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ประกวดราคาเลขที่ เลขที่ 64IAJEB02 ชื่อผู้ท า : 
สเปคอ้างอิงเลขที่ : RVEH-131/2559 เครื่องหมายการค้า : 
ก าหนดยืนราคา 120 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองประกวดราคา ประเทศที่ท า : 
 ผู้เสนอราคา : 
ใบเสนอราคา วัน / เดือน / ปี  : 

รายการที ่
วัสดุเลขที ่
ของ กฟภ. 

แค็ตตาล็อก 
หมายเลข 

รายละเอียด  จ านวน 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ราคาต่อคัน 
ต่อเดือน 
(บาท) 

ราคารวม 
(60 เดือน) 

(บาท) 
1. - 

 

รถแวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ,700 
ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อเกียร์อัตโนมัติ ตามสเปค เลขที ่: RVEH 131/2559 
ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน) รายละเอียดตามเงื่อนไขรถยนต์เช่า
เพิ่มเติม 
 
หมายเหตุ 
- คู่สัญญาจะต้องส่งมอบรถยนต ์ อาคารส านักงานการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จ.นครปฐม เลขที่ 9/1 ม.1 ต.ไทยาวาส  
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสือสั่งเช่า หรือ วันที่ระบุในสัญญา 
 

11 คัน 

  

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
ตราสัญลักษณ์ของ กฟภ. 
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เช่า 29 ตุลาคม 2561 
 

 
เงื่อนไขการเช่ารถยนต์เพ่ิมเติม 

เลขที่ 64IAJEB02 
   
ข้อ 1. ขอบเขตของงาน 
      การเช่ารถยนต์เพ่ือใช้งานในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค โดยไม่จ ากัดระยะทางโดย
เงื่อนไขการเช่ารถยนต์เพิ่มเติม ถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดเช่ารถยนต์  
 
ข้อ 2. รายละเอียดรถยนต์ 

รถแวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ,700 ซีซี ขับเคลื่อน            
2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ และเป็นไปตาม มอก.2550 ฉบับล่าสุด จ านวน 11 คัน สีขาว  

รถยนต์ที่ เสนอต้องเป็นรถยนต์ใหม่ที่ ไม่ เคยใช้งานมาก่อน ผู้ ให้ เช่าได้ช าร ะภาษี 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธิน ามาให้เช่า โดยปราศจาก
การรอนสิทธิ ทั้งรับรองว่ารถยนต์ดังกล่าว มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้มีอุปกรณ์
และเครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่า และตามความต้องการของผู้เช่าโดย
ครบถ้วน และผู้ให้เช่าได้ตรวจสอบแล้วว่ารถยนต์ที่เช่าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความ
ช ารุดบกพร่อง  

ก าหนดให้รถยนต์ที่ส่งมอบต้อง มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถยนต์ และกล้องมองท้าย
รถยนต์พร้อมระบบติดตามต าแหน่งรถยนต์ด้วย (GPS) โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

คุณสมบัติ รายละเอียด 
การบันทึกไฟล์ - ความละเอียดวีดีโอไม่น้อยกว่า 1,080 P 

- สามารถบันทึกวีดีโอและเสียงขณะใช้งานได้ 
- สามารถบันทึกภาพ และวีดีโอได้จากกล้องหน้า 

 - ดูภาพและวีดีโอย้อนหลังได้  
- บันทึกวีดีโอแบบ Loop recording (บันทึกซ้ าต่อไป 
โดยอัตโนมัติ) ได้ 
- สามารถล็อคไฟล์ป้องกันการลบภาพและวีดีโออัตโนมัติ 
- สามารถบันทึกรายละเอียด เวลา และ วัน/เดือน/ปี  
ตามประเทศไทยได้ 
- รองรับการ์ดหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 16 GB  
- ดูต าแหน่งเส้นทางแบบย้อนหลังได้ 
- ดูความเร็วขณะขับขี่ได้ 

 
 
 
 

(เช่ารถยนต์) 
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คุณสมบัติ รายละเอียด 
Power Supply - แบตเตอรี่หรือคาปาซิเตอร์ภายในตัว 

- ติดต้ังใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้ 
 

ข้อ 3. ระยะเวลาการเช่า 60 (หกสิบ) เดือน       
 ระยะเวลาเช่า 5 ปี นับถัดจากวันลงนามสัญญา หรือตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้นๆ

ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือวันที่ถูกระบุไว้ในสัญญาเช่ารถยนต์ 
 
ข้อ 4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับพิจารณา กรณีผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่ยื่นเอกสารในวันเสนอราคาดังนี้ 

4.1 หนังสือรับรองจาก ผู้ผลิต/ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ ว่าสามารถจัดหารถยนต์จ านวนดังกล่าว 
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอได้พร้อมทั้งรับรองการให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์ และให้บริการ ณ 
ศูนย์บริการในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

4.2 หนังสือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยการเช่าซื้อรถยนต์ หรือเป็นผู้มีอ านาจให้เช่ารถยนต์ 
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ให้เช่าจะต้องไม่อยู่ในฐานะผู้เช่าช่วง ในกรณีที ่ผู ้ให้เช่ามีสิทธิ
ครอบครองโดยการเช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อ ให้ผู้เช่าซื้อน ารถยนต์ที่
เช่าซื้อมาให้เช่าได้ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดการเช่ารถยนต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

    
ข้อ 5. การท าสัญญา 

5.1 ผู้ให้เช่าได้จะต้องมาท าสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             
เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 1 ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 
ตามก าหนดนัดในหนังสือแจ้งการลงนามในสัญญา และต้องน าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจ านวนตามที่ก าหนดไว้ 

5.2 กรณีผูช้นะการเสนอราคามีสิทธิครอบครองโดยการเช่าซื้อรถยนต์ในวันท าสัญญา ผู้ให้เช่าต้องน า
หนังสือยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ เพื่อมาแสดงว่าในระหว่างที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่า
รถยนต์ตามสัญญาเช่า หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่ช าระค่างวดเช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
งวดหนึ่งงวดใด ผู้ให้เช่าและผู้ให้เช่า ซื้อยินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าเงินค่าเช่าที่จะต้องจ่าย
ให้ผู้ให้เช่ามาจ่ายให้ผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์โดยตรง โดยถือว่าผู้ชนะการเสนอราคาได้รับช าระค่าเช่า
งวดนั้นๆตามสัญญาเช่าแล้ว โดยไม่โต้แย้งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นจนกว่าระยะเวลาการเช่าจะสิ้นสุด 

5.3 ในขณะท าสัญญา ผู้ให้เช่าต้องน าหลักประกันเท่ากับร้อยล่ะห้า ของค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลา
สัญญามามอบแก่ผู้เช่าเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

  กรณีผู้ให้เช่าใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ ค้ าประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
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พัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชี กลาง
ก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้เช่าพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 

   หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบให้ตามข้างต้น จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อม              
ค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 

  ก็ตามรวมถึงกรณีผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
เปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้เช่าต้องน าหลักประกันใหม่ หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วน  
ตามข้างต้น มามอบให้แก่ผู้เช่าภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า 

หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เช่าจะคืนให้ผู้ให้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อ
ผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพ้นและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาแล้ว  

 
ข้อ 6. ข้อก าหนดการเช่า 

6.1 ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์ที่ ให้เช่ามาประจ าไว้ ณ ส านักงานของผู้เช่าเพ่ือประโยชน์ตลอด
ระยะเวลาเช่า  

6.2 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบในเรื่องการบ ารุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ                   
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดอายุสัญญา โดยผู้ให้
เช่าต้องด าเนินการทันทีที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

6.3 ผู้ให้เช่าต้องช าระภาษีอากร ค่าธรรมเนียมอื่นใด ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิ
น ามาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิ และรถยนต์ที่เช่ามีอุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถตาม
มาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์เช่า และตามความต้องการของผู้เช่าโดยครบถ้วน  และผู้ให้เช่าได้
ตรวจสอบแล้วว่ารถยนต์ที่เช่าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความช ารุดบกพร่อง 

6.4 ผู้ให้เช่าจะต้องท าการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ในระยะ 1,000 กิโลเมตรแรก หรือตามก าหนด
คู่มือการใช้รถยนต์           

6.5 หน้าที่ของผู้ให้เช่า   
6.5.1 การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า  
ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องท าประกันภัยรถยนต์ที่เช่าหรือรถยนต์ที่

น ามาเปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่ง  และประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยท าประกันภัยกับบริษัท
ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่ผู้เช่าให้ความยินยอม               และต้องมอบ
ส าเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันท าสัญญาเช่า 
และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่า ตามข้อ 6.5.3 หรือ ข้อ 6.5.4 
หรือข้อ 6.5.5 หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามข้อ 6.5.6 หรือมีการท าสัญญาประกันภัยใหม่ 
โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้ 

(ก)  คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน 1,000,000 (หนึ่ง
ล้าน) บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท/ครั้ง    
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(ข)  คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงิน 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง  
(ค) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่

เอาประกันภัย ในวงเงินไม่ต่ ากว่า 200,000 (สองแสน) บาท/คน 

6.5.2 การจดทะเบียนและเสียภาษีประจ าปีรถยนต์ที่เช่า 
ผู้ให้เช่าต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจ าปีตาม

กฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบก าหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่า                
ตามสัญญา รวมทั้งต้องเสียภาษีประจ าปีต่อๆไปภายในก าหนดเวลาทุกปี 

6.5.3 ความบกพร่องในรถยนต์เช่า 
ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด หรือวิ่งใช้

งานเกินกว่า 300,000  (สามแสน) กิโลเมตร ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์คันใหม่ที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะ ขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า  และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่าทั้งใน
เรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list)  ใน
ท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น 

หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้หรือรถยนต์ที่น ามาเปลี่ยนให้ไม่ถูกต้องตามวรรค
หนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคัน ตามข้อ 9 วรรคสี่
แล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของวงเงิน
รวมตามสัญญาเช่าของรถยนต์แต่ละคัน ตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้น ารถยนต์มา
เปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าน ารถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้ 

หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันเกิน 10 (สิบ) วัน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ 
โดยท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า 

ในกรณีผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์อื่นมา
เปลี่ยน แต่ไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ามีสิทธิเช่ารถยนต์จาก
บุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้ จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้เช่า
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นทั้งสิ้น และต้องรับภาระค่าเช่าที่
เพิ่มขึ้น(ถ้ามี) 

6.5.4 การรับประกันความเสียหาย  
ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้าง และใช้สิทธิเรียกร้องใดๆว่าการครอบครอง ใช้สอย

รถยนต์ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับ
รถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การเรียกร้องหรือการรบกวน
ขัดสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ให้เช่ามิอาจด าเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหา
รถยนต์คันใหม่ที่ขนาด ประสิทธิภาพ มีสภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมใน
ยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list)  ในท้องตลาดมาทดแทนให้
ทันที โดยไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้หากผู้เช่าไม่สามารถใช้รถยนต์ที่เช่าได้ และผู้ให้เช่าไม่จัดหา
รถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้ดังกล่าว ให้น าความในข้อ 6.5.3 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และหากการเรียกร้องหรือรบกวนขัดสิทธิเป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องขดใช้
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ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว 
ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ
แทนผู้เช่าหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง 

6.5.5 การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น  
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่น ามาให้เช่า ผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์

ในรถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่า และโดยไม่น ารถยนต์
คันใหม่ที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ 
(brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทน
ก่อนไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย(ถ้ามี)ให้แก่ผู้เช่า นอกจากนี้ผู้เช่ามีสิทธิ
ด าเนินการตามข้อ 6.5.3 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่โดยอนุโลมด้วย 

6.5.6 การบ ารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า  
ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ้นส่วนของอะไหล่สิ้นเปลืองรวมทั้ง 

น้ ามันหล่อลื่นทุกชนิด และซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าในกรณีความเสื่อมสภาพ สึกหรอ และความ
เสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติเยี่ยงวิญญูชนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา และผู้ให้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ที่เช่าเมื่อครบ
ระยะเวลาหรือครบก าหนดระยะทางที่ใช้งานตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา รวมทั้ง
จะต้องบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพ่ือให้ผู้เช่าใช้รถยนต์ที่เช่า
ได้ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย หากผู้ให้เช่ามิได้บ ารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ เปลี่ยนชิ้นส่วน
อะไหล่ หรือซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า ผู้เช่ามีสิทธิยึดหน่วงค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้จนกว่าจะ
ได้มีการด าเนินการโดยถูกต้องครบถ้วน 

การตรวจสภาพ ซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษารถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์ที่เช่า
เข้าซ่อมแซมบ ารุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

การน ารถยนต์ที่เช่าไปตรวจสภาพ ซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษา  ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบ
เชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่าเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับ
เดิม ถ้าต่่ากว่าเดิม  ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเท่าเดิม 

เมื่อรถยนต์ที่เช่าได้ผ่านการใช้งาน และยางรถยนต์เส้นหนึ่งเส้นใดมีสภาพความสึกของ
ดอกยางต่่ากว่า 3 (สาม) มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยน
ยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมใช้งานได้ดีโดยห้ามใช้ยางหล่อดอก และใช้
ยางรุ่นและขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต เทียบเท่าตามที่บริษัทได้ส่งมอบครั้งแรกหรือคุณภาพสูง
กว่า 

ในการบ ารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมตามข้อนี้  ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่ง            
มีสภาพ ประสิทธิภาพ ขนาด และอายุการใช้งานเทียบเท่าหรือดีกว่ารถยนต์ที่เช่า รวมทั้งในเรื่อง
ความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมา
ทดแทน เพ่ือให้ผู้เช่าใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์ที่เช่าคันที่อยู่ระหว่าง บ ารุงรักษา ตรวจสภาพ 
หรือซ่อมแซมจะเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามี
สิทธิด าเนินการตามข้อ 6.5.3 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่โดยอนุโลม จนกว่าผู้ให้เช่าจะน า
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รถยนต์ทดแทนมาส่งมอบให้ผู้เช่าหรือจนกว่ารถยนต์ที่เช่าจะบ ารุงรักษา  ตรวจสภาพ หรือ
ซ่อมแซมเสร็จ โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้น ารถยนต์มาทดแทน ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิด
ค่าเช่าจากผู้เช่าได้ 

**กรณีที่รถยนต์ที่เช่าช ารุดขัดข้องและต้องซ่อมแซมแก้ไขโดยพลัน ผู้เช่ามีสิทธิจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขได้ตามความจ าเป็น โดยผู้เช่าออกเงินทดรองก่อน และผู้ให้เช่าต้องจ่ายคืน
ทันทีเมื่อได้รับหลักฐานการซ่อมจากผู้เช่า และหากผู้เช่าไม่สามารถรอการซ่อมแซมแก้ไขได้  
ผู้เช่ามีสิทธิที่จะจัดหารถยนต์มาทดแทนในทันทีได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ผู้เช่าต้องจ่ายไปส าหรับรถยนต์คันน้ีด้วย 

6.6 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่ตกลงจะเช่าหรือรถยนต์คันที่จะน ามาเปลี่ยนในกรณีข้อ 
6.5.3 และกรณีเปลี่ยนยางตามข้อ 6.5.6 วรรค 4 ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่า 

6.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขสัญญาหรือร่างสัญญาได้ ตามที่  
เห็นสมควร โดยที่ผู้ให้เช่า ไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น 

6.8 ให้ผู้ให้เช่าจัดท าคู่มือขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การบ ารุงรักษา พร้อมเบอร์โทรติดต่อไว้ประจ า
รถยนต์ที่ให้เช่า และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดให้ผู้ให้เช่าจัดส่งคู่มือขั้นตอนมาให้ผู้เช่า
โดยเร็ว 

 
ข้อ 7.  การส่งมอบรถยนต์  

7.1 ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ณ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ส านักงาน       
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม 73120 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

              - รถแวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ,700 ซีซี ขับเคลื่อน 
2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ และเป็นไปตาม มอก.2550 ฉบับล่าสุด จ านวน 11 คัน สีขาว ให้ส่งมอบ
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเช่า หรือวันที่ระบุในสัญญา  โดยรถยนต์ที่ส่งมอบ
ต้องอยู่ในสภาพที่ดี เรียบร้อย พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานของผู้ผลิต
อย่างครบถ้วนถูกต้อง 

7.2 ก าหนดการส่งมอบรถยนต์ ถือเป็นสาระส าคัญส่วนหนึ่งในการพิจารณา 

7.3 ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งมอบและส่งคืนรถยนต์ที่เช่าทั้งสิ้น    

7.4 ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันท าการของผู้เช่า 
 
ข้อ 8.  การตรวจรับรถยนต์  

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาแล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เช่าเป็นหนังสือ เพ่ือให้ผู้ให้เช่าใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการขอรับเงินค่าเช่ารถยนต์คันนั้นๆ 

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา               
ผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบน ารถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที 
และต้องน ารถยนต์คันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่ภายใน 3 วัน หรือต้องท าการแก้ไขถูกต้องตามสัญญาด้วย 
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ค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองภายใน 3 วัน และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะน ามาอ้างเป็น
เหตุให้ของด หรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบไม่ได้ 

   หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวในวรรคสอง และเกิดความ
เสียหายแก่รถยนต์นั้น ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว 

   ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่      
ถูกต้องทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็
ได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เช่าจะช าระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้ 
 

ข้อ 9.  การช าระเงิน  
 ผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน
ต่อรถยนต์เช่าหนึ่งคันซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ค่าภาษีรถยนต์ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยรถยนต์ที่เช่า ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่สิ้นเปลือง ค่าน้ ามันหล่อลื่นทุก
ชนิด และค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งานตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่ใชผู้้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ  

 ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมภายหลังสัญญานี้มีผลใช้บังคับ
คู่สัญญาตกลงให้ค่าพัสดุตามสัญญานี้ ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าว 
โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา  

 ในการช าระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันท าการ
ของผู้เช่าก่อนครบก าหนดการช าระค่าเช่าในแต่ละเดือน ผู้เช่าจะช าระค่าเช่าในวันครบก าหนดช าระค่าเช่า
หรือภายใน 30(สามสิบ) วัน นับจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนโดยให้ผู้ให้
เช่ามารับเช็ค ณ ที่ท าการที่ผู้ เช่าก าหนดไว้ ในสัญญา เมื่อได้รับเงินค่าเช่าดังกล่าวแล้วผู้เช่าจะส่ง
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าภายใน 7 (เจ็ด) วัน  

 ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่าเป็น     
รายวันตามจ านวนวันที่เช่าจริง  

 ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้ให้เช่า 
หรือเพราะความบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า 

 การค านวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี้ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี 30 (สามสิบ) วัน  

 
ข้อ 10. ค่าปรับกรณีส่งมอบรถยนต์ล่าช้า  
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยก าหนดส่งมอบตามสัญญา แต่ผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิบอก
เลิกสัญญา ผู้ให้เช่าจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวัน ส าหรับรถยนต์คันที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา 
ในอัตราร้อยละ 0.20(ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาค่าเช่าทั้งสัญญาต่อคัน นับถัดจากวันครบก าหนดส่ง
มอบตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้น ารถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน 
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ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากับ
เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้ช าระ
ค่าปรับไปยังผู้ให้เช่าเมื่อครบก าหนดส่งมอบดังกล่าวแล้วผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้อีกด้วย 

 
ข้อ 11. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 

 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแกผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า
โดยสิ้นเชิงภายในก าหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่ชดใช้ให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิจะหักเอาจากค่าเช่าที่ต้องช าระ หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 

 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าเช่าที่ต้องช าระ หรือหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า 

 
ข้อ 12. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 

 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้ เช่าได้โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน
ก าหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถท าตามเงือนไขและก าหนดเวลาตามสัญญานี้ได้  
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง ของผู้เช่า หรือ
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ให้เช่ามีสิทธิของดหรือ
ลดค่าปรับหรือขยายก าหนดเวลาท าการตามสัญญา โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

 ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่
จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท าการตามสัญญาโดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

 การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายก าหนดเวลาท าการตามสัญญาวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าที่
จะพิจารณาตามที่เห็นควร 
 
ข้อ 13. การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า 
 เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในกิจการของผู้เช่า ผู้เช่ามีสิทธิติดป้ายโลหะ 
ประทับตรา ท าเครื่องหมายอื่นใด ติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใดๆ ที่จ าเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือ
ด าเนินการใดๆ บนรถยนต์ที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน 
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ข้อ 14. การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน  
เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใด ๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบรถยนต์

ที่เช่ากลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน 7 (เจ็ด)  วัน  นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุด โดยผู้ให้
เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

ถ้าผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า 

 
ข้อ 15. การบอกเลิกสัญญา  

เมื่อครบก าหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ ให้เช่าไม่ส่งมอบรถยนต์ที่เช่า หรือส่ง
มอบแต่เพียงบางส่วนให้แก่ผู้เช่า หรือส่งมอบรถยนต์ที่เช่าไม่ตรงตามสัญญา หรือมีคุณลักษณะเฉพาะไม่
ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบแล้วเสร็จภายในก าหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้ออย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
ใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ เช่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้ให้เช่า 

ในกรณีทีผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นทั้งหมด 

หรือแต่บางส่วน ภายในก าหนด 6 (หก) เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา  ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่
เพ่ิมขึ้นจากค่าเช่าที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เช่าต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ให้เช่า
รถยนต์ที่เช่ารายใหม่ดังกล่าวด้วย 

ในกรณีมีความจ าเป็น ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านี้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าได้ 
โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เช่า จะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผู้เช่า 

 
ข้อ 16. การโอนสิทธิเรียกร้อง 
 ผู้ให้เช่าว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้  ที่ผู้เช่าจะต้องช าระแก่ผู้ให้เช่าให้
บุคคลภายนอก 
 
ข้อ 17. การบอกกล่าว 
 บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ท าเป็นหนังสือ
และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญา ให้ถือ
คู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิล าเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว 
 ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งค าบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่
จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันการส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อน โดยพลัน 
 
ข้อ 18. ข้อจ ากัดความรับผิดชอบของผู้เช่า 
 ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่เช่า อันไม่ใช้ความผิด
ของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยู่ในครอบครองของผู้เช่า 
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ข้อ 19. โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินต้ังแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างแบบ
กลุ่มประกวดราคา(Bid Group) ที่มีวงเงินต้ังแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป (ตามประกาศคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ าของนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ ต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้ง ต้องแนบเอกสารหลักฐาน และแบบตรวจสอบข้อมูลของ
ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบเป็น
เอกสารการเสนอราคา โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการด าเนินการตามแบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุก
ข้อจึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคา 
 
 ทั้งน้ีเงือนไขตามข้อ 19 ดังกล่าวจะเริ่มใช้ต้ังแต่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
 
ข้อ 20. โครงการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) เรื่องแนวทางและวิธีการในการด าเนินงาน
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การ
คัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดท ารายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) ให้จัดท าข้อตกลงคุณธรรม (integrity pact : IP) 
 ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมจะต้องลงนามในข้อตกลง
คุณธรรมซึ่งเป็นเอกสารที่ยืนพร้อมกับเอกสารเสนอราคา หากไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิ
เข้าร่วมเสนอราคาในโครงการนั้น 
 
 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  


