชุด
- ล้าโพง ขนาดทนก้าลังได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ติดตั้งร่วมกับชุดสัญญาณไฟ
แดง จ้านวน ๑ ชุด
- สายไฟฟ้า สายล้าโพง และอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จ้านวน

๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการตรวจซ่อม การติดตั้ง และการใช้งาน เป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ จ้านวน ๑ ชุด
* ทางบริษัทฯ ผู้ให้เช่า จะต้องด่าเนินการขออนุญาตติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
๙. อุปกรณ์เพือความปลอดภัย
๙.๑. เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๙.๒. มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล
๙.๓. มีระบบสัญญาณกันขโมย
๙.๔. ถุงลมนิรภัย ไม่ต่้ากว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๐. เครืองปรับอากาศ
ติดตั้งปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๑. อุปกรณ์ประจ่ารถ
ต้องไม่ต่้ากว่ามาตรฐานตามรถรุ่นที่ผลิตออกจ้าหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ
ดังนี้
๑๑.๑. ชุดเครื่องมือส้าหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จ้านวน ๑ ชุด
๑๑.๒. แม่แรง จ้านวน ๑ ชุด
๑๑.๓. อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จ้านวน ๑ ชุด
๑๑.๔. ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้ จ้านวน ๑ ชุด
๑๑.๕. สายส้าหรับพ่วงแบตเตอรี่ จ้านวน ๑ ชุด
๑๑.๖. สายส้าหรับลากจูง จ้านวน ๑ ชุด
๑๑.๗. ป้ายสามเหลี่ยม ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถในกรณีฉุกเฉิน และสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนแม้ในระยะไกล
๑๑.๘. หนังสือคู่มือในการใช้รถ และหนังสือการรับประกันต่างๆ จ้านวน ๑ ชุด
๑๑.๙.ผ้ายางปูพื้น ๑ ชุด(จ้านวน ๔ ผืน)
๑๑.๑๐. ประตูรถเป็นกระจกไฟฟ้าทุกบาน พร้อมระบบล็อคอัตโนมัติ
๑๑.๑๑. มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
๑๑.๑๒. มีกล้องมองหลัง
๑๑.๑๓. กระจกมองข้างสามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๑.๑๔. มีถังน้้ายาดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์
๑๑.๑๕.อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี)

-๔๑๒. เงือนไขและรายละเอียดเพิมเติมของรถยนต์
๑๒.๑ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้ให้เช่าต้องจัดท้าตราสัญ ลักษณ์ส้านักงานเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา ติดข้างประตูหน้าซ้ายและหน้าขวา
๑๒.๒ ผู้ให้เช่าต้องมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์ให้ทันเวลาการส่งมอบจากบริษัทฯ
ผู้ผลิตรถยนต์ ที่เสนอ
๑๒.๓ ผู้ ใ ห้ เ ช่ าจะต้ อ งน้ า รถไปจดทะเบี ย นกั บกรมการขนส่ ง หรื อ ส้ า นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ฯให้
ครบถ้วนก่อนส่งมอบหรือหลักฐานการยื่นจดทะเบียนกับกรมการขนส่งหรือส้านักงานขนส่งจังหวัดฯ และสามารถใช้
งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
๑๒.๔ ผู้ให้เช่าต้องจัดท้าประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น
๑๒.๔.๑ ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านบาท-) /คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-สิบล้านบาท-) /ครั้ง
๑๒.๔.๒ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้า
ล้านบาท-) /ครั้ง
๑๒.๔.๓ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล และสูญเสียชีวิตส้าหรับผู้ขับ
ขี่ และผู้โดยสารคันเอาประกัน ในวงเงินไม่ต่้ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนบาท) /คน
๑๒.๕ หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณีที่ผู้ให้เช่าน้า
รถยนต์ที่ให้เช่าไปบ้ารุงรักษา ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ เพื่อด้าเนินการดังนี้
๑๒.๕.๑ กรณีเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องน้ารถยนต์มา
ทดแทนภายในระยะเวลา ๑ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง จนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ
๑๒.๕.๒ กรณีเกิดเหตุนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องน้ารถยนต์มา
ทดแทนภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งการจัดหารถยนต์ทดแทนผู้ให้เช่าจะต้องจัดหา
รถยนต์ที่อยู่ในสภาพดี (ใช้งานมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี) มาให้บริการทดแทน และเป็นรถประเภทเดียวกันกับรถที่ไ ม่
สามารถใช้งานได้ และผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่าละเลยไม่
จัดหารถยนต์ใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ช้ารุด ผู้เช่าจะคิดค่าปรับ ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ๓,๐๐๐.-บาท (-สามพัน
บาทถ้วน-) ต่อรถยนต์ ๑ คัน การคิดค่าปรับจะนับแต่วันที่ไ ม่มีรถยนต์ฯ ใช้ในการปฏิบัติง าน กรณีผู้เช่า มีความ
จ้าเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นทดแทนในวันนั้นได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่า
ด้วย
๑๒.๖ การน้ า รถยนต์ ไ ปซ่ อ มหรื อ บ้ า รุง รั ก ษาตามก้ า หนดระยะเวลา ผู้ ใ ห้เ ช่ า ต้ อ งตรวจสอบ
เชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า เชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิมถ้าต่้ากว่าเดิม
ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
๑๒.๗ การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่จะตกลงจะเช่าหรือรถยนต์คันที่จะน้ามาเปลี่ยนในกรณี
ข้อ ๑๒.๕.๑ และข้อ ๑๒.๕.๒ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า
๑๒.๘ รถยนต์ทุกคันต้องมีการเข้ารับบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจน
บ้ารุงรักษาตามที่ผู้ผลิตก้าหนด และเปลี่ยนยางทุกระยะ ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร
๑๒.๙ ผู้ให้เช่าต้องน้ารถยนต์ทุกคันเข้ารับการตรวจเช็คสภาพทั้งคัน เมื่อครบก้าหนดระยะทุกๆ
๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ของการใช้งาน และให้ส่งใบรายงานผลการตรวจเช็คสภาพให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
๑๒.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบ้ารุงรักษาต่างๆ ตามข้อ ๑๒.๘ และข้อ ๑๒.๙ รวมทั้งค่า
ต่อทะเบียนรถ ค่าท้าประกันภัยรถ และค่าเปลี่ยนน้้ามันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่า
น้้ามันเชื้อเพลิง

-๕๑๒.๑๑ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าทุกกรณี
๑๒.๑๒ ต้องมีเครื่องมือประจ้ารถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
๑๒.๑๓ มีหนังสือคู่มือแนะน้าการใช้งานและบ้ารุงรักษา เป็นภาษาไทย คันละ ๑ ชุด
๑๒.๑๔ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการช้าระค่าภาษีรถยนต์ รวมทั้ง ค่าจดทะเบียน
หรือ ค่าต่อทะเบียนและค่าบริการ อื่นๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับรถยนต์ พร้อมทั้งท้าประกันภัยภาคสมัครใจประเภท ๑
แก่รถยนต์ทุกคันตามสัญญา โดยให้แสดงรายละเอียดการต่อภาษีแ ละประกันภัยแก่ ผู้เช่าเป็ นประจ้า ทุกปีเมื่ อ
ครบรอบก้าหนด
๑๒.๑๕ ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์และค่าบริการอื่นๆ เพื่อ ให้
รถยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดีตลอดเวลา
๑๒.๑๖ ในระหว่างการใช้งาน หากรถยนต์ที่ให้บริการเกิดการช้ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานต่อไป
ได้ ผู้ให้เช่าจะต้องน้ารถยนต์เข้าซ่อม ณ สถานบริการซ่อมรถยนต์ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดผู้ให้เช่า
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
๑๒.๑๗ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญ เสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ตลอด
ระยะเวลาที่ให้เช่าตามสัญญา
๑๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๑๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๑๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๑๓.๕ ไม่เป็นบุคคลทีถ่ ูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๑๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๑๓.๗.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่ารถยนต์ และมีผลงานให้เช่ารถยนต์ประเภทเดียวกับงานที่เช่า
๑๓.๘. นิติบุคคลต้องเป็นผู้เคยให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทเดียวกับงานที่เช่าให้กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเป็นคู่สัญญาโดยตรง อย่างน้อย ๑ สัญญา และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ
๑๓.๙. ต้องแสดงเอกสารการเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของรถยนต์ทั้งหมดให้กับ
ส้านักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาในวันที่ส่งมอบรถยนต์
๑๓.๑๐. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่ส้านักงาน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการจัด
ขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๑๓.๑๑. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์( Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

-๖๑๓.๑๓.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก้าหนด
๑๓.๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก้าหนดตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายการรับของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๓.๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก้าหนด
๑๔. ก่าหนดการส่งมอบ
๑๔.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ จ้านวน ๓ คัน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
๑๔.๒ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า จะต้ อ งเป็ น ผู้ อ อกค่ า ใช้ จ่ า ยในการขนส่ ง รถยนต์ ที่ เ ช่ า ให้ กั บ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
๑๕. ระยะเวลาการจัดเช่า
๑๕..๑ ระยะเวลาการเช่า ๕ ปี(๖๐ เดือน)
๑๕.๒ ราคาค่าเช่าเป็นอัตราเหมาจ่ายต่อคัน ต่อเดือน ซึ่ง เป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่ าเพิ่ม ภาษี
อากรอื่นไว้ด้วยแล้ว โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะช้าระค่าเช่าเป็นรายเดือน หลังจากได้ตรวจรับกับการใช้
งาน ในแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว
๑๖. วงเงินในการจัดหา (ราคากลาง)
วงเงินที่ใช้ในการจัดหา(ราคากลาง) ๓,๕๔๐,๖๐๐.-บาท(-สามล้านห้าแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน-)
๑๗. การเสนอราคา
๑๗.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องเสนอราคาที่รวมค่าขนส่ง หรือภาษีอื่นๆ ค่าจดทะเบียนภาษีประจ้าปี ค่ า
ประกั น ภั ย และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเช่ า ไว้ ทั้ ง หมดแล้ ว (รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) โดยเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้นเป็นหลัก ผู้ให้เช่าต้องเสนอยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ที่จะให้
เช่า พร้อมแนบแคตตาล็อก รายละเอียด หนังสือ ค้าอธิบาย และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่
ระบุไว้ในแคตตาล็อก รายละเอียด หรือหนังสือค้าอธิบาย (ถ้ามี) และรายละเอียดจ้านวนศูนย์บริการ หากมีการขีด
ค่า ต่อเติม หรือแก้ไข ในเอกสารฉบับใด ผู้ให้เช่าจะต้องมีหนังสือของผู้ผลิตยืนยันเป็นหลักฐาน
๑๗.๒ รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ให้เช่าเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ให้ถือค้า
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ยุติ
๑๗.๓ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ต้ อ งยื น ยั น ว่ า พร้ อ มที่ จ ะลงนามในสั ญ ญาตามแบบสั ญ ญาของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเช่าของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ข้อเสนอของ
ผู้ให้เช่า รวมทั้งข้อเสนอเพิ่มเติมในการต่อรองให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย
๑๗.๔ ผู้ให้เช่าต้องท้าความเข้าใจในเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจโดยชัดแจ้ง และไม่ว่ากรณีใดๆ
ผู้ให้เช่าจะยกขึ้นเป็นข้ออ้าง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่ท้าความเข้าใจในข้อความดังกล่าว หรือละเลยไม่
ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยการอ้างความส้าคัญผิดในกฎหมายของข้อความในเอกสารนั้นๆ ไม่ได้

-๗๑๘. การท่าสัญญา
๑๘.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องมีความพร้อมในการท้า สัญ ญาเช่ารถยนต์ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือที่ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงกับ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ทิ้งงาน
๑๘.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ต้ องวางหลักประกัน สัญ ญามี มูลค่า ร้อยละ ๕ ของราคาที่
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก้าหนดตกลงเช่าตลอดอายุสัญญา โดยหลักประกันสัญญาให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก้าหนด
๑๘.๓ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะคืนหลักประกันสัญญาให้คู่สัญญาเมื่อพ้นข้อผูกพัน ทั้งนี้
การคืนหลักประกันสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๑๘.๔ เมื่อเทศบาลนครพระนครศรีอยุธ ยาได้ตกลงท้ าสัญ ญาเช่ารถยนต์ครั้ง นี้แ ล้ว หากผู้ชนะ
การประกวดราคาฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาทั้งหมด
หรือบางส่วน พร้อมทั้งริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือเรียกค่าปรับก็ได้แล้วแต่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุ ธยาจะเห็ นสมควร ในกรณี ที่เทศบาลนครพระนครศรีอ ยุธยาพิจารณาเห็น สมควรเรี ยกค่ าปรั บ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสามารถใช้สิทธิ์หักจากหลักประกันสัญญาได้ทั นที และหากประกันสัญญาดังกล่าว
ลดลงไปก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง ผู้ชนะการประกวดราคาฯ จะต้องน้าหลักประกันสัญญามาเพิ่ มเติมให้ครบตามที่
ก้าหนดไว้ในข้อ ๑๘.๒ จนตลอดอายุสัญญา
๑๘.๕ ในกรณีมีเหตุจ้าเป็น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบ
ก้าหนดระยะเวลาการเช่าได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
โดยผู้ชนะการประกวดราคาฯ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามิได้
๑๘.๖ ในกรณีที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์จะเช่ารถยนต์เพิ่มจ้านวนเกินกว่ า
ที่ก้าหนดไว้ในสัญญาก่อนระยะเวลาตามสัญญาจะสิ้นสุด ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ต้องยินยอมให้เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาเช่ารถยนต์นั้นในราคาที่ตกลงกันได้ แต่ไม่เกินราคาตามสัญญา
๑๘.๗ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่ารถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้ อง
น้ารถยนต์กลับคืนไปภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ถ้าผู้ให้เช่าไม่น้ารถยนต์กลับคืนไป ภายในก้าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าจะก้าหนดเวลาให้ผู้ให้
เช่าน้ารถยนต์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ให้เช่ายังไม่น้ารถยนต์กลับคืนไปอีก ผู้เช่ามี
สิทธิ์น้ารถยนต์ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดผู้เช่ามีสิทธิ์หักเป็นค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เช่าได้ ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้เช่าได้ เสียไปในการด้าเนิน การขายทอดตลาดรถยนต์
ดังกล่าว เงินที่เหลือจากการหักค่าเสียหายแล้ว ผู้เช่าจะคืนให้แก่ผู้ให้เช่าและในระหว่างรถยนต์อยู่ในระหว่างความ
ครอบครองของผู้เช่านับแต่วันที่ผู้เช่าบอกเลิกสัญญา ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเกิดแก่
รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า
๑๘.๘ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่ารถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใดๆ และผู้ให้เช่าจะ
ด้าเนินการขายซากรถ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งขายซากรถให้กับผู้เช่าหรือเจ้าหน้าที่ในส้านักงานของผู้เช่าก่อน หากผู้เช่า
หรือเจ้าหน้าที่ในส้านักงานของผู้เช่าไม่มีความประสงค์จะซื้อซากรถ หรือไม่แจ้งความประสงค์ภายใน ๓๐ วันแล้ว
ผู้เช่าจึงจะด้าเนินการขายซากรถให้กับบุคคลอื่นต่อไปได้

-๘๑๙. ก่าหนดส่งมอบสินค้า
๑๙.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ คู่มือการใช้งาน พร้อมกุญแจส้ารองไว้ ๑ ชุด ตามจ้านวน
รถยนต์ที่เช่าให้แก่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ก้าหนดในสัญญาเช่ารถยนต์ และคณะกรรมการฯ ได้
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
๑๙.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่า ณ สถานที่ กองการประปา ส้านักงานเทศบาลนคร
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เลขที่ ๒/๓๙ ถนนอู่ ท อง ต้ า บลหอรั ต นไชย อ้ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
๒๐. การช่าระค่าเช่า
๒๐.๑ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะช้าระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน โดยค่าเช่าของแต่
ละเดือน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะช้าระตามใบเรียกเก็บเงินของผู้ให้เช่า ภายใน ๓๐ วันท้าการของ
เดือนถัดไป โดยผู้ให้เช่าต้องออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และในการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่ารถยนต์ในแต่ละเดือนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๑ (ร้อยละหนึ่ง )
ของค่าเช่ารถยนต์รายเดือนที่มีการเบิกจ่ายน้าส่งกรมสรรพากร โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะออกเอกสาร
การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ไว้เป็นหลักฐาน
๒๐.๒ ในกรณีการเช่ารถยนต์ในเดือนแรกไม่เต็มเดือน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจะช้าระ
ค่าเช่าในอัตราเฉลี่ย โดยคิดตามจ้านวนวันที่มีการใช้รถยนต์เช่าจริง
๒๑. อัตราค่าปรับ
๒๑.๑ ในกรณีผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ไม่ครบจ้านวนตามสัญญา ภายในเวลาที่ก้าหนด หรือกรณี
รถยนต์ที่ผู้ให้เช่าส่งมอบไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผู้ให้เช่ายินยอม
ให้ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาปรับในอัตราวันละตามข้อก้าหนดแห่ง สัญญา ตามจ้านวนคันที่ไ ม่ได้ส่งมอบ
หรือไม่สามารถใช้งานได้
๒๑.๒ การนับ วัน ปรั บให้นั บถั ดจากวัน ที่ค รบก้า หนดส่ ง มอบหรื อวั นที่ ไ ม่ สามารถใช้ รถยนต์ไ ด้
จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบรถยนต์ที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
๒๑.๓ ภายหลังที่มีการปรับไปแล้วเป็นเวลา ๑๕ วัน หากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเห็นว่า
ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาต่ อ ไปได้ เ ทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยาจะใช้ สิ ท ธิ์ บ อกเลิ ก สั ญ ญาและริ บ
หลักประกัน สัญญา กับเรียกร้องให้ใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่ก้าหนดไว้ในสัญญานอกเหนือจากการปรับ จนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาด้วยก็ได้
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