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รายละเอียดประกอบการจ้างเช่ารถราชการจ านวน 5 คัน 
(รถตู้จ านวน 3 คัน และรถเก๋งจ านวน 2 คัน)  

กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
…………………………………………………………… 

1. ความเป็นมา 
 
 ฝ่ายยานพาหนะ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับภารกิจให้บริการด้าน
ยานพาหนะ ส าหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ แต่เนื่องจากรถยนต์เช่าพร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 
5 คัน จะหมดสัญญาจ้างเช่า วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้การบริหารจัดการงานยานพาหนะ เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว เพียงพอ และทันต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย กองอาคารสถานที่ จึงมีความจ าเป็นต้องเช่ารถยนต์
ราชการทดแทนเป็นจ านวน 5 คัน เพ่ือให้มีรถราชการบริการให้ทันต่อความต้องการ ไม่ท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ   
 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้มีรถยนต์สภาพใหม่  จ านวน 5 คัน(รถตู้ 3 คัน และรถเก๋งจ านวน 2  คัน) ใช้ในการบริการ
ยานพาหนะส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่ไม่มีรถยนต์ราชการไว้ประจ าหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพียงพอกับภารกิจของงานประจ ารวมทั้งภารกิจอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้ เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ 
 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม 
 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยฯ 
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องด าเนินกิจการในด้านการให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ 
3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องแสดงเอกสารการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้ครอบครองรถยนต์

ทั้งหมดให้กับกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ส่งมอบรถยนต์ 
3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม 

หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
3.9  คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามท่ีก าหนดในเงื่อนไขเฉพาะงาน 
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
5. ระยะเวลาในการส่งมอบ 

5.1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาเช่า 
5.2 ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งรถยนต์ที่เช่าให้กับกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ทั้งเท่ียวไปและเท่ียวกลับ 
 

6. ระยะเวลาในการจ้างเช่า 
 - ระยะเวลาการเช่า 5 ปี   
 
7. วงเงินในการจัดหา 
 7.1 รถตู้ วงเงนิงบประมาณ จ านวน  4,455,000  บาท  (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 7.2  รถเก๋ง วงเงินงบประมาณ จ านวน  2,214,000  บาท  (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 
8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 -  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 
10.ข้อก าหนดอื่นๆ 

สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ(EMS) ส่งไปที่ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
และ E-mail address finance@mail.rmutt.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สอบถาม
รายละเอียดได้ในวัน และเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0-2549-4118 โทรสาร 0-2549-4117 

 
 

(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ  
             ( นายเรวัต   ซ่อมสุข ) 
 
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ  

    (นายสายชล    ศรีสุข) 
   

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการและเลขานุการ  
                                                                (นายวัชรากร      เฉลิมวัฒน์)  
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
จ้างเช่ารถราชการจ านวน 5 คัน (รถตู้จ านวน 3 คัน และรถเก๋งจ านวน 2 คัน) 

 
1. รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเช่ารถราชการ ประกอบด้วย 

1.1 รถตู้    จ านวน  3  คัน 
(1) คุณลักษณะทั่วไป 

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

(1.2) มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
(1.3) ลักษณะรถยนต์ ต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่มีสภาพใหมไ่ม่เคยใช้งานมาก่อน และมีสภาพ 

พร้อมใช้งานทันท ี
(1.4) สีรถยนต์ใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งจะก าหนดสีให้ภายหลัง 

(2) คุณลักษณะเฉพาะ(ลักษณะทางเทคนิค) 
(2.1) ขนาดตัวรถ 

                    -  ความกว้าง                        ไม่น้อยกว่า 1,880        มิลลิเมตร 
                   -  ความยาว                 ไม่น้อยกว่า 5,230       มิลลิเมตร 
                   -  ความสูง                ไม่น้อยกว่า 2,280 มิลลิเมตร 
                   -  ความยาวช่วงล้อ                ไม่น้อยกว่า 2,940 มิลลิเมตร 
                   -  ความกว้างช่วงล้อ  หน้า/หลัง ไม่น้อยกว่า   1,675/1,670  มิลลิเมตร 
                 -  รัศมีวงเลี้ยว                       ไม่เกิน         6.5        เมตร 

(2.2) เครื่องยนต์ 
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่น้อยกว่า 2,755  ซี.ซี 
- เครื่องยนต์ดีเซล  4 สูบแถวเรียง  DOHC  16 วาล์ว, ระบายความร้อนด้านน้ า 

เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ 
- ก าลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 163 แรงม้า วัดที่รอบความเร็วเครื่องยนต์ไม่เกิน 

3,600 รอบต่อนาท ี
- อัตราแรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 420 นิวตัน-เมตร วัดที่รอบความเร็วเครื่องยนต์ไม่

เกิน 2,200 รอบต่อนาท ี
                    (2.3)  ระบบส่งก าลังและระบบขับเคลื่อน 
 - เกียรอั์ตโนมัติ หรือ เกียร์แบบเกียร์ธรรมดาซึ่งมีระบบคลัทช์ตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต 

(2.4) ระบบห้ามล้อและยาง 
- ระบบห้ามล้อหน้า / หลัง เป็นดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน  
- มีระบบเสริมแรงเบรก (BA) 
- มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรก (ABS) 

 - ล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็มหรือดีกว่าขนาด ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว และ
ยางขนาดไม่น้อยกว่า 235/65 R16C ตามมาตรฐานผู้ผลิต ยี่ห้อ BRIDGCSTOHE หรือ ยี่ห้อ MICHELIN หรือ 
GOODYEAR และยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ ขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 1 ชุด ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนกันได้ทุกล้อ   
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 - เปลี่ยนยางทั้ง 4 เส้น ทุกระยะวิ่งครบ 50,000 กิโลเมตร หรือทุก 2 ปี  แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน โดยเป็นยางใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 235/65 R16C ยี่ห้อ BRIDGCSTOHE 
หรือ ยี่ห้อ MICHELIN หรือ GOODYEAR ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด  

(2.5) ความจุถังเชื้อเพลิง 
- ถังน้ ามันดีเซล  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  70  ลิตร 

(2.6) ระบบกันสะเทือน 
- ด้านหน้า เป็นแบบแมคเฟอร์สันสตรัท 
- ด้านหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมโช๊กอัพ  

(2.7) ระบบบังคับเลี้ยว 
- พวงมาลัยเป็นแบบเร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง 

(2.8) ระบบความปลอดภัย 
- มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีสัญญาณการเตือนและสัญญาณอ่ืนๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีกระจกมองหลังทั้งภายนอกและภายใน 
- กระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานเป็นกระจกนิรภัย 
- มีกุญแจรีโมทควบคุมประตู  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

(2.9) อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ 
- เบาะนั่งตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
- ติดตั้งวิทยุ FM-AM, CD/MP 3, USB พร้อมล าโพง ไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
- 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 

(2.10) อุปกรณ์อ่ืนๆ 
-     ติดตั้งเครื่องดับเพลิง  ส าหรับใช้กับรถยนต์และผ่านการตรวจสอบทุกปี 

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

เดียวกันได้) 
                     (2.11)  ต้องเป็นรถที่มีศูนย์บริการเฉพาะยี่ห้ออยู่ทั่วประเทศ 
 (2.12) ติดตั้งกล้องวีดีโอหน้ารถ ส าหรับบันทึกการเดินทาง 
 (2.13) ติดตั้งระบบ GPS Tracking แบบ Online 
 

1.2  รถเก๋ง  จ านวน  2  คัน 
(1) คุณลักษณะทั่วไป 

(1.1)   เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ชนิด 4 ประตู  
                     (1.2)   มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

(1.3)   ลักษณะรถยนต์ ต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมี 
สภาพพร้อมใช้งานทันที 

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

(2.1)   ขนาดตัวรถ 
                             -    ความกว้าง  ไม่น้อยกว่า 1,780  มิลลิเมตร 
                            -    ความยาว  ไม่น้อยกว่า 4,630  มิลลิเมตร 
                             -    ความสูง  ไม่น้อยกว่า 1,435  มิลลิเมตร 
                            -    ความยาวช่วงล้อ  ไม่น้อยกว่า 2,700  มิลลิเมตร 
                            -   ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง ไม่น้อยกว่า 1,530/1534 มิลลิเมตร 
                            -   ความสูงใต้ท้องรถ  ไม่น้อยกว่า   135  มิลลิเมตร 

(2.2)    เครื่องยนต์ 
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,598  ซี.ซี 
- เครื่องยนต์เบนซิน  4 สูบแถวเรียง     
- ก าลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 92 แรงม้า วัดที่รอบความเร็วเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 

6,000 รอบต่อนาที และไม่เกิน 6,050 รอบต่อนาท ี
- อัตราแรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 150 นิวตัน-เมตร วัดที่รอบความ เร็วเครื่องยนต์

ไม่เกิน 5,200 รอบต่อนาที 
(2.3)   ระบบส่งก าลังและระบบขับเครื่อง 

- เกียร์อัตโนมัติ  สามารถเปลี่ยนขั้นตามข้ันไม่น้อยกว่า 7 ขั้นความเร็ว 
(2.4)   ระบบห้ามล้อและยาง 

- ระบบห้ามล้อ – หลัง เป็นดิสก์เบรก มีระบบระบายความร้อนแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีระบบการป้องกันล้อล็อคขณะเบรก (ABS) 
- ระบบห้ามล้อจอด (PARKING BRAKE) เป็นแบบกลไก 
- ล้อแม็กอัลลอยขนาด ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว และยางขนาดไม่น้อยกว่า 205/55R16 

ตามมาตรฐานผู้ผลิต ยี่ห้อ BRIDGCSTOHE หรือ ยี่ห้อ MICHELIN หรือ GOODYEAR และยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ 
ขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 1 ชุด ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนกันได้ทุกล้อ 
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 - เปลี่ยนยางทั้ง 4 เส้น ทุกระยะวิ่งครบ 50,000 กิโลเมตร หรือทุก 2 ปี  แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน โดยเป็นยางใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 205/55 R16 ยี่ห้อ BRIDGCSTOHE 
หรือ ยี่ห้อ MICHELIN หรือ GOODYEAR ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

(2.5)   ความจุถังเชื้อเพลิง 
- ถังน้ ามัน  ความจุไม่น้อยกว่า  50  ลิตร 

(2.6)   ระบบกันสะเทือน 
- ด้านหน้า – หลัง เป็นแบบอิสระพร้อมเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

(2.7)   ระบบบังคับเลี้ยว 
- พวงมาลัยเป็นแบบ มีระบบพาวเวอร์และสามารถปรับระดับได้ 

(2.8)   ระบบไฟฟ้า 
- ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

(2.9)   ระบบความปลอดภัย 
- มีโคมไฟหน้า ไฟท้าย และมีไฟที่ใช้เปิดในช่วงเวลากลางวัน (DayLight) 
- มีสัญญาการเตือนและสัญญาอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- มีกระจกมองหลังทั้งภายนอกและภายใน 
- กระจกบังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานเป็นกระจกนิรภัย 
- มีกุญแจรีโมทกันขโมย ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

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

หนา้และหลัง 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 
 (2.13) ติดตั้งกล้องวีดีโอหน้ารถ ส าหรับบันทึกการเดินทาง 
 (2.14) ติดตั้งระบบ GPS Tracking แบบ Online 
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2. เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมของรถยนต์ทุกคัน 
2.1 เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) สีขาว หรือสีอ่ืนใดที่ ตามระเบียบของกรมการ

ขนส่งทางบก ก าหนด ทั้งนี้ผู้ให้เช่าต้องจัดท าตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดข้างประตูซ้ายและ
ขวาของรถยนต์ และด้านบนของกระจกหน้ารถ 

2.2 ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์ไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ และสามารถใช้งานได้ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

2.3 ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าต้องจัดท าประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทหนึ่ง ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยท าประกันภัยกับ
บริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่ผู้เช่าให้ความเห็นชอบและมอบส าเนากรมธรรม์ประกันภัย
และหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันท าสัญญาเช่าและทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงรถยนต์ที่เช่า หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทน หรือมีการท าสัญญาประกันภัยใหม่ โดยแบ่งคุ้มครอง
ออกเป็น 

(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 ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่ งทางบกและเสียภาษีประจ าปี ตาม
กฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบก าหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่า รวมทั้งต้องเสียภาษี
ประจ าปี ส าหรับปีต่อ ๆ ไปภายในก าหนดเวลาทุกปี  

2.5 หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในวันเวลาใดก็ตาม หรือ กรณีผู้ให้เช่าน า
รถยนต์ที่ให้เช่าไปบ ารุงรักษา ผู้เช่าจะแจ้งผู้ให้เช่าทราบ เพื่อด าเนินการดังนี้ 

(1) กรณีเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่ายินดีจัดหารถยนต์ส่งผู้โดยสาร 
หรือให้ผู้โดยสารเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ก าหนด ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิ ดชอบ
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)  รถตู้ ผู้เช่าจะปรับเป็นค่าเช่ารายเดือนหาร 30 วัน /วัน/คัน  นับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงาน   
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                  (3.2)  รถเก๋ง ผู้เช่าจะปรับเป็นค่าเช่ารายเดือนหาร 30 วัน /วัน/คัน นับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2.6  การน ารถยนต์ไปซ่อมหรือบ ารุงรักษาตามก าหนดระยะเวลา   ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้อเพลิงใน
ถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า เชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ ากว่าเดิมผู้ให้เช่า
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม 

2.7 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่จะตกลงเช่า หรือรถยนต์คันที่จะน ามาเปลี่ยนในกรณีข้อ  
2.5 (1) และข้อ 2.5 (2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้เช่า 

2.8   รถยนต์ทุกคันจะต้องมีการเข้ารับบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจน
บ ารุงรักษาตามที่บริษัทผู้ผลิตก าหนด และเปลี่ยนยางทุกระยะ 50,000 กิโลเมตร หรือทุก 2 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 

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

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

2.11   ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่ให้เช่าทุกกรณีหากเป็น 
ความบกพร่องของทางผู้ให้เช่า  หากการสูญหายและความเสียหายหากสิ้นสุดจากกระบวนการหาข้อเท็จจริงเกิด
จากความบกพร่องของมหาวิทยาลัยฯ ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างจากประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง  มหาวิทยาลัยฯ
จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

2.12   ต้องมีเครื่องมือประจ ารถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน 
2.13   มีหนังสือคู่มือแนะน าการใช้งานและบ ารุงรักษา เป็นภาษาไทย คันละ 1 ชุด 

 2.14 ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้าง และใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่าการครอบครอง ใช้สอย
รถยนต์ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ที่เช่า ผู้ให้
เช่าจะต้องด าเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การเรียกร้อง หรือการรบกวนสิทธิดังกล่าวทั้งหมดสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ให้เช่า
มิอาจด าเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่อง
ความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาทดแทนให้ทันที 
โดยไม่มีข้ออ้างใด ๆ ทั้งสิ้น และหากการเรียกร้องหรือการรบกวนสิทธิ เป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ
บุคคลภายนอก หรือผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่าหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่า
โดยสิ้นเชิง 
 2.15 ในกรณีผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่น ามาให้เช่า ผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์ ใน
รถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าและโดยไม่น ารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพ 
ขนาด ประสิทธิภาพเท่า เทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคา
ซื้อขายรถยนต์ (price0list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า 
3. การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า 
 กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผู้เช่าได้พิจารณาเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ในการดูแล
รถยนต์เช่าหรือประโยชน์ในทางราชการของผู้เช่า ผู้เช่ามีสิทธิติดป้ายโลหะ หรือประทับตราหรือท าเครื่องหมาย
อ่ืนใด หรือติดข้อความหรืออุปกรณ์อ่ืนใด ที่จ าเป็นในการใช้งานของผู้เช่าหรือด าเนินการใด ๆ บนรถยนต์ที่เช่า
โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน 
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4. การส่งมอบรถยนต์ที่เช่าและการตรวจรับรถยนต์ที่เช่า 
  4.1 การส่งมอบรถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ณ กองอาคารสถานที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใน 30 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาเช่า ในสภาพที่ดีเรียบร้อย
พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง  
 4.2  การตรวจรับรถยนต์ที่เช่า เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่ส่งมอบ
ตามข้อ 4.1 และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เช่า เพ่ือให้
ผู้ให้เช่าใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่ารถยนต์คันนั้น ๆ  ถ้าผลการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ซึ่ง
ผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่า
ต้องรีบน ารถยนต์นั้นกลับคืนไปทันทีและต้องน ารถยนต์คันอ่ืนมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะน ามาอ้างเป็นเหตุ
ขอขยายเวลาส่งมอบเพ่ือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้  หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไป
ในทันทีดังกล่าวในวรรคสองและเกิดความเสียหายแก่รถยนต์นั้น ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว 
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้
ผู้เช่าจะช าระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้ 
 
5. ก าหนดระยะเวลาในการส่งมอบ  
           ภายใน 30 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาเช่า 
6. ระยะเวลาในการเช่า  
           5 ปี  
7. สถานที่ส่งมอบ  
          กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 
(ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 
             (นายเรวัต    ซ่อมสุข) 
 
(ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
              (นายสายชล  ศรีสุข) 
 
(ลงชื่อ).....................................................กรรมการและเลขานกุาร 
         (นายวัชรากร     เฉลิมวัฒน์)   
 
 
                             (ลงชื่อ).................................................หวัหน้าหน่วยงาน 

                (นายเรวัต    ซ่อมสุข) 
            ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
 


