
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
รถราชการพร้อมพนักงานขับรถ  จ านวน 10 คัน 

 
1. รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเช่ารถราชการ ประกอบด้วย 

1.1 รถโดยสาร  ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง   ( ดีเซล )    จ านวน  8  คัน 
(1) คุณลักษณะทั่วไป 

(1.1) เป็นรถโดยสาร (รถตูห้ลังคาสูง) เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ติดตั้ง 
จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์  ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

(1.2) มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
(1.3) ลักษณะรถยนต์ ต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีสภาพ 

พร้อมใช้งานทันท ี
(1.4) สีรถยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะก าหนดสีให้ภายหลัง 

(2) คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค) 
(2.1) ขนาดตัวรถ 

                    -  ความกว้าง                        ไม่น้อยกว่า 1,880        มิลลิเมตร 
                   -  ความยาว                 ไม่น้อยกว่า 5,380       มิลลิเมตร 
                   -  ความสูง                ไม่น้อยกว่า 2,285 มิลลิเมตร 
                   -  ความยาวช่วงล้อ                ไม่น้อยกว่า 3,110 มิลลิเมตร 
                   -  ความกว้างช่วงล้อ  หน้า/หลัง ไม่น้อยกว่า   1,655/1,650  มิลลิเมตร 
                 -  รัศมีวงเลี้ยว                       ไม่เกิน         6.2        เมตร 

(2.2) เครื่องยนต์ 
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่น้อยกว่า 2,982  ซี.ซี 
- เครื่องยนต์ดีเซล  4 สูบแถวเรียง  DOHC  16 วาล์ว เทอร์โบอิน เตอร์คูลเลอร์ 
- ก าลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 136 แรงม้า วัดที่รอบความเร็วเครื่องยนต์ไม่เกิน 

3,400 รอบต่อนาท ี
- อัตราแรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 300 นิวตัน-เมตร วัดที่รอบความเร็วเครื่องยนต์ไม่

เกิน 2,400 รอบต่อนาท ี
- มาตรฐานไอเสีย ตามมาตรฐาน ยูโร 4 

                    (2.3)  ระบบส่งก าลังและระบบขับเคลื่อน 
- เกียร์ธรรมดา 5  สปีด 

(2.4) ระบบห้ามล้อและยาง 
- ระบบห้ามล้อหน้า / หลัง หน้าเป็นดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / 

หลังดรัมเบรกพร้อมระบบ Super  LSPV 
- มีระบบเสริมแรงเบรก (BA) 

(2.5) ล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็มหรือดีกว่าขนาด ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว และยาง
ขนาดไม่น้อยกว่า 195/R15C มาตรฐานผู้ผลิต และยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ ขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 1 ชุด 
ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนกันได้ทุกล้อ  และเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง 4 เส้น ทุกระยะวิ่งครบ 40,000 กิโลเมตร หรือทุก 2 ป ี 
แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยเป็นยางขนาดไม่น้อยกว่า 215/R15C 



 

(2.6) ความจุถังเชื้อเพลิง 
- ถังน้ ามันดีเซล  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  70  ลิตร 

(2.7) ระบบกันสะเทือน 
- ด้านหน้า – หลัง เป็นแบบอิสระดับเบิ้ลวิชโบนและทอร์ชันบาร์สปริงพร้อมเหล็ก

กันโคลง – แหนบซ้อนพร้อมโช๊กอัพ ตามมาตรฐานของบริษัท ผู้ผลิต 
(2.8) ระบบบังคับเลี้ยว 

- พวงมาลัยเป็นแบบเร็คแอนด์พิเนียน มีระบบพาวเวอร์และสามารถปรับระดับได้ 
(2.9) ระบบไฟฟ้า 

- ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
(2.10) ระบบความปลอดภัย 

- มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีสัญญาณการเตือนและสัญญาณอ่ืนๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีกระจกมองหลังทั้งภายนอกและภายใน 
- กระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานเป็นกระจกนิรภัย 
- มีกุญแจรีโมทควบคุมประตู  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

(2.11) อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ 
- เบาะนั่งตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
- ติดตั้งวิทยุ FM-AM, CD/MP 3 พร้อมล าโพง ไม่น้อยกว่า 3 คู ่
- นาฬิกาดิจิตอล 
- ที่ปรับน้ าฝนแบบตั้งปรับเวลาได้ 
- กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ  พร้อมระบบกันหนีบด้านคนขับ  
- กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า 
- มีระบบเซ็นทรัลล็อค 
- มีระบบปรับอากาศ  แบบธรรมดา 2 ตอน ติดตั้งครบชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต 
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม 60 เปอรเ์ซ็นต์  ยกเว้นกระจกบังลมหน้า  ใช้ 

ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์เต็มบานกระจก  คุณภาพฟิล์มกรองแสงเทียบเท่ายี่ห้อ 3 M 
- ติดตั้งผ้าม่านกันแดดบริเวณด้านข้างที่เป็นกระจกทั้งสองด้าน โดยให้สีผ้าม่าน 

กลมกลืนกับสีภายในรถ 
- พ้ืนปูด้วยไม้อัด  ทับด้วยดูราฟลอร์  กุ๊นยางรอบคัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

(2.12) อุปกรณ์อ่ืนๆ 
-     ติดตั้งเครื่องดับเพลิง  ส าหรับใช้กับรถยนต์และผ่านการตรวจสอบทุกปี 

  ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง  ภายในรถแต่ละคัน 
-     ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับทุบและกรีดกระจก  กรณีฉุกเฉิน  คันละ 1 ชุด 
- เครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 1 ชุด 
- หนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษารถ 1 เล่ม (หนังสือดังกล่าวอาจรวมอยู่ในเล่ม

เดียวกันได้) 
                     (2.13)  ต้องเป็นรถท่ีมีศูนย์บริการเฉพาะยี่ห้ออยู่ทั่วประเทศ 
 



 

1.2  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล     จ านวน  2  คัน 
(1) คุณลักษณะทั่วไป 

(1.1)   เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ชนิด 4 ประตู ติดตั้งระบบก๊าซ ธรรมชาติ 
CNG/NGV จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต 
                     (1.2)   มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

(1.3)   ลักษณะรถยนต์ ต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมี 
สภาพพร้อมใช้งานทันที 

(1.4)   สีรถยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะก าหนดสีให้ภายหลัง 
(2) คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค) 

(2.1)   ขนาดตัวรถ 
                             -    ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1,700 มิลลิเมตร 
                            -    ความยาว ไม่น้อยกว่า 4,500 มิลลิเมตร 
                             -    ความสูง ไม่น้อยกว่า 1,400 มิลลิเมตร 
                            -    ความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า 2,550 มิลลิเมตร 
                            -   ความกว้างช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร 
                            -   ความสูงใต้ท้องรถ ไม่น้อยกว่า   130 มิลลิเมตร 

(2.2)    เครื่องยนต์ 
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,500  ซี.ซี 
- เครื่องยนต์เบนซิน  4 สูบแถวเรียง     
- ก าลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า วัดที่รอบความเร็วเครื่องยนต์ไม่เกิน 6,000 

รอบต่อนาท ี
- อัตราแรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 150 นิวตัน-เมตร วัดที่รอบความ เร็วเครื่องยนต์

ไม่เกิน 5,200 รอบต่อนาที 
- ติดตั้งระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซ CNG/NGV แบบหัวฉีดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

ขนาดถังไม่น้อยกว่า 75 ลิตรพร้อมแผงกันถังก๊าซ 
(2.3)   ระบบส่งก าลังและระบบขับเครื่อง 

- เกียร์อัตโนมัติ  7  สปีด 
(2.4)   ระบบห้ามล้อและยาง 

- ระบบห้ามล้อ – หลัง เป็นดิสก์เบรก มีระบบระบายความร้อนแบบตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต 

- มีระบบการป้องกันล้อล็อค (ABS) 
- ระบบห้ามล้อจอด (PARKING BRAKE) เป็นแบบกลไก 
- ล้อแม็กอัลลอยขนาด ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว และยางขนาดไม่น้อยกว่า 205/55R16 

มาตรฐานผู้ผลิต และยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ ขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 1 ชุด ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนกันได้ทุกล้อ 
(2.5)   ความจุถังเชื้อเพลิง 

- ถังน้ ามัน  ความจุไม่น้อยกว่า  50  ลิตร 
- ถังก๊าซ CNG/NGV ความจุไม่น้อยกว่า 75 ลิตร 

 



 

(2.6)   ระบบกันสะเทือน 
- ด้านหน้า – หลัง เป็นแบบอิสระพร้อมเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานของบริษัท ผู้ผลิต 

(2.7)   ระบบบังคับเลี้ยว 
- พวงมาลัยเป็นแบบ มีระบบพาวเวอร์และสามารถปรับระดับได้ 

(2.8)   ระบบไฟฟ้า 
- ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

(2.9)   ระบบความปลอดภัย 
- มีโคมไฟหน้า ไฟท้าย 
- มีสัญญาการเตือนและสัญญาอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีกระจกมองหลังทั้งภายนอกและภายใน 
- กระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานเป็นกระจกนิรภัย 
- มีกุญแจรีโมทกันขโมย และระบบ Immobilizer ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

                   (2.10) อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ 
- เบาะนั่งเป็นแบบหนัง 
- วิทยุ CD/MP 3 พร้อมล าโพง ไม่น้อยกว่า 4 ล าโพง 
- นาฬิกาดิจิตอล 
- ที่ปรับน้ าฝนแบบตั้งปรับเวลาได้ 
- กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้า ทั้ง 4 บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
- กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า 
- มีระบบเซ็นทรัลล็อค 
- มีระบบปรับอากาศติดตั้งครบชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต 
- มีสวิตซ์ในการเลือกชนิดเชื้อเพลิงและสวิตซ์แสดงสถานะก๊าซ 
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม 60 เปอร์เซ็นต์ที่กระจก ยกเว้นกระจกบังลม 

หน้าและหลัง ใช้ความเข้ม 40 เปอร์เซ็นต์ เต็มบานกระจก คุณภาพฟิล์มกรองแสงเทียบเท่ายี่ห้อ 3 M 
- พรมที่วางเท้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

                    (2.11)  อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ 
- เครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 1 ชุด 
- หนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษารถ 1 เล่ม (หนังสือดังกล่าวอาจรวมอยู่ในเล่ม

เดียวกันได้) 
                    (2.12)  ต้องเป็นรถที่มีศูนย์บริการเฉพาะยี่ห้ออยู่ทั่วประเทศ 
 
2. เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมของรถยนต์ทุกคัน 

2.1 เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) สีขาว หรือสีอ่ืนใดที่ ตามระเบียบของกรมการ
ขนส่งทางบก ก าหนด ทั้งนี้ผู้ให้เช่าต้องจัดท าตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดข้างประตูซ้ายและ
ขวาของรถยนต์ 

2.2 ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์ไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ และสามารถใช้งานได้ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 



 

2.3 ผู้ให้เช่าต้องจัดท าประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 โดยแบ่งคุ้มครองออกเป็น 

(1) ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ และสูญเสียของบุคคลภายนอก ในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาท)/คน และไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)/ครั้ง 

(2) ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกในวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)/ครั้ง 
(3) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล และสูญเสียชีวิต ส าหรับผู้ขับขี่และ

ผู้โดยสารคันเอาประกัน ในวงเงินไม่ต่ ากว่า 200,000 บาท (สองแสนบาท)/คน 
2.4 หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในวันเวลาใดก็ตาม หรือ กรณีผู้ให้เช่าน า

รถยนต์ที่ให้เช่าไปบ ารุงรักษา ผู้เช่าจะแจ้งผู้ให้เช่าทราบ เพื่อด าเนินการดังนี้ 
(1) กรณีเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่ายินดีจัดหารถยนต์ส่งผู้โดยสาร 

หรือให้ผู้โดยสารเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ก าหนด ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง และจะต้องน ารถยนต์มาทดแทนภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง 
จนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ 

(2) กรณีเกิดเหตุนอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่ายินดีจัดหารถยนต์ส่งผู้โดยสาร 
หรือให้ผู้โดยสารเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ก าหนด ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง และจะต้องน ารถยนต์มาทดแทนภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง 
                 (3)  การจัดหารถยนต์ทดแทนผู้ให้เช่าจะต้องหารถยนต์ที่อยู่ในสภาพดี (ใช้งานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี) 
มาให้บริการทดแทน และเป็นรถยนต์ประเภทเดียวกันหรือดีกว่ารถที่ไม่สามารถใช้งานได้ หากผู้ให้เช่าละเลยไม่
จัดหารถยนต์มาทดแทนให้  ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อ่ืนมาใช้งานแทน  โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่า
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นจนกว่าผู้ให้เช่าจะน ารถยนต์ทดแทนมาส่งมอบให้ผู้เช่า  หรือจนกว่ารถยนต์ที่เช่าจะ
ซ่อมบ ารุงรักษาเสร็จ  และในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้น ารถยนต์มาทดแทน  ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิดค่าเช่า
จากผู้เช่าได้  และยินดีให้ผู้เช่าคิดค่าปรับดังนี้ 
                 (3.1)  รถยนต์โดยสาร  ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง   เครื่องยนต์ดีเซล ผู้เช่าจะปรับเป็นค่าเช่าราย
เดือนหาร 30 วัน /วัน/คัน  นับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน   
                 (3.2)  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ชนิด 4 ประตู ติดตั้งระบบก๊าซ ธรรมชาติ CNG/NGV    
ผู้เช่าจะปรับเป็นค่าเช่ารายเดือนหาร 30 วัน /วัน/คัน นับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2.5  การน ารถยนต์ไปซ่อมหรือบ ารุงรักษาตามก าหนดระยะเวลา   ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้อเพลิงใน
ถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า เชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ ากว่าเดิมผู้ให้เช่า
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม 

2.6 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่จะตกลงเช่า หรือรถยนต์คันที่จะน ามาเปลี่ยนในกรณีข้อ  
2.4 (1) และข้อ 2.4 (2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้เช่า 

2.7   รถยนต์ทุกคันจะต้องมีการเข้ารับบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจน
บ ารุงรักษาตามที่บริษัทผู้ผลิตก าหนด และเปลี่ยนยางทุกระยะ 40,000 กิโลเมตร  หรือทุก 2 ปี  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 

2.8   ผู้ให้เช่า ต้องน ารถยนต์ทุกคันรับการตรวจเช็คสภาพทั้งคัน เมื่อครบก าหนดระยะทุกๆ 10,000 
กิโลเมตร ของการใช้งาน และให้ส่งใบรายงานผลการตรวจเช็คสภาพให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ 

2.9   ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบ ารุงรักษาต่างๆ ตามข้อ 2.7 และ 2.8 รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถ ค่า 
ท าประกันภัยรถ และค่าเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าเชื้อเพลิง 

2.10   ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่ให้เช่าทุกกรณี 
2.11   ต้องมีเครื่องมือประจ ารถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน 



 

2.12   มีหนังสือคู่มือแนะน าการใช้งานและบ ารุงรักษา เป็นภาษาไทย คันละ 1 ชุด 
2.13   รถทุกคันต้องติดรูปถ่ายประวัติตามบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานขับรถของผู้ให้เช่าพร้อม 

เบอร์โทรศัพท์  ติดภายในรถที่ผู้โดยสารสารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

3. คุณสมบัติและเงื่อนไขรายละเอียดของพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 10  คน 
3.1   ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 10 คน 
3.2   เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
3.3   มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือของกรมการขนส่งทางบก มาไม่น้อย 

กว่า 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
3.4 มีความรู้เกีย่วกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เป็นอย่างดี 
3.5 เป็นผู้ตรงต่อเวลาและรักษาระเบียบวินับ มีความประพฤติดี กริยาวาจาสุภาพ เรียบร้อย รักความ

สะอาดและมีความช านาญเส้นทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี 
3.6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พิการทางสมองหรือมีจิตฟ่ันเฟือน 
3.7 ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษ หรือพิษสุราเรื้อรัง ( มีใบรับรองแพทย์แสดงทุก 1 ปี ) 
3.8 มีความพร้อมที่ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาท างาน รวมถึงมีทักษะในการตัดสินใจที่ดีใน

การขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ต้องแต่งเครื่องแบบของบริษัทฯผู้ให้ เช่าโดยความเห็นชอบของผู้เช่าตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ 

3.9 พนักงานขับรถยนต์ทุกคนจะต้องมาถึง สถานที่ปฏิบัติงานและลงเวลาปฏิบัติงาน ณ กองอาคาร
สถานที่ ก่อนเวลา 08.00 น. เพ่ือเตรียมรถยนต์ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ลงเวลากลับหลังเวลา 17.00 น. ทุกวันท า
การตามแบบฟอร์มที่ กองอาคารสถานที่ก าหนด และจะต้องลงบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันทุกครั้ง 

3.10 พนักงานขับรถยนต์จะต้องเป็นผู้ดูแลรักษารับผิดชอบรถคันที่ตนเองใช้ปฏิบัติหน้าที่  ให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ สะอาด เรียบร้อย พร้อมใช้งานทุกวัน 

3.11 ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าหรือเหตุการณ์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดข้ึนในขณะปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ทุกกรณี 

3.12 ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาพนักงานขับรถยนต์แทนทันทีในกรณีพนักงานขับรถยนต์คนใดคนหนึ่ง ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ  หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหาพนักงานขับรถยนต์มาทดแทนได้  ผู้เช่ามีสิทธิที่จะ
จัดหาพนักงานขับรถยนต์มาปฏิบัติงานแทน  โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าจ้างที่เพ่ิมขึ้น  จนกว่าผู้ให้เช่าจะส่ง
พนักงานขับรถยนต์มาทดแทนให้ผู้เช่า  โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับผู้เช่าได้ในกรณีรถยนต์
เกิดอุบัติเหตุ และในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้ส่งพนักงานขับรถยนต์มาทดแทน  ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิดค่าเช่า
จากผู้เช่าได้ 

3.13 หากพนักงานขับรถยนต์ คนใดคนหนึ่งมาปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่ก าหนด ในสัญญาหรือไม่มา
ปฏิบัติงาน ผู้ให้เช่า จะต้องยินยอมให้ ผู้เช่า ปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท/คน เศษของชั่วโมง
ให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง ขาด 1 วัน คิดค่าปรับ 420 บาท/วัน /คน  และผู้ให้เช่ายินยอมให้ “ผู้เช่า” จัดพนักงานขับ
รถยนต์ของผู้เช่า ขับรถของ “ผู้ให้เช่า” แทนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

3.14 หากปฏิบัติงานเลยเวลาที่ก าหนด กองอาคารสถานที่ จะคิดค่าจ้างเพ่ิมให้ในอัตราที่ทางราชการ
ก าหนด  ดังนี้     (อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรับเปลี่ยนตามอัตราที่ทางราชการก าหนด) 

- ตั้งแต่เวลา 06.00 – 08.00 น. และ 17.00 – 20.00 น. ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเพ่ิมในอัตรา
ชั่วโมงละ  40  บาท  (หากไม่ถึง 30 นาที  ไม่คิดค่าจ้างเพ่ิมให้  ถึง 30 นาทีแต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมงคิดให้ 30 บาท) 



 

- ตั้งแต่เวลา 20.00 – 06.00 น. (ของวันใหม่) ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเพ่ิม ในอัตราชั่วโมงละ 
50 บาท  (หากไม่ถึง 30 นาที  ไม่คิดค่าจ้างเพ่ิมให้  ถึง 30 นาทีแต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมงคิดให้ 30 บาท) 

3.15 กรณีที่ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง(ไม่รวม
เวลาหยุดพัก 1 ชั่วโมง) ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเพ่ิมข้ึนจากปกติ 420 บาท/คน แต่ถ้าน้อยกว่า 7 ชั่งโมง ผู้รับจ้าง
จะได้รับค่าจ้างเพ่ิมขึ้นในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท (อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรับเปลี่ยน
ตามอัตราที่ทางราชการก าหนด) 

3.16 พนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกสถานที่ ทุกจังหวัด ตามแต่ที่ กองอาคารสถานที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมายโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

3.17 กรณีไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และจ าเป็นต้องพักค้างคืน พนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่าจะ
ได้รับค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายอัตรา วันละ 1,040 บาท/คน/วัน (หนึ่งพันสี่ สิบบาทถ้วน) เป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง 
240 บาท/คน/วัน และค่าที่พัก 800 บาท/คน/วัน ทั้งนี้ผู้เช่าจะแจ้งเรื่องการเดินทางไปราชการให้ผู้ให้เช่าทราบ 
และผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบส ารองเงินค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักให้กับพนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่า ก่อนวัน
เดินทางไปราชการและไม่คิดค่าจ้างเพ่ิม (ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงปรับเปลี่ยนตามอัตราที่ทางราชการก าหนด) 

3.18 หากพนักงานขับรถยนต์คนใดประพฤติตัวไม่เหมาะสม ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะขอให้เปลี่ยนตัวพนักงานขับ
รถยนต์จากผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่าจะต้องท าการเปลี่ยนตัวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 
4. หน้าที่ของผู้ให้เช่า 

4.1   ผู้ให้เช่าจ้างต้องเสนอผังและโครงสร้างการบริหารงานการให้บริการยานพาหนะ พร้อมรายละเอียด 
และค่าใช้จ่ายให้กับผู้เช่ารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากท่ีได้รับการว่าจ้าง 

4.2   ผู้ให้เช่าจะต้องจัดส่งรายชื่อ ประวิติส่วนตัว ประวัติทางด้านอาชญากรรมจากสถานีต ารวจ ตาม 
ภูมิล าเนา และใบตรวจสุขภาพของพนักงานขับรถยนต์ และผู้ประสานงานทุกคนให้ผู้เช่าพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนที่ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 วัน 
          4.3  ผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้มีผู้ประสานงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ให้เป็นไป
ตามสัญญา รวมทั้งนอกเหนือเวลาท าการข้างต้น โดยประจ าที่บริษัทฯ ของผู้ให้เช่า 

4.4   ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่าคนใด ขับรถยนต์โดยประมาท ไม่ตรงต่อเวลาไม่ตั้งใจ 
ปฏิบัติงาน ขัดค าสั่ง แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ หรือประพฤติตัวอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้
เช่า โดยผู้เช่าได้ตักเตือนแล้วแต่พนักงานขับรถยนต์คนนั้นไม่ปฏิบัติตาม หรือพนักงานขับรถยนต์คนใดขัดค าสั่ง
หรือฝ่าฝืนระเบียบอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตหรือเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพ
ติดอ่ืนใดในขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อผู้เช่าได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยน
พนักงานขับรถยนต์ให้ผู้ว่าจ้างใหม่ทันที 

4.5 ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสวัสดิการสังคมต่อพนักงานของผู้รับจ้างทุกต าแหน่ง 
4.6 ผู้ให้เช่าจะต้องไม่ติดรูปโฆษณา ข้อความ ตกแต่ง หรือต่อเติมรถยนต์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม

เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เช่า หรือตามท่ีผู้เช่าก าหนด 
4.7 ผู้เช่าสามารถติดรูปโฆษณา  ข้อความตกแต่ง  เพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯได้  โดยที่ไม่

มีค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติม 
4.8 ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์เสริมการสื่อสาร ให้กับพนักงานขับรถยนต์ทุก

คน และผู้ประสานงานเพ่ือสะดวกในการติดต่อและประสานงานได้ตลอดเวลา 



 

4.9 ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการช าระค่าภาษีรถยนต์ รวมทั้งค่าจดทะเบียนหรือค่าต่อ
ทะเบียน และค่าบริการอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับรถยนต์ พร้อมทั้งท าประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 แก่รถยนต์
ทุกคันตามสัญญาโดยให้แสดงรายละเอียดการต่อภาษีและประกันภัยแก่ผู้เช่าเป็นประจ าทุกปีเมื่อครบรอบก าหนด 

4.10 ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ และค่าบริการอ่ืนๆ เพ่ือให้
รถยนต์อยู่ในในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดีตลอดเวลา 

4.11 ในระหว่างการใช้งาน หากรถยนต์ที่ให้บริการเกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ 
ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์เข้าซ่อม ณ สถานบริการซ่อมรถยนต์ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นทั้งหมดผู้ให้เช่า
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

4.12 ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับพนักงานขับรถยนต์ตลอดระยะเวลาที่
ให้เช่าตามสัญญา 
 
5. ก าหนดระยะเวลาในการส่งมอบ  
           ภายใน 30 วัน นับถดัจากลงนามในสัญญาเช่า 
6. ระยะเวลาในการเช่า  
           5 ป ี 
7. สถานที่ส่งมอบ  
          กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 
(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ 
            (นายเรวัต    ซ่อมสุข) 
 
(ลงชื่อ).......................................กรรมการ 
        (นายสมชาย    พ่วงทรัพย์สิน) 
 
(ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ 
        (นายประสิทธิ์     เดชสูงเนิน)   
 
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................หวัหน้าหน่วยงาน 
                                                                    (นายเรวัต       ซ่อมสุข) 
                                                                ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 


