๑

หนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่า

๒

เงื่อนไขการเช่ารถยนต์
เลขที่ ฉ.๒ กกค.(ยค.) ช-๐๑/๒๕๖๒
๑. ขอบเขตของงาน
การเช่ารถยนต์เพื่อใช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคโดยไม่จากัดระยะทาง
๒. รายละเอียดรถยนต์
โดยมีรายละเอียดรถยนต์ที่จะเช่า และกาหนดส่งมอบดังนี้
๒.๑ รถยนต์บรรทุก ๑ ตัน ๔ ประตูแบบ Double cab ขับเคลื่อน ๒ ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะ
ท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกาลัง เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐
กิโลวัตต์ เกียร์อัตโนมัติ จานวน ๕๓ คัน
๒.๑.๑ กาหนดส่งมอบก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จานวน ๒๑ คัน
๒.๑.๒ กาหนดส่งมอบก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จานวน ๑๓ คัน
๒.๑.๓ กาหนดส่งมอบก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จานวน ๑๙ คัน
๒.๒ รถแวนตรวจการ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี
เกียร์อัตโนมัติ จานวน ๑๖ คัน
๒.๒.๑ กาหนดส่งมอบก่อน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จานวน ๔ คัน
๒.๒.๒ กาหนดส่งมอบก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จานวน ๑๒ คัน
๒.๓ รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
๒,๔๕๐ ซีซี จานวน ๑ คัน กาหนดส่งมอบก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เป็นรถยนต์ใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้ให้เช่าได้ชาระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ครบถ้วน
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธินามาให้เช่า โดยปราศจากการรอนสิทธิ ทั้งรับรองว่ารถยนต์ดังกล่าว มี
คุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้มีอุปกรณ์และเครื่องมือประจารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่
เช่าและตามความต้องการของผู้เช่าโดยครบถ้วนและผู้ให้เช่าได้ตรวจสอบแล้วว่ารถยนต์ที่เช่าตลอดจนอุปกรณ์
ทั้งปวงปราศจากความชารุดบกพร่อง
๓. ระยะเวลาการเช่า ๕ (ห้า) ปี (นับตั้งแต่วันที.่ ........ เดือน.....................พ.ศ.......ถึง วันที่ ........ เดือน
......................พ.ศ. ............)
ตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้นๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๔. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการมีวัตถุประสงค์ให้เช่า โดยมีหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สังกัดกรมทะเบียนการค้ากระทรวง
พาณิชย์ออกให้มีอายุไม่เกิน ๑ (หนึ่ง) เดือน ในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา และต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่น้อย
กว่า ๕ (ห้า) ล้านบาท

๓

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจาหน่ายในประเทศ และมีหนังสือรับรอง
จาก ผู้ผลิต หรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศว่าสามารถจัดหารถยนต์จานวนดังกล่าว ให้แก่ ผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาได้พร้อมทั้งรับรองการให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์ และให้บริการ ณ ศูนย์บริการ ในกรุงเทพมหานครและใน
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยการเช่าซื้อรถยนต์ หรือเป็นผู้มี
อานาจ ให้เช่ารถยนต์โดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผูใ้ ห้เช่าจะต้องไม่อยู่ในฐานะผู้เช่าช่วง ในกรณีที่ ผู้เสนอราคา
มีสิทธิครอบครองโดยการเช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีหนังสือยินยอมจา กผู้ให้เช่าซื้อ ให้ผู้เช่าซื้อนารถยนต์ที่เช่าซื้อ
มาให้เช่าได้ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดการเช่ารถยนต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๕. การทาสัญญา
๕.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องมาทาสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สานัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี เลขที่ ๑๙๕ หมู่ ๗ ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลแจระแม อาเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตามกาหนดนัด ในหนังสือสั่งเช่าและต้องนาหลักประกันการปฏิบัติ ตาม
สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นจานวนตามที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขประกวดราคา (เช่า) ข้อ ๗
๕.๒ กรณีผชู้ นะการประกวดราคามีสิทธิครอบครองโดยการเช่าซื้อรถยนต์ในวันทาสัญญาผู้ชนะการประกวด
ราคา ต้องนาหนังสือยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ เพื่อมาแสดงว่าในระหว่างที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่า
รถยนต์ตามสัญญาเช่า หากผู้ให้เช่าไม่ชาระค่างวดเช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อรถ ยนต์งวดหนึ่งงวดใด ผู้ชนะการ
ประกวดราคา และผู้ให้เช่าซื้อยินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาเงินค่า เช่า ที่จะต้องจ่ายให้ผู้ ชนะการประกวด
ราคามาจ่ายให้ผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์โดยตรง โดยถือว่าผู้ ชนะการประกวดราคา ได้รับชาระค่า เช่างวดนั้น ๆ ตาม
สัญญาเช่าแล้วโดยไม่โต้แย้งไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นจนกว่าระยะเวลาการเช่าจะสิ้นสุด
๖. ข้อกาหนดการเช่า
๖.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องนารถยนต์ที่ให้เช่ามาประจาไว้ ณ สานักงานของผู้เช่าเพื่อประโยชน์ตลอด ระยะเวลาเช่า
๖.๒ ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบในเรื่องการบารุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดอายุสัญญาเช่า โดย ผู้ให้เช่าต้อง
ดาเนินการทันทีที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๖.๓ ผู้ให้เช่าจะต้องเสียภาษีรถประจาปี พร้อมส่งมอบเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับใหม่ ให้แก่ผู้เช่า
ก่อนหรือในวันสิ้นอายุที่ปรากฏในเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับเก่า
การจดทะเบียนและเสียภาษีประจาปีของรถยนต์ที่เช่าผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับ
กรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจาปีตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบ
กาหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่า รวมทั้งต้องเสียภาษีประจาปีสาหรับปีต่อ ๆ ไป ภายในกาหนดเวลาทุกปี
๖.๔ ผู้ให้เช่าจะต้องทาการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้ ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) กิโลเมตรแรก และทุก ๆ ๑๐,๐๐๐
(หนึ่งหมื่น) กิโลเมตรต่อไป หรือตามข้อกาหนดการบารุงรักษาตามวาระของผู้ผลิตรถเช่านั้น ๆ
๖.๕ หน้าที่ของผู้ให้เช่า
๖.๕.๑ การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า

๔

ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องทาประกันภัยรถยนต์ที่เช่าหรือรถยนต์ที่นามา
เปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยทาประกันภัยกับบริษัทประกั นภัย ซึ่งได้จดทะเบียนเป็น
บริษัทมหาชนที่ผู้เช่าให้ความเห็นชอบ และต้องมอบสาเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัย
ดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันทาสัญญาเช่า และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญา หรือ มีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่า ตามข้อ
๖.๕.๒ หรือ ข้อ ๖.๕.๓ หรือข้ อ ๖.๕.๔ หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทน ตามข้อ ๖.๕.๕ หรือมีการทาสัญญา
ประกันภัยใหม่ โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้
(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้าน)
บาท/คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้าน) บาท/ครั้ง
(ข) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง
(ค) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอา
ประกันภัย ในวงเงินไม่ต่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท/คน
๖.๕.๒ การรับประกันภัยรถยนต์ที่เช่า
ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด หรือวิ่งใช้งาน
เกินกว่า ๓๐๐,๐๐๐ (สามแสน) กิโลเมตร ผู้ให้เช่าจะต้องนารถยนต์คันใหม่ที่มีขนาดและ ประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับรถยนต์ที่ เช่า และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ทั้งในเรื่องควา มนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name)
และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น
หากผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์มาเปลี่ยนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวัน
ต่อคัน ตาม เงื่อนไขข้อ ๗ วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒
(ศูนย์จุดสอง) ของวงเงินรวมตามสัญญาเช่าของรถยนต์แต่ละคัน ที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถจัดหารถยนต์ทดแทนได้
นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นารถยนต์มาเปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่านารถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยน
ให้
หากผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็นระยะเวลาติดต่ อกัน
เกิน ๑๐ (สิบ) วัน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ โดยทาเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า
ในกรณีผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์อื่นมาเปลี่ยน ซึ่งสภาพ ขนาด
หรือประสิทธิภาพของรถยนต์ ไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้เช่ามีสิทธิเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นมา
ใช้งานแทนได้ จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น
๖.๕.๓ การรับประกันความเสียหาย

๕

ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้าง และใช้สิทธิเ รียกร้องใดๆ ว่าการครอบครอง ใช้สอย
รถยนต์ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับ รถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้เช่าต้องดาเนินการทั้งปวง เพื่อให้การเรียกร้อง หรือการรบกวนสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ให้เช่ามิ
อาจดาเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพ เทียบเท่า หรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่อง
ความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาทดแทนให้ทันที
โดยไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น และหากการเรียกร้องหรือการรบกวนสิ ทธิ เป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ
บุคคลภายนอก หรือผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชาระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชา ธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้เช่าหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่า
โดยสิ้นเชิง
๖.๕.๔ การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นามาให้เช่า ผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์ใน
รถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าและโดยไม่นารถยนต์คันใหม่ ที่มีสภาพ
ขนาด ประสิทธิภาพเท่า เทียบเท่า หรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อ รถยนต์ (brand name) และ
ราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า
๖.๕.๕ การบารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บารุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ้นส่วนของอะไหล่สิ้นเปลืองรวมทั้ง
น้ามันหล่อลื่นทุกชนิดและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าในกรณีความเสื่อมสึกหรอ และความเสียหายอันเกิดจากการใช้
งานตามปกติเยี่ยงวิญญูชน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอ ดเวลา ซึ่งผู้ให้เช่ามีหน้าที่บารุงรักษาตรวจสภาพ
รถยนต์ที่เช่าเมื่อครบระยะเวลาหรือครบกาหนดระยะทางที่ใช้งานตามที่กาหนดในข้อ ๖.๔ รวมทั้งจะต้อง
บารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพื่อให้รถยนต์ที่เช่าใช้ในราชการของผู้เช่าได้ใน
สภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย
ในการบารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้มารับรถยนต์ที่
เช่าจากผู้เช่าและจัดหารถยนต์สารองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานเช่นเดียวกับรถยนต์ที่
เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดาเนินการตามเงื่ อนไขนี้ได้ ผู้เช่ามีสิทธิดาเนินการตามข้อ
๖.๕.๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม
ในการซ่อมแซม บารุงรักษารถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องนารถยนต์ที่เช่าเข้าซ่อมแซมบารุงรักษาที่
ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

๖

การนารถยนต์ไปซ่อมหรื อบารุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ามันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับ
เท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า น้ามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ากว่าเดิม ผู้ให้เช่าจะต้อง
เติมให้อยู่ในระดับเดิม
เมื่อรถยนต์คันที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นใด เส้นหนึ่งมีสภาพความลึกของดอก
ยางต่ากว่า ๓ (สาม) มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยาง รถยนต์ที่มีสภาพ
ใหม่ให้ โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก
กรณีที่ผู้ให้เช่านารถยนต์ที่เช่าไปบารุงรักษาหรือซ่อมแซม ผู้ให้เช่าต้องนารถยนต์ คันอื่นมา
ทดแทนทันที โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้นารถยนต์มาทดแทน ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิดค่าเช่าจากผู้เช่าได้
การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่า
รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมา
ทดแทน เพื่อให้ผู้เช่าใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่อยู่ระหว่างบารุงหรือซ่อมแซมจะเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้
หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิจะเช่ารถยนต์จาก ผู้อื่นมาใช้งานทดแทน โดยผู้ให้
เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจนกว่าผู้ให้เช่าจะนารถยนต์มาส่งมอบให้ผู้เช่าหรือจนกว่ารถยนต์ที่เช่าจะ
บารุงรักษาซ่อมแซมเสร็จ
กรณีที่รถยนต์ที่เช่าชารุดขัดข้องและต้องซ่อมแซมแก้ไขโดยพลัน ผู้เช่ามีสิทธิจัดการ
ซ่อมแซม แก้ไขได้ตามความจาเป็น โดยผู้เช่าออกเงิ นทดรองก่อนและผู้ให้เช่าต้องจ่ายคืนทันทีเมื่อได้รับ
หลักฐานการซ่อมจากผู้เช่าและหากผู้เช่าไม่สามารถรอการซ่อมแซมแก้ไขได้ ผู้เช่ามีสิทธิ ที่จะจัดหารถยนต์มา
ทดแทนในทันทีได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้เช่าต้องจ่ายไปสาหรับรถยนต์คันนี้ ด้วย
๖.๖ การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่ตกลงจะเช่าหรือรถยนต์คันที่จะนามาเปลี่ยนในกรณีข้อ ๖.๕.๒
และกรณีเปลี่ยนยางตามข้อ ๖.๕.๕ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่า
๖.๗ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในทางราชการของผู้เช่า
ผู้เช่ามีสิทธิติดโลหะ ป้าย
ประทับตรา ทาเครื่องหมายอื่นใด ติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใด ๆ ที่จาเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือ
ดาเนินการใด ๆ บนรถยนต์ที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน
๖.๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญาหรือร่างสัญญาได้ ตามที่ เห็นสมควร
โดยที่ผู้เสนอราคาได้ ไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
๗. การชาระเงิน
ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าในอัตราตายตัวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้เช่าเป็นรายเดือนตาม
เดือนแห่งปฏิทิน ต่อรถยนต์ที่เช่าหนึ่งคัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รวมค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ค่าภาษี
รถยนต์ ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่สิ้นเปลือง ค่าน้ามันหล่อลื่นทุกชนิด และค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งาน
ตามปกติไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ

๗

ในการชาระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ (สิบ) วัน ก่อนครบ
กาหนดการชาระค่าเช่าในแต่ละเดือน แล้วผู้เช่าจะชาระค่าเช่าในวันครบกาหนดชาระค่าเช่าหรือภายหลังจากนั้น
ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่าเป็น รายวัน
ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้ให้เช่า หรือ
เพราะความบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า
การคานวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี้ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วัน ซึ่งเมื่อคานวณค่าเช่าตาม
สัญญานี้เป็นรายวันจะตกวันละ
(
) บาท
๘. การคิดค่าปรับ
ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยกาหนดส่งมอบตามข้อ ๑๓ แต่
ผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๐.๑ วรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวันสาหรับ
รถยนต์คันที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา โดยปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของวงเงินรวมใน
สัญญาเช่ารถยนต์แต่ละคัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดส่งมอบตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้นารถยนต์
ที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เช่า จนถูกต้องครบถ้วน
ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิ กสัญญา และริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้
ออกหนังสือค้าประกันตามข้อ ๕.๑ กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๐.๑ วรรคสอง ก็
ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่า เมื่อครบกาหนด ส่งมอ บดังกล่าวแล้ว ผู้เช่ามี
สิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
๙. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เช่า
แล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิงภายในกาหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้ง
หากผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้
หลักประกันตามข้อ ๕.๑

เช่ามีสิทธิหักค่าเสียหายออกจากค่าเช่าประจาเดือนหรือ

ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่เช่าอันไม่ใช่ความผิดของผู้
เช่า ตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า
๑๐. การบอกเลิกสัญญา
๑๐.๑ ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ส่งมอบภายในกาหนด หรือส่งมอบภายในกาหนดแต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือ
ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
ในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้เช่ามีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเรียกร้อง
จากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันตามข้อ ๕.๑ เป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
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และถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นทั้งหมดหรือแต่บางรายการภายในกาหนด ๖ (หก) เดือน นับแต่วันบอก
เลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่กาหนดไว้ด้วย
๑๐.๒ ในกรณีมีความจาเป็นทางราชการ ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านี้ก่อนคร บกาหนด
ระยะเวลาการเช่าได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เช่าจะ
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้เช่าในการเลิกสัญญาดังกล่าว
๑๑. การโอนสิทธิเรียกร้อง
ผู้ให้เช่าว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้เช่าจะต้องชาระแก่ผู้ให้เช่าให้
บุคคลภายนอก

๑๒. การบอกกล่าว
บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทาเป็นหนังสือและเมื่อ
ได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือ
คู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลาเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว
ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคาบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้อง
โทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน
๑๓. การส่งมอบรถยนต์
๑๓.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ณ สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๙๕ หมู่ ๗ ถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ทาสัญญาเช่า ในสภาพที่ดี เรียบร้อย พร้อมด้วยอุปกรณ์
และเครื่องมือประจารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง
๑๓.๒ กาหนดการส่งมอบรถยนต์ ถือเป็นสาระสาคัญส่วนหนึ่งในการพิจารณา
๑๓.๓ ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งมอบและส่งคืนรถยนต์ทเี่ ช่าทั้งสิ้น
๑๔. การตรวจรับรถยนต์
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่ส่งมอบตามข้อ ๑๓ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน
แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เช่า เพื่อให้ผู้ให้เช่าเป็นหลักฐานประกอบการ ขอรับเงินค่าเช่า
รถยนต์คันนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้เช่า ทรงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รบั รถยนต์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบนารถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที และต้องนารถยนต์คัน
อื่นมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทาการแก้ไขถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองและระยะเวลาที่เสียไป
เพราะเหตุดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะนามาอ้างเป็นเหตุให้ขอขยายระยะเวลาส่งมอบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
หากผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวในวรรคสอง และเกิดความเสียหายแก่
รถยนต์นั้น ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว
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ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่ งมอบครบจานวนแต่ไม่ ถูกต้อง
ทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้น ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้
ผู้เช่าจะชาระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้
๑๕. การขอขยายระยะเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วนถูกต้องภายในกาหนดเวลาตาม
ข้อ ๑๓ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ใดๆ ซึ่งผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิ
ขอขยายกาหนดเวลาส่งมอบรถยนต์ที่เช่า โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ
ให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า ) วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นเกิดขึ้น การอนุญาตให้ขยายระยะเวลาส่งมอบเป็น
ดุลพินิจของผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าไม่อาจเรียกร้องค่า เสียหายใดๆเอากับผู้เช่าได้
๑๖. การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน
เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใด ๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบรถยนต์ที่เช่า
กลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุด โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ถ้าผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า
๑๗. เอกสารประกวดราคา
ให้ถือว่าเอกสารประกวดราคาตามสารบัญทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
และการไฟฟ้า ส่วน
ภูมิภาค สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญา หรือร่างสัญญาได้ตามเห็นสมควร โดยที่ผู้ประกวดราคาได้
ไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

