
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1 คัน 

........................................................................... 
ความเป็นมา 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำรถโดยสำร    12 ท่ีนั่ง (รถตู้)) จ ำนวน 1 คัน โดยมีระยะเวลำเช่ำมำใช้ในรำชกำร              
5 ปี ต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570  เพื่อรองรับควำมจ ำเป็นในกำรใช้ยำนพำหนะในกำรปฏิบัติภำรกิจ
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย   และเพื่อทดแทนรถยนต์ท่ีเช่ำและส้ินสุดสัญญำในปีงบประมำณ                       
พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใช้ในกำรสนับสนุนและปฏิบัติภำรกิจของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
2. เพื่อทดแทนรถยนต์ท่ีเช่ำและส้ินสุดสัญญำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565    

คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ช่ัวครำว

เนื่องจำกเป็นผู้ท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยช่ือผู้ท้ิงงำนและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ี ผู้ท้ิงงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

๗. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนท่ีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นท่ีเข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำส่ังให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 

11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับกำรคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมท่ีคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช.ก ำหนด 

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด     
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13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่                
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป .ป.ช. 
ก ำหนด  

14. ผู้ยืนข้อเสนอท่ีเสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ  จะต้อง

มี กำรก ำหนดสัด ส่วนหน้ ำ ท่ี   และควำมรับ ผิดชอบในปริมำณ งำน  สิ งของ หรือมู ลค่ ำตำม สัญ ญ ำ                            
ของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย 

กรณี ท่ี ข้ อ ต กล งฯ  ก ำห น ด ให้ ผู้ เข้ ำ ร่ วม ค้ ำร ำย ใดร ำย ห นึ่ ง เป็ น ผู้ เข้ ำ ร่ ว ม ค้ ำห ลั ก                               
กิจกำรร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำท่ียื่นข้อเสนอ 

ส ำหรับข้อตกลงฯ ท่ีไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก  ผู้เข้ำร่วมค้ำ              
ทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในประกำศประกำดรำคำและเอกสำรประกวดรำคำ            

กิจกำรร่วมค้ำ หมำยควำมว่ำ "กิจกำรท่ีมีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ
จะด ำเนินกำรร่วมกันเป็นทำงกำรค้ำหรือหำก ำไรระหว่ำงบริษัทกับบริษัท  บริษัทกับห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล                
ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้ำงหุ้นส่วนติบุคคล  หรือระหว่ำงบริษัทและ/หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคธรรมดำ  คณะบุคคล
ท่ีไม่ใช่นิติบุคคล  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ  นิติบุคคลอื่น  หรือนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นดำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ                     
โดยข้อตกลงนั้นอำจก ำหนดให้มีผู้เข้ำร่วมค้ำหลักก็ได้" 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเง่ือนไขการเช่า 

รถยนต์โดยสำร (รถตู้) ขนำด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) จ ำนวน 1 คัน  (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
ระยะเวลาการเช่า  งบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมำณ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ระยะเวลาการส่งมอบ 

1. ส่งมอบรถยนต์โดยสำร (รถตู้)  12 ท่ีนั่ง  จ ำนวน 1 คัน  ภำยใน 120 วัน นับถัดจำกวันลงนำม                   
ในสัญญำ  ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  ต ำบลบ้ำนกล้วย  อ ำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 

๒. ในวันส่งมอบรถต้องมีน้ ำมันเช้ือเพลิงเต็มถังและน้ ำมันเครื่องอื่น ๆ ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำน                   
ของผู้ผลิตก ำหนด 
วงเงินในการจัดหาและงบประมาณในการเช่ารถยนต์ (รถตู้) 

วงเงินงบประมำณ จ ำนวนเงิน  1,485,000บำท ( หนึ่งล้ำนส่ีแสนแปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)                
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๖ - 25๗๐ ผูกพันงบประมำณ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เดือนละ 24,750 
บำท)  ตำมบัญชีอัตรำค่ำเช่ำท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด 
ราคากลาง  รำคำกลำงในกำรเช่ำรถยนต์ (ตู้) ครั้งนี้ จ ำนวนเงิน ๑,๔๘๕,๐๐๐ บำท 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม    
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย เลขท่ี1/41 หมู่ 7 ต ำบลบ้ำนกล้วย อ ำเภอเมืองสุโขทัย  
จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5561-1112  โทรสำร  0-5561-1113  
  สำรธำรณชนต้องกำรเสนอแนะ วิจำรณื หรือมีควำมเห็น ต้องเปิดเผยช่ือและท่ีอยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็น เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ ๒ ช่องทำง ด้งนี้ 
  ๑. ทำงไปรษณีย์ ส่งถึง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย เลขท่ี1/41 หมู่ 7 ต ำบลบ้ำนกล้วย 
อ ำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000 
  ๒. ทำงโทรสำร  0-5561-1113   
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ (ตู้) 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

 
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ (ตู้)  

 ลักษณะทั่วไป 
1. เป็นรถโดยสำร (หลังคำสูง) เครื่องยนต์ดีเซลส ำหรับบรรทุกผู้โดยสำร ขนำด 12 ท่ีนั่ง ตำมขวำง

ตัวรถ  ส่วนท่ีนั่งห้องโดยสำรเป็นชนิดหมอนกันกระแทก  ศีรษะทรงสูงแบบเต็มใบ  แบ่งเป็น 3 แถว มีท่ีพักแขน 
สำมำรถปรับระดับพนักเอนนอนได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ระดับ  เบำะท่ีนั่งท้ังหมดหุ้มหนังอย่ำงดี ติดต้ังเข็มขัดนิรภัย                    
ทุกท่ีนั่ง พร้อมติดต้ังคอนโซล  1 ชุด มีช่องใส่ขวดน้ ำ และช่องเก็บของระหว่ำงท่ีนั่งคนขับกับห้องโดยสำร                      
โดยเบำะนั่งห้องโดยสำรด้ำนหน้ำ คนขับ ปรับเอนได้ ผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ 2 ท่ีนั่ง ปรับเอนได้อย่ำงน้อย 1 ท่ีนั่ง 
พร้อมท่ีเก็บสัมภำระ เบำะนั่งห้องโดยสำรด้ำนหลัง เบำะแถวท่ี 1 เป็น แบบจ ำนวน 2 ท่ีนั่ ง ปรับเอนได้                        
(เบำะวีไอพี)  เบำะแถวท่ี 2 จ ำนวน 3 ท่ีนั่ง ปรับเอนได้ เบำะนั่งห้องโดยสำรด้ำนหลัง เบำะแถวท่ี 3 จ ำนวน 4 ท่ี
นั่ง ปรับเอนได้ บุภำยในสีเบำะนั่งพร้อมคอนโซลใช้สีโทนเดียวกัน 

2. มีประตูเปิด - ปิดไม่น้อยกว่ำ 4 ประตู ประตูกลำงแบบเล่ือนได้ และประตูท้ำยแบบแผ่นเดียว
ตลอดยกข้ึน 

3. เป็นพวงมำลัยขวำ มีมำตรวัดรอบเครื่องยนต์และวัดควำมเร็วรถยนต์ท่ีหน้ำปัด 
4. บำนกระจกตอนหน้ำด้ำนคนขับและด้ำนผู้โดยสำรข้ำงคนขับเป็นแบบเปิดขึ้น - ลง ด้วยระบบ

ไฟฟ้ำ มีจุดควบคุมกำรเปิด ขึ้น - ลง ท้ัง 2 ด้ำนท่ีคนขับ 1 จุด และท่ีบำนประตูผู้โดยสำร 1 จุด โดยมีระบบ
ป้องกันกำรหนีบ 

5. กระจกทุกบำนต้องเป็น  SAFETY GLASS โดยกระจกบำนหน้ ำเป็นแบบอัดซ้อนนิรภั ย
(laminated) มีกระจกมองท้ำยรถติดประตูหลัง มีกระจกมองข้ำงท้ังสองด้ำน ซึ่งเป็นอุปกรณ์มำตรฐำนติดต้ัง                 
จำกโรงงำนผู้ผลิต มีระบบไล่ฝ้ำกระจกหลัง มีไฟตัดหมอก และไฟฉุกเฉิน กระจกมองข้ำงสำมำรถปรับและพับเก็บ
ด้วยระบบไฟฟ้ำ  

6. เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน และเป็นรุ่นท่ีผลิตจ ำหน่ำยในปัจจุบัน 
7. ติดต้ังเครื่องปรับอำกำศแบบฝังครบชุดจำกโรงงำนผู้ผลิต ตู้ท ำควำมเย็น(Evaporator) จ ำนวน                

2 ชุด (ด้ำนคนขับและห้องโดยสำร)เพื่อท ำลมเย็นและสำมำรถจ่ำยลมเย็นภำยในห้องผู้โดยสำรได้ท่ัวถึงตลอดท้ังคัน 
ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต พร้อมหนังสือรับรองประกันคุณภำพ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี มีช่องลมออกแบบปรับทิศทำง
และเปิด – ปิดได้โดยติดต้ังท่ีคอนโซลด้ำนหน้ำและเพดำนห้องโดยสำร 

8. มีอุปกรณ์ครบตำมมำตรฐำนของโรงงำนท่ีระบุไว้ในแคตตำล็อก พร้อมยำงอะไหล่และเครื่องมือ
ประจ ำรถ อุปกรณ์และเครื่องมือมำตรฐำนอื่น ๆ ท่ีมิได้กล่ำวถึง จะต้องมีครบถ้วนตำมก ำหนด  เป็นมำตรฐำน                 
ของโรงงำนผู้ผลิต 

9. เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 

10. รถท่ีส่งมอบต้องอยู่ในสภำพท่ีพร้อมใช้งำนได้ทันที เป็นรุ่นใหม่  ไม่ตกรุ่น และไม่ เคย                            
ผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน 

 สีและตัวถังรถ 
1. ตัวถังเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงำนผู้ผลิตรถยนต์ โดยออกแบบส ำหรับเป็นรถยนต์นั่งโดยเฉพำะ 

โครงสร้ำงตัวถั งนิ รภั ยและคำน เห ล็กกันกระแทก ด้ำนข้ ำง  (ประ ตูหน้ ำ) ของ ผู้โดยสำรและคนขับ 
 
  

เอกสำรแนบ 1 
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2. ด้ำนข้ำงตัวถังตอนบนมีช่องหน้ำต่ำงตลอดควำมยำวของตัวถัง หน้ำต่ำงมีกระจกแบบเล่ือน                     
เปิด - ปิดได้ พร้อมท่ีล็อก 

3. สีรถเป็นสีเมทัลลิก ตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตรถยนต์ท่ีเสนอรำคำ นอกจำกนี้ ผู้เสนอรำคำจะต้อง
พ่นตรำสัญลักษณ์ “ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร” ติดข้ำงประตู
ด้ำนหน้ำท้ัง 2 ข้ำง โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย จะก ำหนดสีตรำสัญลักษณ์ และสีตัวรถในภำยหลัง 

4. ตัวถังรถพ่นด้วยน้ ำยำกันสนิมท้ังภำยนอกและภำยใน และมีกำรประกันสนิมไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
5. กันชนหน้ำหลังมีสีเดียวกันกับตัวรถ 

 ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง 
1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ / 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ ระบบจ่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง             

เป็นแบบหัวฉีด ไดเร็กอินเจ็คช่ัน (เครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล)   
2. ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซีซี 
3. ระบบส่งก ำลัง เป็นเกียร์อัตโนมัติ พร้อม Seqential 
4. ระบบบังคับเล้ียว พวงมำลัย  แบบแรคแอนด์พี เนี่ยน ควบคุมกำรขับเคล่ือนทำงด้ำนขวำ              

ปรับระดับได้ 4 ทิศทำง  พร้อมติดต้ังระบบผ่อนแรง (Power Steering) 
5. ระบบส่งก ำลัง คลัชท์ เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว ควบคุมกำรท ำงำนด้วยไฮดรอลิค หรือกลไก

และเกียร์ เป็นเกียร์อัตโนมัต ิ
6. ระบบห้ำมล้อ ล้อหน้ำเป็นแบบดิสเบรก มีครีบหรือช่องระบำยควำมร้อน ล้อหลังเป็นแบบ           

ดรัมเบรก พร้อมวำล์วปรับแรงดันน้ ำมันเบรก หรือดีกว่ำ และมีระบบเสริมแรงเบรก ABS  
7. ระบบป้องกัน ล้อล็อคขณะเบรกกะทันหัน (Antilock-Brake System : ABS) 
8. มีเบรกมือ อยู่ในต ำแหน่งท่ีง่ำยต่อกำรใช้งำน  
9. ระบบกันสะเทือน ล้อหน้ำเป็นแบบแมคเฟอร์สันสตรัท ระบบกันสะเทือนหลังเป็นแหนบซ้อน                

พร้อมโช้คอัพ 
10. ควำมยำวช่วงล้อ ระหว่ำงล้อหน้ำและล้อหลังไม่น้อยกว่ำ 3,800 มม. ระยะห่ำงช่วงล้อหน้ำ         

ไม่น้อยกว่ำ 1,670 มม. 
11. ยำงเรเดียลขนำดมำตรฐำนของผู้ผลิตท่ีใช้กับรถรุ่นท่ีเสนอรำคำ แผ่นยำงกันโคลนส ำหรับ         

ทุกล้อ พร้อมล้อแม็ก ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้สะดวกและปลอดภัย จ ำนวน 5 เส้น โดยต้องเป็นยำงใหม่ซึ่งผลิตมำแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือนนับจำกวันส่งมอบ                                                                              . 
  ขนาดตัวรถ 

1. ควำมยำวของตัวรถไม่น้อยกว่ำ 5,900 มิลลิเมตร 
2. ควำมกว้ำงของตัวรถไม่น้อยกว่ำ 1,900 มิลลิเมตร 
3. ควำมสูงจำกพื้นถึงหลังคำ (ควำมสูงสูงสุด) ไม่น้อยกว่ำ 2,250 มิลลิเมตร 

 ระบบความปลอดภัย 
1. มีระบบเซ็นทรัลล็อคพร้อมรีโมท และระบบป้องกันสตำร์ทด้วยกุญแจปลอม มีสัญญำณกันขโมย 
2. มรีะบบเข็มขัดนิรภัยติดต้ังตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิตทุกท่ีนั่ง 
3. ติดต้ังไฟเบรกดวงท่ีสำม 
4. กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน พร้อมกล้องมองหลังขณะถอย 
5. ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย ในห้องโดยสำรตอนหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 2 จุด ด้ำนคนขับมีถุงลมนิรภัย

บริเวณหัวเข่ำ 
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6. มีเครื่องมือดับเพลิงมีน้ ำยำเคมีส ำหรับดับเพลิง ไม่น้อยกว่ำ 2 ปอนด์ อย่ำงน้อย 1 ท่อ ติดต้ัง                   
ในต ำแหน่งท่ีเหมำะสม พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ส ำหรับทุบกระจก จ ำนวน 2 ชุด 

7. กระจกทุกบำนต้องเป็น Safety Glass โดยกระจกบำนหน้ำเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminate) 
มีกระจกมองท้ำยรถส ำหรับกะระยะท่ีสำมำรถมองจำกภำยในได้สะดวกติดประตูหลัง  มีกระจกมองข้ำงท้ังสองด้ำน 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์มำตรฐำนติดต้ังจำกโรงงำนผู้ผลิต มีระบบไล่ฝ้ำท่ีกระจกหลัง มีไฟตัดหมอกและไฟฉุกเฉิน กระจก
มองข้ำงสำมำรถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้ำ 

8. มีระบบควบคุมกำรทรงตัว (VSC) 
9. มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) 
10. มีระบบช่วยออกตัวบนทำงลำดชัน (HAC) 
11. มีระบบเสริมแรงเบรก BA 
12. มีระบบควบคุมเฟืองท้ำย (LSD) 
13. มีระบบแจ้งเตือนควำมเร็ว 
14. มไีฟตัดหมอกหน้ำ จ ำนวน 2 ดวง 
15. มีกระจกหลังส่องทำง 
16. มีระบบไล่ฝ้ำกระจกหลัง 
17. กระจกหน้ำต่ำงไฟฟ้ำพร้อมระบบ Jam Protection ด้ำนคนขับและผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ 

  ระบบอื่น ๆ 
1. ท่ีปัดน้ ำฝน (หน้ำ/หลัง)   
2. ท่ีเปิดฝำถังน้ ำมันจำกภำยในรถ 
3. ถังน้ ำมันเช้ือเพลิงขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 65 ลิตร 
4. มีสมุดกำรรับประกันคุณภำพและกำรบ ำรุงรักษำรถยนต์ อย่ำงละ 1 ชุด 
5. มีคู่มือกำรใช้รถ (ภำษำไทย) ประจ ำรถอย่ำงน้อย 1 ชุด 
6. มีหนังสือรับรองกำรส ำรองอะไหล่ให้บริกำรเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี โดยน ำมำแสดง            

ในวันท่ียื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
7. มีศูนย์บริกำรมำตรฐำนครบท้ัง 77 จังหวัด และศูนย์บริกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรรับรอง                     

จำกบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจ ำหน่ำยท่ีมีอ ำนำจเต็ม   
8. ระบุแหล่งท่ีมำของรถโดยสำรท่ีเสนอรำคำในครั้งนี้ 
9. ระบบไฟฟ้ำและแบตเตอรรี่ 12 โวลท์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 70 แอมป์/ช่ัวโมง ระบบ Alternator 

ผลิตกระแสไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 720 Watts พร้อมท้ังอุปกรณ์และโคมไฟประจ ำรถครบถ้วน   
10. ห้องโดยสำรปูทับด้วยยำงแผ่นเรียบ ตอนหน้ำและห้องโดยสำรมีแผ่นยำงปูพื้นและมีแผ่นยำง                    

กันฝุ่นปูทับเต็มพื้นท่ี พร้อมยำงกันโคลน 4 ล้อ และยำงปูพื้นบันได 
11. จอแสดงผลด้ำนหน้ำเป็นระบบ Android แสดงผลแบบ QLED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว                  

RAM ไม่น้อยกว่ำ 6  G และ ROM ไม่น้อยกว่ำ 128 GB มีช่อง USB อย่ำงน้อย 1 ช่อง รองรับกำรใช้งำน         
google map มีระบบ Apple Carplay และ android Auto และจอภำพขนำด ไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้วด้ำนหน้ำ                
ในห้องคนขับ และจอไม่น้อยกว่ำ 15.4 นิ้วในห้องโดยสำร ซึ่งสำมำรถต่อเช่ือมกับจอภำพด้ำนหน้ำ สำมำรถ                   
พับเก็บได้  พร้อมติดต้ังเสำอำกำศ หรืออุปกรณ์รับสัญญำณวิทยุ  เพื่อรับฟังสัญญำณได้ชัดเจน และภำคขยำย                
ต้องมีก ำลังขยำยไม่ต่ ำกว่ำ 40 Watts/RMS พร้อมล ำโพงด้ำนหน้ำห้องคนขับไม่น้อยกว่ำ 2 จุด ติดต้ังท่ีคอนโซล
ห้องโดยสำรไม่น้อยกว่ำ 2 จุด และด้ำนหลังห้องโดยสำร ไม่น้อยกว่ำ 2 จุด และมีคู่มือกำรใช้งำน 
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12. กระจกด้ำนข้ำงและด้ำนหลังติดฟิล์มกรองแสงชนิดไม่น้อยกว่ำ 60 % ซึ่งสำมำรถป้องกันรังสียูวี
ได้ไม่น้อยกว่ำ 99 % มีหนังสือรับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  จำกบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำย ส ำหรับ
กระจกด้ำนหน้ำให้ติดฟิล์มกรองแสงชนิดไม่เกิน 40 % และสำมำรถป้องกันรังสียูวีได้ไม่น้อยกว่ำ  99 % ท้ังแผ่น 

13. ติดต้ังผ้ำม่ำนรำงคู่ บริเวณกระจกรอบคัน ยกเว้นบำนหน้ำ 
14. กรอบแผ่นป้ำยทะเบียนแบบ สแตนเลส พร้อมสกรูยึด จ ำนวน 2 ชุด 
15. บัตรเข้ำรับบริกำรบ ำรุงรักษำในระยะทำงหรือเวลำท่ีบริษัทผู้แทนจ ำหน่ำยก ำหนด 
16. กล้องบันทึกภำพเคล่ือนไหวติดรถยนต์ หน้ำ - หลัง พร้อมติดต้ัง 

16.1  มีขนำดจอภำพไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว High-definition Lcd screen ฟังกช่ั์นใช้งำนภำษำไทย 
16.2  ควำมละเอียดของภำพ ไม่น้อยกว่ำ 1,080 P หรือ 1,920x1,080 P 
16.3  เลนส์กล้อง กล้องหน้ำเลนส์กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 120 องศำ กล้องหลังเลนส์กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 

90 องศำ เลนส์ของกล้องตัดแสงสะท้อนได้ 
16.4  มีหลอดอินฟำเรด สำมำรถบันทึกภำพในท่ีมืดได้ ไม่น้อยกว่ำ 2 ดวง 
16.5  มีระบบ Day/Night และ Infrared Cut off Removable (ICR) สำมำรถบันทึกภำพได้

ท้ังเวลำกลำงวันและกลำงคืน 
16.6  มีหน่วยควำมจ ำ 32 Gb สำมำรถบันทึกภำพถ่ำยเคล่ือนไหวแบบวนซ้ ำได้(Class 10) 

ภำพท่ีบันทึกเคล่ือนไหวต่อเนื่องไม่ติดขัด 
16.7  มีแบตเตอรี่ภำยในส ำรองข้อมูล ไม่น้อยกว่ำ 240 มิลลิแอมแปร์ เมื่อไม่ได้ต่อกับระบบ

ไฟฟ้ำของรถยนต์ 
16.8  ตัวเครื่องมีควำมคงทนท่ีอุณหภูมิ 0 องศำเซลเซียส หรือต่ ำกว่ำ ถึงอุณหภูมิ 55 องศำ

เซลเซียส โดยเครื่องไม่หยุดท ำงำน หน่วยควำมจ ำไม่เสียหำย 
16.9  กำรติดต้ัง ระบบสำยไฟฟ้ำ/สำยสัญญำณ ภำยในรถ (เป็นระเบียบ ไม่บดบังกำรขับขี่) 
16.10  อุปกรณ์จับยึดกล้องติดต้ังกับกระจกมองหลังรถยนต์ต้องมีอุปกรณ์จับยึดแน่นหนำ 

แข็งแรงไม่หลุด เมื่อได้รับควำมร้อน หรือควำมส่ันสะเทือน 
16.11  ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต้ังอุปกรณ์ 

17. ติดต้ังเซ็นเซอร์กันชนถอยหลัง  4  จุด  
18. ระบบเซ็นทรัลล็อค และกุญแจรีโมท 

 อุปกรณ์และเคร่ืองมือประจ ารถ 
1. มีอุปกรณ์มำตรฐำนตำมมำตรฐำนกำรผลิตครบถ้วนทุกรำยกำร 
2. มีเครื่องมือประจ ำรถ ประกอบด้วย 

2.1 แม่แรงยกรถพร้อมด้ำม                                  จ ำนวน  1  ชุด 
2.2 ประแจถอดล้อ                                            จ ำนวน  1  ชุด 
2.3 ประแจแหวน  เบอร์ 8-19                             จ ำนวน  1  ชุด 
2.4 ไขควงปำกแบนและปำกส่ีแฉก                         จ ำนวน  1  ชุด 
2.5 คีมปำกจระเข้                                            จ ำนวน  1  ชุด 
2.6 กุญแจเล่ือน  10 นิ้ว                                    จ ำนวน  1  ชุด 
2.7 ถุงหรือกล่องใส่เครื่องมือ                                จ ำนวน  1  ชุด 
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3. อุปกรณ์มำตรฐำน 
3.1 มีระบบ Central Lock ตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต 
3.2 ติดต้ังเครื่องปรับอำกำศตำมมำตรฐำนผู้ผลิต และติดต้ังอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีมิได้ก ำหนดไว้                     

แต่มีควำมจ ำเป็นส ำหรับระบบปรับอำกำศท่ีสมบูรณ์ติดต้ังไว้ให้ครบ 
3.3 กระจกประตูหน้ำ ปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้ำ และกระจกมองข้ำงปรับด้วยระบบไฟฟ้ำ 
3.4 กำรรับประกัน 

1) จัดท ำประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535                   
โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

2) ต้องรับประกันคุณภำพตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ และบริกำรตรวจซ่อมตลอดระยะ                  
กำรเช่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย  นับจำกวันรับมอบ  หำกมีกำรช ำรุดเสียหำยในกรณีใช้งำนตำมปกติจะต้องรับผิดชอบ
ซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่ำ เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชำติ  

3) กำรน ำรถยนต์เข้ำบ ำรุงรักษำฟรีภำยในระยะกำรเช่ำ  สำมำรถน ำรถเข้ำรับบริกำร                     
ท่ีตัวแทนจ ำหน่ำยหรือศูนย์บริกำรได้ท่ัวรำชอำณำจักร 
  เง่ือนไข 

เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปท่ีผลิตออกจ ำหน่ำยแพร่หลำย มีรูปแบบมำตรฐำน ผู้เสนอรำคำจะต้องระบุช่ือ
สถำนท่ีต้ังโรงงำนชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐำนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนและมีควำมสำมำรถ                     
ท่ีจะผลิตหรือประกอบท่ีเช่ือถือได้ และรถยนต์ท่ีเสนอต้องเป็นของท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนของกระทรวง
อุตสำหกรรม 
 หมายเหตุ   

1.รถยนต์ยี่ห้อท่ีเสนอรำคำจะต้องมีศูนย์บริกำรมำตรฐำนครอบคลุมท่ัวประเทศ พร้อมแสดงช่ือ/                
ท่ีอยู่/สถำนท่ีต้ังของศูนย์บริกำร 

2. รำคำท่ีเสนอให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย เป็นรำคำท่ีรวมภำษีและค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆ  
รวมท้ังค่ำประกันภัยรถยนต์ ตำม พรบ. คุ้มครองผู้ประกันภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหลำยท้ังปวง                       
ไว้แล้วด้วย 
๒. เง่ือนไขการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) 
 ๒.๑ เป็นรถยนต์ท่ีมีผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำย 
 ๒.๒ ผู้ให้เช่ำต้องจัดท ำตรำสัญลักษณ์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัยติดข้ำงประตูหน้ำ                       
ซ้ำยและขวำ และสกรีนข้อควำมว่ำ “ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย” ท่ีด้ำนหน้ำกระจกส่วนบนขนำดตำมท่ี 
ผู้เช่ำก ำหนด 
 ๒.๓ ผู้ให้เช่ำจะต้องน ำรถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ  และจะต้องต่อทะเบียนรถยนต์ประจ ำปี
ตลอดอำยุสัญญำ  เพื่อให้ผู้เช่ำสำมำรถใช้งำนได้ถูกต้องตำมกฎหมำยโดยให้ผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวทั้งส้ิน  โดยผู้เช่ำไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

๒.๔ ผู้ให้เช่ำต้องจัดท ำประกันภัยรถยนต์คันท่ีให้เช่ำประเภทช้ันหนึ่ง และตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แบบไม่ระบุช่ือคนขับและประกันภัยตำมจ ำนวนท่ีนั่งของรถยนต์ท่ีน ำมำ
ให้บริกำรแก่ผู้เช่ำตลอดอำยุสัญญำ โดยผู้ให้เช่ำต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันภัยตลอดอำยุสัญญำ                     
โดยแบ่งกำรคุ้มครองออกเป็นดังนี้ 
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๒.๔.๑ คุ้มครองกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคล ภำยในวงเงิน ๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐.๐๐ บำท                    
(หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)/คน และไม่เกิน ๑0,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน)/ครั้ง 

๒.๔.๒ คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภำยนอก วงเงิน ๕,0๐๐,0๐๐.๐๐บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน)/ครั้ง 
๒.๔.๓ คุ้มครองค่ำรักษำพยำบำลและกำรเสียชีวิตส ำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสำร รถยนต์คันท่ี                       

เอำประกันภัยในวงเงิน ไม่ต่ ำกว่ำ ๒0๐,๐0.๐๐บำท (สองแสนบำทถ้วน)/คน 
๒.๕. ผู้ให้เช่ำจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยและด ำเนินกำรในพิธีกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 

- ค่ำภำษีและค่ำ พ.ร.บ.ประจ ำปี 
- ค่ำจดทะเบียนและภำษีรถใหม่ (ตำมอัตรำกรมกำรนส่งทำงบก) และค่ำต่อทะเบียนประจ ำปี 

๒.๖ หำกรถยนต์คันท่ีให้เช่ำไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติในวันใดก็ตำม  หรือกรณีท่ีผู้ให้เช่ำน ำรถยนต์                
ท่ีให้เช่ำไปบ ำรุงรักษำ ผู้เช่ำจะแจ้งให้ผู้ให้เช่ำทรำบเพื่อด ำเนินกำรดังนี้ 

๒.๖.๑ ในระหว่ำงกำรน ำรถยนต์ออกใช้งำน หำกรถยนต์ท่ีให้เช่ำเกิดควำมช ำรุดเสียหำยโดยฉุกเฉิน 
ไม่สำมำรถใช้งำนต่อไปได้ ผู้ให้เช่ำยินยอมให้ผู้เช่ำน ำรถเข้ำซ่อมแชมท่ีศูนย์บริกำรรถยนต์ หำกไม่มีศูนย์บริกำร
รถยนต์ ผู้ให้เช่ำยินยอมให้ผู้เช่ำน ำรถยนต์คันตังกล่ำวเข้ำซ่อมแซมท่ีอู่ช่อมรถยนต์ท่ีใกล้ท่ีสุด โดยผู้ให้เช่ำจะต้อง
จ่ำยเงินค่ำช่อมดังกล่ำวคืนให้แก่ผู้เช่ำในทันทีท่ีได้รับใบเสร็จรับเงินเรียกค่ำซ่อมแซม ซึ่งเป็นหลักฐำนกำรซ่อมนั้น ๆ 

๒.๖.๒ กรณีเกิดเหตุในเขตจังหวัดสุโขทัย ผู้ให้เช่ำจะต้องน ำรถยนต์มำทดแทนในสภำพใหม่                   
ชนำดประสิทธิภำพ เช่นเตียวกับรถยนต์ท่ีเช่ำหรือดีกว่ำมำเปล่ียนทันที จนกว่ำจะซ่อมแล้วเสร็จ 

๒.๖.๓ กรณีเกิดเหตุนอกเขตจังหวัดสุโขทัย ผู้ให้เช่ำจะต้องน ำรถยนค์มำทดแทนภำยในระยะเวลำ 
๒๕ ช่ัวโมง นับถัดจำกเวลำท่ีได้รับแจ้ง  

กำรจัดหำรถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่ำจะต้องจัดหำรยนต์คันใหม่ ซึ่งมีสภำพและขนำดเทียบเท่ำ
หรือดีกว่ำมำทดแทน เพื่อใช้งำนทันทีจนกว่ำรถยนต์คันท่ีช ำรุดพร้อมใช้งำน และผู้ให้เช่ำจะต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่ำเอง หำกผู้ให้เช่ำละเลยไม่จัดหำรถยนต์ใหม่ให้ผู้เช่ำแทนคันท่ีช ำรุด กรณีนี้ผู้เช่ำ        
จะปรับเป็นรำยวัน วันละ ๑,๔๘๕ บำท (หนึ่งพันส่ีร้อยแปดสิบห้ำบำทถ้วน) ต่อรถยนต์ ๑ คัน นับแต่วันท่ีไม่มี
รถยนต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

กรณีผู้เช่ำมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ำมีสิทธิ์ท่ีจะเช่ำรถยนต์จำกผู้อื่นทดแทนในวันนั้นได้  
โดยผู้ให้เช่ำจะต้องรับภำระค่ำเช่ำแทนผู้เช่ำด้วย 

๒.๗ กำรน ำรถยนต์ไปช่อมหรือบ ำรุงรักษำตำมก ำหนดระยะเวลำ ผู้ให้เช่ำต้องตรวจสอบเช้ือเพลิงในถัง                
ว่ำมีระดับใด  เมื่อส่งรถยนต์กลับมำให้ผู้เช่ำ  เช้ือเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้ำต่ ำกว่ำเดิมผู้ให้เช่ำจะต้องเติม
ให้อยู่ในระดับเดิม  

๒.๘ ในระหว่ำงน ำรถท่ีให้เช่ำไปซ่อมบ ำรุงรักษำ ห้ำมมีให้ผู้ให้เช่ำน ำรถไปใช้เพื่อกิจกำรอื่น 
๒.๙ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพรถยนต์ท่ีตกลงจะเช่ำหรีอรถยนต์คันท่ีจะน ำมำเปล่ียนในกรณีข้อ ๒.๖

และข้อ ๒.๗ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่ำ 
๒.๑0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลและซ่อมบ ำรุงรักษำต่ำง ๆ รวมท้ังค่ำต่อทะเบียนรถยนต์ ค่ำท ำประกันภัย

รถยนต์ ค่ำเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับรถยนต์ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ให้เช่ำ
ยกเว้นค่ำเช้ือเหลิง 

๒.๑๑ น้ ำมันเช้ือเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์ 
๒.๑๒ ผู้ให้เช่ำต้องรับผิดขอบค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์และค่ำบริกำรอื่น  ๆ เพื่อให้รถยนต์

อยู่ในสภำพท่ีสมบูรณ์ใช้กำรได้ดีตลอดเวลำของสัญญำเช่ำ 
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ส ำหรับยำงของรถยนต์ท่ีต้องมีควำมลึกของดอกยำงไม่ต่ ำกว่ำ ๓ มิลลิเมตร หรือเมื่อผ่ำนกำรใช้งำน
ไปศรบระยะทำง ๔0,000 กิโลเมตร หรือครบระยะเวลำ ๒ ปี นับแต่วันแรกของกำรใช้งำน แล้วแต่อย่ำงใด                  
จะถึงก่อน ผู้ให้เช่ำจะต้องด ำเนินกำรเปล่ียนยำงรถยนต์ให้อยู่สภำพใหม่ โดยยำงท่ีเปล่ียนใหม่ต้องมีอำยุกำรผลิต              
ไม่เกิน ๑ ปี และไม่เป็นยำงหล่อดอก 

๒.๑๓ ผู้ให้เช่ำต้องรับประกันคุณภำพในกรณีท่ีมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบคุม
ของรถท่ีมีได้เกิดจำกกำรใช้ผิดวิธี หรือควำมประมำทเลินเล่อของผู้เช่ำ โดยผู้ให้เช่ำต้องน ำรถมำเปล่ียนหรือทดแทน
โดยไม่คิดมูลค่ำใด ๆ ท้ังส้ิน และรถท่ีน ำมำเปล่ียนหรือทดแทนต้องอยู่ในสภำพท่ีใกล้เคียงกับรถเช่ำตลอดระยะเวลำ
กำรเช่ำ 

๒.๑๔ รถยนต์ทุกคันต้องมีกำรเข้ำรับบริกำรตรวจเช็คเปล่ียนช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจน                   
กำรบ ำรุงรักษำรถยนต์ตำมท่ีผู้ผลิตก ำหนดและผู้ให้เช่ำต้องแสดงหลักฐำนกำรเข้ำตรวจสภำพรถยนต์ให้ผู้เ ช่ำ               
ได้รับทรำบด้วย 

๒.๑๕ ผู้ให้เช่ำต้องดูแลรักษำรถยนต์ให้คงอยู่ในสภำพเดิมตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ ไม่เปล่ียนแปลงตัดแต่ง 
หรือต่อเติมรถยนต์ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้เช่ำ 

๒.๑๖ ต้องมีเครื่องมือประจ ำรถ เช่น แม่แรง และอุปกรณ์ในกำรถอดเปล่ียนล้อ ๑ ชุดต่อคัน  อุปกรณ์             
ทุกชนิดต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผู้ผลิตอย่ำงครบถ้วน 

๒.๑๗ ต้องมีเครื่องมือดับเพลิงผงเคมีแห้ง Class ABC ส ำหรับใช้กับรถยนต์ ๑ ชุด ติดต้ังอย่ำงมั่นคง 
แข็งแรงภำยในรถยนต์  ต้องตรวจสอบให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ และเปล่ียนผงเคมีทุก ๑ ปี 

๒.๑๘ ผู้ให้เช่ำต้องจัดอุปกรณ์ส ำหรับล้ำงท ำควำมสะอำดรถยนต์ให้ครบถ้วนเป็นประจ ำ 
- คำร์โก้ ผงชักฟอก ขนำด ๕๐๐ กรัม สเปรย์ปรับอำกำศ น้ ำยำเคลือบเบำะ (แว็กซี่) แชมพูล้ำงรถ 

(๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง) 
- แปรงขัดล้อ ไม้ปัดชนไก่ ผ้ำเช็ดรถ ฟองน้ ำ ถังน้ ำ (๖ เดือนต่อ ๑ ครั้ง) 

๒.๑๙ รถยนต์ท่ีเช่ำให้อยู่ ในครอบครองและเก็บรักษำโดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สุโขทัย                    
ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ 
๓. ความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า 

๓.๑ ผู้ให้เช่ำต้องรับผิดชอบต่อกำรสูญหำย หรือควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้ให้เช่ำ                         
ตลอดระยะเวลำท่ีอยู่ในควำมครอบครองของผู้เช่ำ 

๓ .๒  ผู้ให้ เช่ ำต้องรับ ผิดชอบ ต่อควำม เสียหำยของทรัพย์ สิน  กำรบำดเจ็บและสูญ เสีย ชีวิ ต                                 
ของบุคคลภำยนอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

๓.๓ ผู้ให้เช่ำจะต้องรับผิดชอบผู้โดยสำรท่ีอยู่ในรถยนต์ หรือก ำลังขึ้นรถ หรือก ำลังลงจำกรถ ในกรณี
บำดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้ำ สำยตำและหรือทุพพลภำพ ตำมค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง 

๓.๔ ผู้ให้เช่ำต้องรับผิดชอบโดยตรงในควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นภำยในขอบเขตกำรคุ้มครองของประกันภัย
รถยนต์ โดยไม่โอนหรือบอกปัดควำมรับผิดชอบให้กับบริษัทประกันภัย และจัดให้มีควำมคุ้มครองประกันภัย 
๔. เง่ือนไขการช าระเงิน 

๔.๑ ผู้เช่ำจะช ำระเงินค่ำเช่ำบริกำรรถยนต์ให้แก่ผู้ให้เช่ำเป็นงวด ๆ ละ ๑ เดือน โดยผู้ให้เช่ำจะต้องยื่น                
ใบแจ้งค่ำเช่ำบริกำรรถยนต์ต่อผู้เช่ำภำยในเดือนถัดไป เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับกำรเช่ำท่ีผู้เช่ำแต่งต้ังตรวจรับ
กำรเช่ำในเดือนนั้นเรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ ในกรณีท่ีมีกำรช ำระค่ำเช่ำไม่เต็มดือน กำรค ำนวณค่ำเช่ำบริกำรรถยนต์จะค ำนวณจำกอัตรำค่ำเช่ำ      
ต่อเตือนหำรด้วย ๓๐ คูณด้วยจ ำนวนวัน โดยไม่นับรวมวันหยุด ค่ำเช่ำดังกล่ำวนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว 

๔.๓ ผู้เช่ำจะรับผิดชอบเฉพำะค่ำธรรมนียมผ่ำนทำงด่วน ค่ำจอตรถ และค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 
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๕. เง่ือนไขค่าปรับ 
๕.๑ ค่ำปรับ ร้อยละ ๐.๑0 ของวงเงินในกำรเช่ำตำมสัญญำในกรณี รถยนต์ท่ีส่งมอบไม่สำมำรถใช้งำนได้

ภำยใน ๑๒๐ วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้ให้เช่ำจะต้องช ำระค่ำปรับให้แก่ผู้เช่ำเป็นรำยวันในอัตรำ                    
ร้อยละ 0.๑๐ ของรำคำค่ำเช่ำรวม ๖0 เดือน ของจ ำนวนรถยนต์ท่ีไม่ได้ส่งมอบ 

๕.๒ ค่ำปรับอัตรำวันละ ๑,๔๘๕ บำท กรณีท่ีผู้ให้เช่ำไม่สำมำรถจัดรถยนต์มำให้บริกำรครบตำมสัญญำนี้
ไม่ว่ำกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้เช่ำให้ควำมเห็นชอบเป็นสำยลักษณ์อักษร 

๕.๓ ค่ำปรับอื่น ๆ 
- กรณีท่ีอุปกรณ์ของรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนท่ีผู้ให้เช่ำติดเพิ่มตำมข้อ ๑ ไม่ครบถ้วน และหรือใช้งำน

ไม่ได้ ผู้ให้เช่ำยินยอมให้ผู้เช่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำวันละ ๑,๔๘๕ บำท (หนึ่งพันส่ีร้อยแปดสิบห้ำบำทถ้วน) 
๖. เง่ือนไขการโอนสิทธิ์ 

ผู้ให้เช่ำจะต้องไม่โอนสิทธิในกำรเช่ำท้ังหมด หรือบำงส่วนให้แก่บุคคลอื่น หำกผู้ให้เช่ำผ่ำฝืน ผู้เช่ำมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำได้ และผู้ให้เช่ำยินยมให้ผู้เช่ำริบหลักประกันสัญญำ หรือเรียกร้องจำกธนำคำรท่ีออกหนัง สือ                 
ค้ ำประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินท้ังหมดหรือบำงส่วนก็ได้ และผู้ให้เช่ำยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำย (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้เช่ำ
อีกด้วย 
๗. การบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีท่ีผู้เช่ำได้แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้เช่ำแก้ไขควำมบกพร่องของรถยนต์เพื่อให้รถยนต์อยู่ใน
สภำพใช้งำนได้ดีตำมวัตถุประสงค์แล้ว แต่ผู้ให้เช่ำยังเพิกเฉยจนครบก ำหนด ๓ วัน นับถัดจำกวันท่ีได้รับแจ้ง                    
จำกผู้เช่ำ หรือผู้ให้เช่ำผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่ำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้และมีสิทธิต ำเนินกำรตำมข้อ ๕                    
และหำกผู้เช่ำต้องเช่ำเหมำหรือเช่ำรถยนต์จำกบุคคลอื่นท้ังหมดหรือบำงส่วนภำยใน ๓ เดือน นับถัดจำก                       
วันบอกเลิกสัญญำ ผู้ให้เช่ำยินยอมรับผิดชดใช้ค่ำเช่ำ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึน หรือเพิ่มข้ึนจำกค่ำเช่ำท่ีก ำหนด
ไว้ในสัญญำนี้ให้แก่ผู้เช่ำอีกด้วย 
๘. เง่ือนไขอื่น ๆ 

๘.๑ ผู้เช่ำขอสงวนสิทธิที่จะเช่ำรถยนต์น้อยกว่ำหรือมำกกว่ำก็ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับงบประมำณท่ีผู้เช่ำได้รับ 
๘.๒ ผู้เช่ำขอสงวนสิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำ หำกตรวจสอบพบกำยหลังว่ำผู้ให้เช่ำไม่กระท ำตำมสัญญำ 

ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เช่ำได้รับควำมเสียหำยในทุกกรณี 
๘.๓ ผู้เช่ำได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อประโยชน์ในกำรดูแลรถยนต์หรือประโยชน์ในกำรใช้งำน ผู้เช่ำ                     

มีสิธิติดป้ำยโลหะหรือประทับตรำท ำเครื่องหมำยอื่นใด หรือติดข้อควำมหรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีจ ำเป็นในกำรใช้งำน
ของผู้เช่ำ  หรือด ำเนินกำรใด ๆ บนรถยนต์ท่ีเช่ำ โดยไม่ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ให้เช่ำก่อน 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

เอกสำรแนบ 2 
 
 

ตรำเครื่องหมำย 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ให้มีตรำเครื่องหมำยประจ ำของส่วนรำชกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย ติดประตู ด้ำนข้ำง(หน้ำ)   
    ท้ัง 2 ประตู  ขนำดกว้ำง หรือยำวไม่น้อยกว่ำ 18 เซนติเมตร  และอักษรช่ือเต็มของส่วนรำชกำร 
    ขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร 
2. จัดท ำอักษรช่ือเต็ม ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  สูงไม่น้อยกว่ำ 8 เซนติเมตร ติดต้ังด้ำนบน  
    เหนือกระจกบังลมหน้ำของรถยนต์และด้ำนหลังของรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


