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เช่ารถตู้ขนาดโม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ) 

ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ราคากลาง

ลถานันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี



สิกานที่ส ่งมอบ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ฝ่ายประเม ่นราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง- สถาบันนว้ตกรรมและถ่ายทอดเทคเนเลยี

ประมาณราคาเผ ื่อว ันที่

รายการประมาณ การ เช่ารถตู้ขนาดโม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล์กทรอนิกส์ (E-bidding)

ลำดับที่ รายการ
ค่าเช่าทงหมด

หมายเหตุ
รวมเป็นฝ็น ( บาท )

1 รวมราคาโครงการ
เช่ารถดู้ฃนาดโม่น้อยกว่า 11 ท่ีน่ัง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล์กทรอนิกส์ 

(E-bidding)
1.995,000.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตัวอักษร หนีงล้านเก้าแสนเก้าหมีนห้าพ ันบาทถ้วน

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั่น โม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ

และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงโต้ และโม่ถือเป็นเอกสารนี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงน้ีอ. .ประธานกรรมการ
รุฃว clจุ?พร้

(ผู้ช่วยJฑฐตรา,จำรย ดร.สิทธิคักด ปีนมงคลกุล)

ลงนี้อ......โ:. กรรมการ

ลงน้ีอ.

(นางคุรุวัลย์ กลิ่นบำรุง)

------- ร ^ .
.กรรมการ

ลงน้ีอ..

(นายสาธิต จีนะสอน)$1
ลงน้ีอ

(นางจุโรรัตน์ มีทรัพย์ทองทวี)

yy

.กรรมการ

.กรรมการ

(นายวนิกร บัวแก้ว)



ลรุปผลการประมาณราคา เช่ารถตู้ฃนาดโม่น้อยกว่า 11 ที่นง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานฃ้บรถ)

ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประเภท เช่ารถตู้ขนาดโม่น้อยกว่า 11 ที่นัง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานอับรถ) ด ้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เจ้าของโครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถานที่ส ่งมอบ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายประเม ินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประมาณราคาตามมาตรฐานหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เร่ือง อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช่ในราชการ 

ประมาณราคาเมึ่อวันที่

ลำดับที่ รายการ
ค่าเช่า

รวมเป็นเงิน ( บาท )

ค่าเช่าทั้งหมด 

รวมเป็นเงิน ( บาท )
หมายเหตุ

1

T

เช่ารถตู้ขนาดใม่น้อยกว่า 11 ท่ีนัง จำนวน 1 ดัน (พร้อมพนักงานขับรถ) 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
1,995,000.00 1,995,000.00 รวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว

คิดเปีนเงินประมาณ 1,995,000.00

1 คัวอักษร หนึ่งล ้านเก้าแสนเก้าหมื่นห ้าพ ้นบาทถ้วน
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โครงการ เช่ารถตู้ขนาดไมน้อยกว่า 11 ที่นง ว่านวน 1 คัน (พร้อมพนักงานข้บรถ) ด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (E-bidding)

สถานที่ส่งผอบ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายประเนินราคา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำด ับ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าเช่า (บาท)

หมายเหตุ
เดือนละ รวมค่าเช่า

1
เช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ท่ี■พง ว่านวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ) 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
60 เสือน 33,250.00 1,995,000.00

รวมเป็นเงิน ท่ี'งสิน (หนงิล้านเก้าแสนเก้าหมนห้าพ ้นบาทถ้วน) 1,995,000.00



แบบ บ ก.๐๖

ตารางแสดงวงเง ินงบประมาณที่ไค ่รบจัดสรรและรายละเอียดค่าใช ้จ ่าย 
การจัดซ ื้อจ ัดจ่างที่ม ิใช ่งานกอสร้าง

1. ซื้อโครงการ เช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ) ด ้วยวิธ ีประกวดราคา 

อิเล ็คทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

3. วงเงินงบประมาณที,ได้วับจัดสรร 1,995,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่

เฟ้นเงิน 1,995,000.00 บาท (หนึ่งก้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทอ้วน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 

เรื่อง อัตราด่าเช่ารถยนต์มาใช้โนราชการ

ธ. รายซื้อเจ้าหน้าที่ผ ู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

6.1 ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิค ักดิ้ ป ่นมงคลกุล

ธ.2 นางคุร ุว ัลย์ กลิ่นบำรุง

ธ.3 นายสาธิต

6.4 นางจุไรรัตน์

6.5 นายวนิกร

จีนะสอน 

มีทรัพย์ทองทวี 

บัวแก้ว

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะซองรถตู้
๑. ค ุณล ักษณะ ทั่วไป

๑.๑ เปน็รถตู ้ขนาดไมน้อยกว่า ๑๑ ท่ีน่ังพร้อมพนักงาเพขับรถ สภาพใหมโ่มเ่คยใชง้านมากอ่น 
๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครือ่งยนตด์เีซลโมน่อ้ยกวา่ ๔ สูบ แถวเรยีง ๑๖ วาวล ์ เทอร์โบ 
๒.๒ ใหก้ำลงัสงูสดุโมน่อ้ยกวา่ ๑๒๙ แรงมา้ 
๒.๓ ความจกุระบอกสบู ขนาดโมน่อ้ยกวา่ ๒,๔๘๘ ชช้ ้
๒.๔ แรงบดิโมน่อ้ยกวา่ ๓๕๖ นวิตนั-เมตร 
๒.๕ ตวัถงั'รถและเครือ่งยนตต์อ้งเปน็ยีห่อ้เดยีวกนั 
๒.๖ ระบบจา่ยนามนัเรือ่เพลงิ แบบคอมมอนเรล 
๒.๗ ความจลุงันามนั โมน่อ้ยกวา่ ๖๕' ลติร 

๓. ระบบลับเคลื่อนและระบบรองรับ
๓.๑ พวงมาลยัระบบพาวเวอรห์รอืระบบทีด่กีวา่
๓.๒ ระบบเบรกหนา้แบบดสิกเ์บรก พรอ้มครบีระบายความรอ้น ระบบเบรกหลงัดสิกเ์บรก 
๓.๓ ระบบสง่กำลงัโมน่อ้ยกวา่ ๖ สปีด 

๔. อ ุปกรณ ์มาตรฐานภายใน
๔.๑ จำนวนทีน่ัง่พร้อมหอ้งโดยสารตอนหนา้ โมน่อ้ยกวา่ ๓ ท่ีน่ัง
๔.๒ จำนวนทีน่ัง่พร้อมหอ้งโดยสารตอนหลงั แถวละโมน่อ้ยกวา่ ๓ ท่ีน่ัง
๔.๓ มทีี'่วางแกว้บรเี'วณแผงคอนโซล
๔.๔ ประตูสโลด์ขนาดใหญ่
๔.๔ เบาะนัง่แถวสดุทา้ยแบบพบัโด้
๔.๖ มโีฟสอ่งสว่างในหอ้งโดยสารและบรีเวณบนัโดชา้ง
๔.๗ มรีะบบปรบัอากาศอตัโนมตัิ
๔.๘ มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืน และกรุผนงัโดยรอบ แยกทีน่ัง่ 
๔ .๙ หนา้ตา่งดา้นชา้งแบบเรยีบเปน็ระนาบเดยีวลบักระจกขา้ง 
๔.๑๐ ทีน่ัง่บนุวมหุม้หนงั/หนงัลงัเคราะหพ์ร้อมทีเ่ทา้แขนดา้นขา้ง

เ๔.๑๐ ท่ีน่ังบุนวม.,

ะธานกรรมการ
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๔. ระบบครามปลอดภัย
๕.๑ มถีงุลมนริภยัดา้นหนา้ ๒ ขา้งดว้ยระบบ SRS 
๕.]ร} มเีขม้ขดันริภยัทกุทีน่ัง่
๕๓ มโีฟตดัหมอกดา้นหนา้/มโีฟเบรกโมน่อ้ยกวา่ ๓ ดวง 
๕๔  มรีะบบโลฝ่าักระจกหลงั 
๕.๕ ระบบเบรค ABS และระบบเสรมิเบรค BA 
๔๖ โครงสรา้งตวัถงันริภยั GOA 
๕.๓/ มรีะบบเซนทรัลกอ็คพร้อมรโีมท 

๖ . ระบบเครื่องเส ียง โฟฟ ้าและแสงสว่าง
๖.๑ หนา้ตา่งกระจกดา้นหนา้ทัง้สองขา้งปรบัเลือ่นรืน่ลงดว้ยระบบโฟพาั 
๖.๒ กระจกมองขา้งสามารถปรบัระตบั และพบัเกบ็ดว้ยระบบโฟพาั 
๖.๓ ตดิตัง้วทิยแุละเครือ่งเลน่ DVD แบบสัมผัส พรอ้มลำโพงทัง้ดา้นหนา้และดา้นขา้ง และ 

สามารถเขอ้มตอ่กบั Smartphone โด้
๖ .๔ มอีปุกรณโ์ฟสอ่งสวา่งและโฟสญัญาณครบมาตรฐานของผูผ้สติและถกูตอ้งตามกฎจราจร 
๖.๕ ตดิตัง้จอทวีแีบบ LED พบัเกบ็โต ้ขนาดโมน่อ้ยกวา่ ๑๕ น้ิว 
๖ ๖  มชีอ่งชารจ์โทรศพัท ์USB 

ร๙. ระบบอื่น  ๆ (ประกอบการส่งมอบ)
€๙.๑ ตดิตัง้ระบบกลอ้งบนัทกีภาพวดีโีอ (CCTV) ทีต่ดิตัง้กบัรถยนต ์
ร๙.๒ ตดิตัง้ผา้มา่นรางคูบ่รเิวณกระจกรอบคนั ยกเวน้บานหนา้ 
6๙.๓ มศีนูยบ์รกิารของผูแ้ทนจำหนา่ย
€๙.๔ ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งเตมินํา้มนัเรือ่เพสงิใหอ้ยูโ่นระคบัสงูสดุ ณ รันส่งมอบ 
€๙.๕ กนัลาดประตดูา้นหนา้ ขา้ยและขวา 
€๙๖ ตดิตัง้กลอ้งมองหลงัขณะถอยรถ
€๙.€๙ ตดิฟลิม์กรองแสงและ UV ท่ีโต'้รับมาตรฐาน'รอบคนั (แบบเตม็บาน) มคีวามเขม้ดา้นหนา้ 

โมน่อ้ยกวา่ ๔๐% ดา้นขา้งและดา้นหลงัโมน่อ้ยกวา่๖๐% พรอ้มใบรบัประกนัคณุภาพ 
€๙.๘ ตดิสติก๊เกอรต์ราเครือ่งหมายมหาวทิยาลยัพะเยาและสถาบนันรตักรรมและถา่ยทอด 

เทคโนโลย์ ประตดูา้นขา้งทัง้ ๒ ดา้น และบนกระจกดา้นหนา้และดา้นหลงัของรถ 
โดยมคีวามกวา้งตามทีก่ำหนด รืง่จะกำหนดใหภ้ายหลงั 

€๙.๙ จะตอ้งมอีปุกรณฉ์กุเฉนิประจำรถ ตือ กงัคบัเพสงิขนาดเลก คอ้นทบุกระจกรถ 
และบาัยเตอืนสะทอ้นแสงทีโ่ดม้าตรฐานกรมขนลง่ทางบก 

€๙.๑๐ ลอ้แมกกลัลอยดข์นาดเลน้ผา่ศนูยก์ลางของลอ้โมน่อ้ยกวา่ ๑๖ น้ิว จำนวน ๕ ลอ้
/คณุสมบตั.ิ..

ะ'ธานกรรมการ
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คุณสมบัติพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถต้องมีค ุณสมบัต ิด ังต่อโปนี้

๑. มอีายรุะหวา่ง ๒๕-๔๕ ปี จบการตกิษาตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมตกิษาปทีี ่๖ ข้ึนโป 
๒. มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ยพรอ้มทัง้มบีคุลกิภาพและมนษุยส์มัพนัธท์ ีด่  ี สขุภาพรา่งกาย 

แขง็แรง เหมาะสมกบัตำแหนง่งานทีร่บัผดิชอบ โมเ่ปน็โรคตอ้งหา้มหรอืเปน็อปุสรรคตอ่ 
การปฏบิตังิาน เช่น ความดันโลหติ ตาบอดล ิโรคหวัใจ หรอืโรคทีส่งัคมรงัเกยีจ (มีใบรับรอง 
แพทยจ์ากโรงพยาบาลของรฐัหรอืเอกชนเทา่นัน้)

๓. เปน็เพศชายและผา่นการเกณฑท์หารหรอืโตร้บัการยกเวน้ 
๔. มใีบอนญุาตขบัขีป่ระ๓ ท ๒
๕. โมเ่คยตอ้งโทษ คดอีาญากงีจำคกุ (มเีอกสารประกอบ)
๖. โม,เปน็ผูเ้สพสรุาเปน็อาตณิ หรอืตดิยาเสพตดิใด อุ
๗. มคีวามรูพ้ ีน้ฐานตา้นเครือ่งยนต ์ การบำรงุรกัษา และสามารถขบัรถยนตเ์กยีรธ์รรมดา 

และเกยีรอ์อโตโ้ตเ้ปน็อยา่งดี
๘. ตรวจสอบระบบตา่ง อุ ของรถยนตใ์หอ้ยูส่ภาพทีใ่ชง่านอยา่งปลอดภยั และทำความสะอาด 

ทัง้ภายในและภายนอกอยา่งสมาเสมอ

/ฃอ้บงัดบั...
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ข้อบงคับและระเบ ียบการปฏิบ ้ตงาน
๑. วนั/เวลา ป{เบ้!ติงาน 

วันทำงานปกต ิ ะ วันจันทร์ ถงึ วนัเสาร ์
เวลาทำงานปกต ิ ะ ๘. ๓๐ -  ©๖.๓0 น.

๒. การลงเวลาทำงาน พนกังานขบัรถยนตต์ูข้องผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งมาถงึสถานทีป่ฏบิตังิาน และ 
ลงเวลา มาปฏบิตังิาน ณ สถาบนันวตักรรมและถา่ยทอดเทคโนโลย ี พรอ้มทัง้ลงลายมอืชอ่และเวลาที ่
มาถงึ ภายในเวลา ๘.๓๐ น. หรอืภายในเวลาทีผู่เ้ชา่กำหนด เพีอ่เตรยีมรถยนตต์ูใ้หพ้รอ้มปฏบิตัหินา้ที ่
ตาม ท ีผ่ ูเ้ซ า่กำห น ด และพ น กังาน ขบั รถยน ตต์ ูต้ อ้งลงลายมอืชอ่  เวลากลบั  เวล า © ๖.๓ 0 น. 
ตามแบบฟอรม์ทีผ่ ูเ้ชา่กำหนดและจะตอ้งบนัทกึการปฏบิตังิานประจำวนัทกุครัง้ การลากลบัในเวลา 
ทำงานตอ้งโตว้บัอนมุตัจิากผูม้อีำนาจกอ่น 

๓. วันหยดุงาน
วนัหยดุประจำลปัดาห ้ ะ วนัอาทติย์
วนัหยดุตามประเพณ ี ะ ใหเ้ปน็โปตามวนัหยดุงานทีท่างราชการกำหนดในแตล่ะป ี

๔. วนิยัในการปฏบิตังิาน
๔.๑ ในขณะปฏบิตัหินา้ทีพ่นกังานขบัรถยนตต์ูจ้ะตอ้งแตง่กายในชดุทีส่ภุาพเรยีบรอ้ย
๔.๒ เคารพและปฏบิตัติามระเบยีบวนิยัในการทำงานโดยเครง่ควดั
๔.๓ เชอ่ฟงัและปฏบิตัติามคำสัง่ของผูว้า่จา้งหรอืผูเ้ชา่หรอืผูโ้ดว้บัมอบหมาย
๔.๔ ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความชอ่ลตัย ์สุจ้ริต ขยันหม่ัน'พียร เสืยสละอดทน และมีความต้ังใจจ่ริง
๔.๕ โมแ่จง้หรอื'รายงานเทจึ หรอืปกปดิขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการทำงานตอ่ผูเ้ชา่
๔.'» โมล่ะทิง้หนา้ที ่ ขาดงานหรอืหยดุงานโดยโมม่เีหตยุนัสมควร
๔.๗  โม่ เขา้ทำงานสายบอ่ย คร้ัง
๔.๘ โมจ่งใจหรอืเจตนาปฏบิตังิานใหล้า่ขา้
๔ .๙ โมป่ลอ่ยใหเ้กดิการสญู เสยืแกเ่ครือ่งมอื เครือ่งใชห้รอืทรพัยส์นิอืน่ใดของสถาบนั 

นวตักรรมและถา่ยทอดเทคโนโลยี
๔.๑๐ โมเ่ปดิเผยขอ้ความใด *1 ยนัเปน็เรือ่งปกปดิหรอืความลบัเกีย่วกบัการคำเนน้งานของ 

สถาบนันวตักรรมและถา่ยทอดเทคโนโลยี
๔.๑๑ หา้มนำเครือ่งมอื เคร่ืองใช ้หรือทรัพย์สนิอ่ืนใดของสถาบนัฯ โปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

หรอืผูอ้ืน่ เวน้แตจ่ะโดว้บัอนญุาตจากผูม้อืำนาจอนมุตัิ
๔.๑๒ หา้มพนกังานขบัรถยนตต์ูน้ำรถยนตต์ูข้องสถาบนัฯ โปใชใ้นกจิการสว่นตัว และหา้ม 

นำรถยนตต์ูอ้อกจากลานจอดรถทีจ่ดัโวใ้หโ้ดยโมม่ใีบขออนญุาตใชร้ถ โดยเดด็ขาด

เ๕. วินยั.,
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๕. รนยัเกีย่วกบัความประพฤติ
๕.๑ โมป่ระพฤตโิปในทางทีจ่ะนำความเลีอ่มเสยี?อเสยีงมาสูส่ถาบนัฯ 
๕.)ปี โมแ่สดงก1ิ ยาวาจาโมส่ภุาพตอ่บคุลากรของสถาบนัฯ และผู้ทีม่าสถาบนัฯ 
๕.๓ไม่กระทำพีอสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายเพ่ีอนร่วมงานและผู้อ่ืน 
๕.๔โมแ่พรข่า่วอกศุลใสร่า้ยผูอ้ีน่ แอบอา้งใหเ้กดิความเสยีหายแกส่ถาบนัฯหรอืกอ่ใหเ้กดิ 

ความแตกแยกความสามคัคใีนระหวา่งพนกังานขบัรถยนตต์ูด้ว้ยกนั 
<£'.๕'โมห่ลบัระหวา่งเวลาทำงาน
๕.๖ โมเ่สพสงิเสพตดิ สรุา หรอืสงิมนีเมาระหวา่งเวลาทำงาน หรอืทำงานในสภาพมนีเมา 
<£'.๓/โม่เป็นผู้กระทำ หรือให้ความร่วมมือในการโจรกรรม หรือทำลายทรัพย์สินของสถาบันฯ หรือ 

กระทำการอยา่งใดอนัเปน็ผลใหส้ถาบนันวตักรรมและถา่ยทอดเทคโนโลยฯี โตร้บัความเสยีหาย
๕.๘ หา้มนำสงิเสพตดิ สรุา ของมนีเมา และของผดิกฎหมายเขา้มาในบรเิวณสถานที ่

ทำงานทัง้ในและนอกเวลาทำงาน
๕ '.๙หา้มเลน่การพนนัทกุชนดิในบรเิวณสถานทีท่ำงานทัง้ในและนอกเวลาทำงาน 
๕.๑๐ ห้ามพกพาอาวุธทุกซฉดเข้ามาในมริเวณสถานท่ีทำงาน ท้ังในเละนอกเวลาทำงานทุกกรณี 
๕.๑๑ หา้มดำเนนิการหรอืกระทำการใด  ๆในทางทีข่ดัตอ่กฎหมายและคลีธรรมอนัดี

ขอบเซตความรันผิดชอบของพนักงานขับรถ
๑. พนกังานขบัรถจะตอ้งสง่ขอ้มลู ราย?อ ประวตักิารดกีษา ประวตักิารขบัรถยนตต์ู ้

สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน สำเนาทะเบยีนบา้น สำเนาใบอนญุาตขบั?รถยนตต์ู ้ สำเนาแสดงวตุเั 
การดกีษา สำเนาการตรวจสอบทะเบยีนประวตัอิาชญากร (พรอ้มรบัรองสำเนาถกูตอ้งทกุฉบบั) และรูป 
ถา่ยหนา้ตรงขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป (ถา่ยโมเ่กนิ ๖ เดือน) ของพนกังานขบัรถยนตต์ูใ้หผู้ใ้หเ้ชา่และผู ้
เขา่เกบ็โวเ้ปน็หลกัฐาน โดยจะตอ้งสง่ใหแ้กผู่ใ้หเ้ขา่และผูเ้ขา่ นบัแตว่นัลงนามในสญัญา และเมือ่มกีาร 
เปลีย่นแปลงตวับคุคลตงักลา่วจะตอ้งแจง้ใหท้ราบเปน็ลายลกัษณอ์กัษรกอ่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย ๒ วัน 
ทำการทกุครัง้

๒. ปฏบิตังิานขบัยานพาหนะเกีย่วกบัการขนสง่พสัดสุงิของ และคนโดยสารของสถาบนัฯ 
ตามทีผู่เ้ขา่กำหนด และงานอืน่  ๆ ท่ีโต้1รับมอบหมาย

๓. พนกังานขบัรถจะตอ้งประจำอยู ่ ณ สถาบนันวตักรรมและถา่ยทอดเทคโนโลย ี เทา่นัน้ 
๔. พนกังานขบัรถของผูใ้หเ้ขา่จะตอ้งดแูลรกัษาทำความสะอาด/รบัผดิชอบรถยนตต์ูท้ ี ่

โตร้บัมอบหมายของสถาบนัฯ ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบรูณ ์สะอาด เรยีบรอ้ย พรอ้มใหบ้รกิารตลอดเวลา 
หากเกดิความชำรดุขดัขอ้งของเครึอ่งยนต ์ และอปุกรณอ์ืน่  ๆ ใหพ้นกังานขบัรถแจง้ผูเ้ขา่หรอืผูท้ีโ่ตร้บั 
มอบหมายทราบทนัที

/๕. ทางสถาบนัฯ...
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๕. ทางฬถาบนัฯ มสีทิธใินการตรวจสอบคณุฬมบตัแิละความประพฤตทิีเ่หมาะสม และ 
การแตง่กาย ใหส้ภุาพเรยีบรอ้ยเพีอ่ความเปน็ระเบยีบ และทดสอบความสามารถในการปฏบิตังิานจน 
เปน็ทีพ่อใจ หากเหน้วา่พนกังานขบัรถยนตต์ูม้คีณุสมบตัโิม,ถกูตอ้งหรอืโม,มคีวามสามารถในการ 
ปฏบิตังิาน ทางสถาบนัฯ สามารถแจง้ใหผู้ใ้หเ้ชา่เปลีย่นหรอืหาพนกังานใหมม่าทดแทนโดยเรว์

๖ . หากพนกังานขบัรถประพฤตติวัโมเ่หมาะสมและหรอืผดิวนิ ยัในการปฏบิตังิาน 
ปฏบิตังิานโมม่ปีระสทิธภิาพ ผูเ้ชา่มสีทิธทิีจ่ะขอเปลีย่นตวัพนกังานขบัรถยนตต์ูข้องผูใ้หเ้ชา่ และผูใ้หเ้ชา่ 
จะตอ้งเปลีย่นตวัพนกังานใหโ้ดยเรว็พลนัและโมค่ดิคา่ใชจ่า่ยใด  ๆ เพ่ิมท้ังสนิ

๗. พนกังานขบัรถจะตอ้งปฏบิตังิานดว้ยความขึอ้ลตัยส์จุรตี ตัง้ใจและเขม้งวด ตรงเวลา 
หากมเีหตอุนัจำเปน็โมส่ามารถปฏบิตังิานตงักลา่วโต ้ พนกังานขบัรถจะตอ้งแจง้และรายงานเปน็หนงัสอื 
ใหผ้ ูเ้ชา่ทราบลว่งหนา้กอ่นทกุครัง้ท ีม่ เีหตจุำเปน็ตงักลา่ว และตอ้งโตร้บัอนญุาตจากผูใ้หเ้ชา่หรอืผูท้ ี ่
โตร้บัมอบหมายกอ่น แตห่ากกรณเีจบ็ปว่ยกะทนัหนัพนกังานขบัรถจะตอ้งรบีตดิตอ่และรายงานใหผู้ใ้ห ้
เชา่หรอืผูเ้ชา่หรอืผูท้ีโ่ตร้บัมอบหมายทราบทกุครัง้

๘. พนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังตับและคำส่ังต่าง  ๆของผู้เช่าอย่างเคร่งค'รัด 
๙. ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งจดัหาพนกังานขบัรถมาแทนในกรณพีนกังานขบัรถโมส่ามารถปฏบิตังิาน 

โตต้ามปกต ิโดยผูท้ีม่าแทนจะตอ้งมคีณุสมบตัทิัว้โปตามทีก่ำหนด และใหล้ง่เอกสารหลกัฐานตามขอ้ ๑ 
ให้สถาบันฯ ทันที

๑ 0. ในกรณทีีท่รพัยส์นิของผูเ้ชา่โตร้บัความเสยีหายถกูทำลาย สญูหายในระหวา่งการ 
ปฏบิตัหินา้ที ่ โดยความประมาทเสนิเลอ่ของพนกังานขบัรถ หรอืในกรณทีีพ่นกังานขบัรถของผูใ้หเ้ชา่ 
ปฏบิตัหินา้ที ่ ดว้ยความประมาท พนกังานขบัรถและผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งรบัผดิชอบตอ่เหตกุารณแ์ละซดใช ้
ความเสยีหายตา่ง,'} ทีเ่กดิขึน้ ในทกุกรณรีว่มกนัและความรบัผดิชอบตา้นอืน่นอกเหบอีจากความรบัผดิ 
ตามกรมธรรมค์ุม้ครอง เช่น ความผดิตาม พ.ร.บ. จราจร ฯลฯ เวน้แต ่ พนกังานขบัรถจะพสิจูนโ์ตว้า่ 
ความเสยีหาย สญูหาย บบุสลายหรอืถกูทำลายนัน้เกดิจาก เหตสุดุวลิยั โมโ่ตจ้งใจ หรอืประมาทเสนิเลอ่ 
เงึ่อนโฃและข้อกำหนดอื่นๆ

๑. ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ชอ่มบำรงุรกัษาเครือ่งยนต ์ และคา่วสัดสุนิเปลอืงตา่ง 
 ๆ ท ีเ่กดิขึน้จากยานพาหนะ เชน่ คา่นัา้มนัเขึอ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ฯลฯ และคา่เสยีหายตา่ง  ๆ อันมใิช ่

ความผดิของผ ูเ้ชา่โดยทางพนกังานขบัรถของผ ูใ้ห เ้ชา่จะตอ้งแจง้ใหท้ราบทกุครัง้เม ีอ่ถงึเวลาตอ้ง 
ดำเฉนการ

๒. หากพนกังานขบัรถมาปฏบิตังิานลา่ขา้กวา่ทีก่ำหนดในสญัญา หรอืโมม่าปฏบิตังิาน 
เตม็เวลาในวนัใด ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งยนิยอมใหผู้เ้ชา่ปรบัเงนิรายชัว่โมง ในอตัราชัว่โมงละ ๑0๐  บาท/คน 
เศษของชัว่โมงคดิเปน็ ๑ ช่ัวโมง และหากพนกังานขบัรถมาสายเกนิเวลาปฏบิตังิาน ๓ ชัว่โมงถอืวา่ขาด

/งาน ๑ วัน...
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งาน ๑ วัน และกรณพีนกังานขบัรถยนตต์ูใ้มม่าปฏบิตังิาน และผูใ้หเ้ชา่โมโ่ตจ้ดัสง่พนกังานขบัรถมา 
ปฏบิตังิานแทน ผูโ้หเ้ชา่สนิยอม ใหผ้ ูเ้ช า่หกัเงนิคา่จา้งท ีจ่ะโตร้บัตามอตัราคา่จา้งฃ ัน้ต ํา่ตอ่คนตอ่ 
วันท่ีบังคับM นเขตจังหวัดพะเยาในวันน้ัน และยอมใหผู้เ้ชา่ปรบัเงนิเปน็รายวนัในอตัรารอ้ยละ 0 .๑ 0  ของ 
ราคาคา่จา้งทัง้สญัญาแตโ่มต่ากวา่วนัละ ๑ 0 0  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น) นบัตัง้แต่วันทีโ่มม่พีนกังานขบั 
รถยนตต์ูม้าปฏบิตังิานหรอืมาปฏบิตังิานโมค่รบจำนวนเปน็ตน้โปรนกวา่จะมพีนกังานขบัรถยนตต์ูม้า 
ปฏบิตังิานครบจำนวน

๓. พนกังานขบัรถยนตต์ูจ้ะตอ้งปฏบิตัหินา้ทีโ่ตท้กุท่ี ทกุจงัหวดั ตามที่ผู้เชา่มอบหมาย 
โดยโม่มีเง่ือนโขใด ๆ

๔. ในกรณโีปปฏบิตัหินา้ทีต่า่งจงัหวดัขึง้มกีารปฏบิตัริาชการปกตติัง้แต ่ ๑๒ ช่ัวโมง ข้ึน 
โปและจำเปน็จะตอ้งพกัคา้งคนื พนกังานขบัรถยนตต์ูจ้ะโตร้บัคา่พาหนะ คา่เบ ีย้เล ีย้ง และคา่ทีพ่กัตาม 
ระเบยีบของมหาวทิยาลยัพะเยา

๕. ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งจดัสง่พนกังานขบัรถทีม่คีวามสามารถในการขบัรถยนตต์ู ้ และตอ้ง 
คกืษาเถน้ทางใหล้ะเอยีดพรอ้มปฏบิตังิาน

๖. ในกรณทีีผ่ ูใ้หเ้ชา่สง่พนกังานขบัรถมาปฏบิตังิาน ตอ้งมกีารอบรมความมมีารยาท 
ความสภุาพตอ่บคุลากรของมหาวทิยาลยักอ่นสง่มาปฏบิตังิาน
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กาหนดคุณล ุกษณะเฉพาะ
เช ่ารถตู้ขนาดโม ่น ้อยกว่า ๑ ๑  ที่นง จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ 

ด้วยวิอ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ (E-bidding)
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาว ิทยาล ัยพะเยา

ข้อกำหนด
รถตูท้ ีใ่หเ้ชา่ตอ้งเปน็รถตูใ้หมโ่มเ่คยใชง้านมากอ่น ผ ูเ้ช า่ตอ้งชำระภาษคีา่ธรรมเนยีมตา่ง,’! 

ครบถว้นถกูตอ้งตามกฎหมายแลว้ ผูใ้หเ้ชา่มลีทิธใิหเ้ชา่โดยปราศจากการถอนสทิธ ิ ทัง้รบัรองวา่รถตู ้
ดงักลา่ว มีคุณภาพและคุณสมบัตโิมต่ากว่าที่กำหนด มอีปุกรณแ์ละเครือ่งมอืประจำรถตูต้ามมาตรฐาน 
ผูผ้ลติรถตูค้รบถว้นและผูใ้หเ้ชา่โตต้รวจสอบแลว้วา่รถตูท้ ีใ่ห เ้ชา่ตลอดจนอปุกรณท์ ัง้ปวงปราศจาก 
ความชำรดุบกพรอ่ง

ค ่าเช ่า
ผ ูใ้ห เ้ชา่เสนอคา่เชา่ในอตัราตายดวัท ีจ่ะโม เ่ปล ีย่นแปลงตลอดอายสุญั ญ าใหแ้กผ่ ูใ้ห เ้ช า่ 

เปน็รายเดอืน ตามเดอืนแหง่ปฏทินิ รถตูท้ีเ่ซา่หนึง่ดนั นึง่รวมภาษมีลูคา่เพิม่ คา่ใชจ้า่ยในการบำรงุรกัษา 
คา่ภาษรีถยน ต ์ คา่ พ รบ.รถยนต ์ คา่ตรวจสภาพ  คา่อะโหลส่นิเปลอืง คา่นา้มนัหลอ่ลืน่ทกุชนดิ 
คา่สติก๊เกอร ์ และคา่ซอ่มแซมรถตู ้ ในการใชง้านตามปกตโิวต้ว้ยแลว้ สว่นคา่นามนัเนึอ่เพลงิผูเ้ชา่เปน็ 
ผูร้บัผดิชอบเอง

การส่งมอบ
ผูใ้ห เ้ชา่จะตอ้งลง่มอบรถตูท้ ีเ่ชา่ใหแ้กผ่ ูเ้ช า่ ณ สถาบนันวตักรรมและถา่ยทอดเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัพะเยา ในสภาพทีด่เีรยับรอ้ย พรอ้มดว้ยอปุกรณแ์ละเครือ่งมอืประจำรถตามมาตรฐาน 
การผลติอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ตามรายละเอยีดทีค่ณะกรรมการกำหนด 
กๆรดรวจรับ

เมือ่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดขุองผูเ้ชา่โตต้รวจรบัรถตูท้ ีล่ง่มอบและเหน์วา่ถกูตอ้งครบถว้น 
ตามสญัญานีแ้ลว้ ผูเ้ชา่จะออกเอกสารใบตรวจรบั เพีอ่ใหผู้เ้ชา่ใชเ้ปน็หลกัฐานประกอบการขอรบัฝน็ 
คา่เชา่รถตูด้นันัน้ ๆ

ถา้ผลของการตรวจรบัปรากฏวา่ รถตูน้ ึง่ผูใ้หเ้ชา่ลง่มอบโมถ่กูตอ้งครบถว้นตามสญัญาผูเ้ชา่ 
ทรงโว้นึง่สทิธิท่ีจะโม่รับรถตู้นัน้ ในกรณเีชน่วา่นี ้ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งรบันำรถตูน้ัน้กลบัดนืทนัท ี และตอ้งนำรถตู ้
ดันอ่ืนมาล่งมอบให้ใหม่ หรอืตอ้งทำการแก้โขใหถ้กูตอ้งตามสญัญาดว้ย คา่ใชจ้า่ยของผูใ้หเ้ชา่เพราะเหต ุ
ดงักลา่ว ผูใ้หเ้ชา่จะนำมาอา้งเปน็เหตขุอขยายเวลาสง่มอบเพีอ่ของดหรอืลดคา่ปรบัโมโ่ต้

ผูใ้หเ้ชา่โมน่ำรถตูท้ ีล่ง่มอบโมถ่กูตอ้งกลบัคนืโปในทนัท ี หากเกดิความเลยืห ายแกร่ถต ูน้ ัน้  
ผูเ้ชา่จะโมร่บัผดิชอบในความเลยืหายดงักลา่ว

/การประกนั...
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การประกันรถตู้ท ี่โห ้เช ่า
ตล อดอายกุารเช า่ ผ ูใ้ห เ้ชา่จะตอ้งทำประกนัภยัรถต ูท้ ีเ่ช า่ ประเภทชนัหนงํและประกนัภยั 

ตามพระราชบญั ญ ตัคิ ุม้ครองผ ูป้ระสบภยัจากรถ พ .ศ .๒๔๓๕' ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผ ูใ้ห เ้ชา่ โดยทำ 
ประกนัภยัภบับรษีทัประภนัภยัทีง่โตจ้ดทะเปยีนเปน็บรบีทัมหาชนทีผู่ใ้หเ้ชา่ใหค้วามเหน้ชอบและตอ้ง 
มอบสำเนากรมธรรมป์ระกนัภยัและหลกัฐานการเอาประกนัดงักลา่วใหแ้กผู่เ้ชา่ใบกบัทำสญัญาเชา่แสะ 
ทกุครัง้ท ีม่ กีารตอ่อายสุญัญา หรอืมกีารเปลีย่นรถตูท้ ีเ่ซา่หรอืมกีารจดัหารถตูท้ดแทน หรือมกีารทำ 
สญัญาประกนัภยัใหม ่โดยประกนัภยัตอ้ง'รวมถงึการคุม้ครองตอ่โปนี้

๑. รถยนตต์ู ้ ขนาดโมน่อ้ยกวา่ ๑๑ ท่ีน่ัง เครือ่งดเีซล จำนวน ๑ ดัน
(ก) ค ุม้ครองการบาดเจบ้และเสยีชว้ติของบคุคลภายนอกในวงเงนิ  ๑ 1๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  

(หน่ึงล้าน) บาท/คน
(ข) คุม้ครองทรพัยส์นิของบคุคลภายนอกในวงเงนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (หา้ลา้น) บาท/ครัง้ 
(ค) ค ุม้ ค รอ งค า่รกั ษ าพ ยาบ าล แ ล ะก ารเส ยีช ว้ ติ ส ำห รบั ผ ูช้ บั ข ีแ่ล ะผ ูโ้ด ยส ารด นั ท ี ่

เอาประกนัภยัในวงเงนิโมต่ากวา่ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ (สองแสน) บาท/คน 
(ง) การประกนัภยัดวัผูช้บัขีใ่นคดอีาญา ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ (สามแสน) บาท/ครัง้

การจดทะเบ ียนและเส ียภาษ ีประจำจของรถต ู้ท ี่เซ ่า
ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งจดทะเบยีนรถตูท้ ีเ่ชา่กบักรมการขนลง่ทางบกและเสยีภาษปีระจำปตีามกฎหมาย 

ดว้ยคา่ใชจ้า่ยชองผูใ้หเ้ชา่ใหแ้ลว้เสรจ็กอ่นวนัครบกำหนดลง่มอบรถตูท้ีเ่ชา่ รวมทัง้ตอ้งเสยีภาษปีระจำป ี
สำหรับปตีอ่ ทุ โปภายในกำหนดระยะเวลาทกุปี

ความบกพร่องในรถตู้ท ี่เซ ่า
ในกรณทีีร่ถตูท้ ีเ่ชา่ชดัชอ้งใชง้านโมโ่ตต้ามปกตโิมว่า่จะเกดิจากเหตใุด ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งนำรถตู ้

ดนัใหมท่ีม่ฃีนาดและมปีระสที!ภาพเชน่เดยีวกบัรถตูท้ ีเ่ชา่และมสีภาพทีเ่ทยีบเทา่ หรอืดกีวา่ทัง้ในเรือ่ง 
ความนย้มในยีห่อ้ (Brand name) และราคารือ่ (Price list) ในทอ้งตลาดมาเปลีย่นใหผู้เ้ชา่ทนัททีีผู่ใ้หเ้ชา่ 
โตร้บัแจง้จากผูเ้ชา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูใ้หเ้ชา่เองทัง้สนิ

หากผูใ้หเ้ชา่โมน่ำรถตูม้าเปลีย่นใหโ้มว่า่กรณใีดท ุ กต็าม นอกจากผูเ้ชา่มสีทิ!ทกัคา่เชา่ คดิเปน็ 
รายวนัตอ่ดนัผูเ้ชา่มสีทิ!ปรบัผูใ้หเ้ชา่วนัละโมน่อ้ยกวา่อตัราคา่เชา่รถตูร้ายวนั รวมกบัคา่ใชจ้า่ยอึน่ ทุ 
เป็นต้น

หากผูเ้ชา่โมน่ำรถตูม้าเปลีย่นใหต้ามวรรคหนึง่ เม ือ่โตร้บัแจง้จากผูใ้หเ้ชา่แลว้เปน็ระยะเวลา 
ตดิตอ่กนัเกนิ ๑๐ กัน ผูเ้ชา่มสีทิ!จะบอกเลกิสญัญาทัง้หมดหรอืบางสว่นโตโ้ดยทำเปน็หนงัสอืแจง้โปองั 
ผู้ใหเ้ชา่

ประธานกรรมการ
กรรมการ

Q โ^/
กรรมการ
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ในกรณทีีผ่ ูโ้หเ้ชา่โมส่ามารถนำรถยนตม์าเปลีย่นตามวรรคหนึง่ หรอืผูใ้หเ้ชา่จดัหารถยนตอ์ืน่ 
มาเปลีย่นขึง้สภาพ ขนาดหรอืประสทิธภิาพของรถยนตโ์มต่รงตามทีก่ำหนดโวโ้มว่า่ดว้ยเหตใุดๆผูเ้ชา่ม ี
สทิธเิชา่รถยนตจ์ากบคุคลอืน่มาใชง่านแทนจนกวา่ผูใ้หเ้ชา่จะจดัหารถยนตม์าเปลีย่นใหถ้กูตอ้ง โดยผู้ให ้
เชา่จะตอ้งรบัภาระคา่เชา่ทีเ่พีม่ขึน้

การรับประกันความเส ียหาย
ในกรณทีีม่บีคุคลภายนอกมากลา่วอา้ง และใชส่ทิธเิรยีกรอ้งใด  ๆ วา่การครอบครองใชส่อยรถตู ้

ทีเ่ชา่ของผูเ้ชา่เปน็การละเมดิ หรอืมบีคุคลภายนอกมากอ่การรบกวนขดัสทิธเิกีย่วกบัรถตูท้ ีเ่ซา่ ผูใ้หเ้ชา่ 
จะตอ้งดำเนนิการทัง้ปวงเพีอ่การเรยีกรอ้งหรอืการรบกวนสทิธดิงักลา่วหมดสนิโปโดยเรวื หากผูใ้หเ้ชา่ 
มอิาจดำเนนิการดงักลา่วโต ้ ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งจดัหารถตูด้นัใหมท่ีม่สีภาพเทยีบเทา่หรอืดกีวา่ รวมทัง้ใน 
เรือ่งความนยิมในยีห่อ้ (Brand name) และราคาขึอ้ (Price list) ในทอ้งตลาดมาทดแทนใหท้นัทโีดยโมม่ ี
ชอ่อา้งใด ๆท้ังสิน และหากการเรยีกรอ้งหรอืการรบกวนสทิธเิปน็เหตใุหผู้เ้ชา่ตอ้งชดใชค่า่เสยีหายตอ่ 
บคุคลภายนอก หรอืผูเ้ชา่โตร้บัความเสยีหายจากการถกูรบกวนขดัสทิธดิงักลา่ว

ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งเปน็ผูช้ำระคา่เสยีหายและคา่ใชจ่า่ย รวมทัง้คา่ฤชาธรรมเนยีม และคา่ทนายความ 
แทนผูเ้ชา่ หรอืชดใชค่า่เสยีหายใหแ้กผู่เ้ชา่โดยสนิเชง่

การโอนกรรมสีทธิ้ให ้บ ุคคลอื่น
ในกรณทีีผู่เ้ชา่เปน็เจา้ของกรรมสทิขึใ้นรถตูท้ีน่ำมา'ใหเ้ชา่ ผูใ้หเ้ชา่จะโอนกรรมสทิขึใ้นรถตูท้ีเ่ชา่ 

แกบ่คุคลอืน่โดยโมโ่ตร้บัการเหน็ชอบเปน็หนงัสอืจากผูเ้ชา่และโดยโมน่ำรถยนตด์นัใหมท่ีม่สีภาพขนาด 
ประสทิธภิาพเทา่ เทยีบเทา่หรอืดกีวา่ รวมทัง้ในเรือ่งความนยิมในยีห่อ้รถยนต ์ (Brand name) และราคา 
ขึอ้ขายรถยนต ์ (Price list) ในทอ้งตลาดมาลง่มอบใหแ้กผู่เ้ชา่ทดแทนกอ่นโมโ่ต ้ หากฝา่'ฝนืผูใ้หเ้ชา่ตอ้ง 
รับฝืดซอบค่าเสียหาย (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่เ้ชา่

การบำรุงร ักษาตรวจลภาพและซ่อมแซมรถตู้ท ี่เซ ่า
ผูใ้หเ้ชา่มหีนา้ทีบ่ำรงุรกัษา ตรวจสภาพตามระยะทีค่ ูม่อีรถกำหนด เปลีย่นขึน้สว่นของอะโหล ่

สนิ เปลอืง รวม ท ัง้น ึา่ม นั ห ลอ่ล ืน่ ท กุช น ดิและซ อ่ม แซ ม รถต ูท้ ีเ่ช า่ใน กรณ คี วาม เล ีอ่ม ส กีห รอ 
และความเสยีหาย อนั เตดิจากการใชง่านตามปกตเิยีย่งวญิญชนใหอ้ถ ูใ่นสภาพท ีพ่รอ้มใชง่านโต ้
ตลอดเวลา ขึง้ผ ูใ้ห เ้ชา่มหีนา้ท ีบ่ำรงุรกัษาตรวจสภาพรถตูท้ ีเ่ชา่เม ึอ่ครบระยะเวลาหรอืครบกำหนด 
ระยะทางทีใ่ชง่านตามกำหนดในผนวกแนบทา้ยสญัญา รวมทัง้จะตอ้งบำรงุรกัษาหรอืซอ่มแซมเพีม่เตมิ 
ทันที เมือ่โตร้บัแจง้จากผูเ้ชา่เพีอ่ใหร้ถตูท้ีเ่ชา่ใชใ่นราชการของผูเ้ชา่โตใ้นฬภาพทีส่มบรูณปีลอดภยั

ะธานกรรมการ
กรรมการ ——7C ,L .
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โนการบำรงุรกัษาตรวจสภาพและซอ่มแซมตามวรรคหนึง่ ผูโ้หเ้ชา่จะตอ้งเปน็ผูม้ารบัรถดูท้ ีเ่ชา่ 
จากผูเ้ชา่และจดัหารถตูส้ำรองทีม่สีภาพ ขนาด ประสทิธภิาพ และอายกุารใชง้านเชน่เดยีวกบัรถตูท้ ีเ่ชา่ 
มา'ใหผู้เ้ชา่'ใชท้นัทแีละถวัหากผู,้ใหเ้ชา่โมอ่าจดำเนนิการตามเงีอ่นโขนึโ่ต ้ ผูเ้ชา่มสีทิธเิชา่รถตูจ้ากบคุคล 
อืน่มาใชง้านแทนโตจ้นกวา่ผูใ้หเ้ชา่จะจดัหารถยนตม์าเปลีย่นใหถ้กูตอ้ง โดยผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งรบัภาระคา่ 
เชา่ทีเ่พิม่ขึน้ในการซอ่มแซม บำรงุรกัษารถตูท้ ีเ่ชา่ ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งนำรถตูท้ ีเ่ชา่เขา้ซอ่มแซมบำรงุรกัษา 
ทีศ่นูยบ์รกิารมาตรฐานของรถตูท้ีเ่ซา่เทา่นัน้ ยกเวน้กรณฉีกุเฉนิ

การนำรถตูโ้ปซอ่มบำรงุรกัษา ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งตรวจสอบนัา้มนัเขึอ้เพสงิในถงัวา่มรีะดบัเทา่ใด 
เมือ่ลง่รถตูก้ลบัมาใหผู้เ้ชา่ นํา้มนัเขึอ้เพสงิในถงัจะตอ้งอยูใ่นระดบัเดมิ ถา้ตากวา่เดมิ ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งเดมิ 
ใหอ้ยู่ในระดบัเดมิ

เม ือ่รถยนตค์นัท ีเ่ชา่โตผ้า่นการใชง้านและยางรถยนตเ์สน้ใดเสน้หนึง่มสีภาพความลกึของ 
ด อ ก ยางต าก วา่ ๓ (สาม) มลิล เิมตร หรอืตามท ีผ่ ูเ้ซ า่เหน้วา่จะโมป่ลอดภยั ผ ูใ้ห เ้ชา่ตอ้งเปล ีย่น  
ยางรถยนตท์ีม่สีภาพใหมใ่หโ้ดยหา้มใชย้างหลอ่ดอก

การจดัหารถตูท้ดแทน ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งจดัหารถตูข้ึง้มสีภาพและขนาดเทยีบเทา่หรอืดกีวา่รวมทัง้ 
ในเรือ่งความนยิมในอืห่อ้ (Brand name) และราคาขึอ้ (Price list) ในทอ้งตลาดทดแทน เพีอ่ใหผู้เ้ชา่ 
ใชง้านทนัทจีนกวา่รถตูท้ ีอ่ยูร่ะหวา่งบำรงุรกัษาหรอืซอ่มแซมเรยีบรอ้ยพรอ้มใชง้านโต ้ หากผูใ้หเ้ชา่ 
ละเลยโมจ่ดัหารถตูท้ดแทนให ้ ผ ูเ้ชา่มสีทิธทิ ีจ่ะเชา่รถตูจ้ากผูอ้ ืน่มาใชง้านแทน โดยผูใ้ห เ้ชา่จะตอ้ง 
รบัภาระคา่เชา่เพ ิม่ข ึน้จนกวา่ผ ูใ้ห เ้ชา่จะนำรถตูท้ดแทนมาลง่มอบใหผ้ ูเ้ชา่หรอืจนกวา่รถตูท้ ีเ่ชา่จะ 
บำรงุรกัษาซอ่มแซมเสรจี

การบอกเล ิกส ัญ ญ า
ผูเ้ชา่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาทัง้หมดหรอืบางสว่นโต ้ หากผูใ้หเ้ชา่ลง่มอบรถตูท้ ีเ่ชา่โมถ่กูตอ้ง 

โมค่รบถ้วน โมล่ง่มอบภายในกำหนด ลง่มอบภายในกำหนดแตใ่ชค้รบถว้นโมโ่ตต้ามสญัญา หรอืผูใ้หเ้ชา่ 
โมป่ฏบตัติามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใด

ในกรณดีงักลา่วในวรรคกอ่นผูเ้ชา่มสีทิธริบิหลกัประกนัการปฏนตัติามสญัญาหรอืเรยีกรอ้งจาก 
ธนาคารผูอ้อกหนงัสอืคาประกนัสญัญา เปน็จำนวนฝน็ทัง้หมด หรือบางสว่นกโ็ด้ ตามแตจ่ะเฟน้สมควร 
และถา้ผูเ้ชา่ตอ้งเชา่รถตูจ้ากบคุคลอืน่ทัง้หมดหรอืแตบ่างรายการภายในกำหนด ๑ เดอีน นับแต่วันบอก 
เลกิสญัญา ผูใ้หเ้ชา่ยอมรบัมดีซดใชค้า่เชา่เพิม่ขึน้จากคา่เชา่ทีก่ำหนด

ในกรณมีคีวามจำเปน็ทางราชการ ผูเ้ชา่มสีทิธทิีบ่อกเลกิการเชา่กอ่นครบกำหนดระยะเวลาการ 
เชา่โต ้ โดยแจง้เปน็หนงัสอืใหผ้ ูเ้ชา่ทราบลว่งหนา้โมน่อ้ยกวา่ ๓0 (สามสบิ) วัน โดยผูใ้หเ้ชา่จะโม ่
เรยีกรอ้งคา่เสยืหายใด  ๆจากผูเ้ชา่ในการเชา่

/คา่'ปรบักรณ.ี..
.ST
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ค่าปรับกรณ ีส ่งมอบล่าข ้า
ในกรณทีีผ่ ูใ้หเ้ชา่สง่มอบรถดูท้ ีเ่ชา่ลว่งเลยกำหนดสง่มอบ ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งชำระคา่ปรบัใหผู้เ้ชา่ 

เปน็รายวนัสำหรบัรถตูค้นัทีโ๋มโ่ตล้ง่มอบ ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งชำระคา่ปรบัใหผู้เ้ชา่เปน็รายวนัสำหรบัรถตู ้
คันท่ีโม่โต้ล่งมอบ ในอตัรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่เชา่ทีเ่ลนอราคาทัง้หมดนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัครบ 
กำหนดลง่มอบจนถงึวนัทีผู่ใ้หเ้ชา่โตน้ำรถยนตท์ีเ่ชา่มาสง่มอบใหแ้กผู่เ้ชา่จนถกูตอ้งครบถว้น

การรับผิดซดใข้ค ่ๆเส ียหาย
ถา้ผูใ้หเ้ชา่โมป่ฏบิตัติามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใดดว้ยเหตผุลใด  ๆ กต็าม จนเปน็เหตใุหเ้กดิความ 

เสยีหายใหแ้กผู่เ้ชา่แลว้ ผูใ้หเ้ชา่ตอ้งชดใขค้า่เสยีหายใหแ้กผู่เ้ชา่โดยสนิเธงิภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่ 
วันท่ีโต้รับหนังสีอแจ้งจากผู้เช่าโม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเสียหายออกจากค่าเช่าประจำเดือนหรือ 
หสกัประถนั ผูเ้ชา่โมต่อ้งรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้แกร่ถตูท้ ีเ่ชา่อนัโมใ่ช ่
ความผดิของ ผูเ้ชา่ตลอดระยะเวลาทีร่ถตูอ้ยูใ่นความครอบครองของผูเ้ชา่

การใช้ประโย ชน ์จากรถต ู้ท ี่ฟ า
เพีอ่ประโยชนใ์นการดแูลรกัษาหรอืประโยชนใ์นทางราชการของผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่มสีทิธติดิบาัยโลหะ 

ประทบัตราทำเครอืงหมายอ ีน่ใด ตดิขอ้ความหรอือปุกรณ ใ์ด  ๆ ท ีจ่ำเปน็ในการใขง้านของผ ูเ้ชา่ 
หรอืดำเนนิการใดๆ บนรถตูท้ีเ่ชา่โตโ้ดยโมต่อ้งโตร้บัอนญุาตจากผูใ้หเ้ชา่กอ่น

การรับมอบรถตู้ท ึ่เซ ่ากสันคืนมา
เมือ่สนิสดุสญัญาโมว่า่จะเปน็การบอกเสกิสญัญาหรอืดว้ยเหตใุด  ๆ ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งรบัมอบรถตู ้

ทีเ่ชา่กลบัคนืโปตามสภาพทีเ่ปน็อยูใ่นขณะนัน้ภายใน ๓' วัน นบัจากวนัทีส่ญัญาสนิสดุ โดยผูใ้หเ้ชา่ 
เปน็ผูเ้สยีคา่ใขจ้า่ยเองทัง้สนิถา้ผูใ้หเ้ชา่โมน่ำรถตูท้ีเ่ชา่กลบัคนืโปภายในเวลาทีก่ำหนดเวลาตามวรรคหนึง่ 
ผูเ้ชา่โมต่อ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายใด  ๆทัง้สนิทีเ่กดิแกร่ถตูอ้นัมใิชค่วามผดิของผูเ้ชา่

ท ัง้น ี ้ การลงนามในสญั ญ าจะกระทำโตต้อ่เม ือ่คณ ะโตร้บัอนมุตัผิกูพนัประมาณ จากสภา 
มหาวทิยาลยัแลว้
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