รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference : TOR)
เช!ารถยนต%กองทุนบําเหน็จบํานาญข/าราชการ
-----------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) มีความประสงคจะเชารถยนตจํานวน 2 คัน โดยไมจํากัดระยะทางใน
การใชงานตลอดระยะเวลาการเชา 5 ป, เริ่มตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “รถยนตสวนกลาง”
2. วัตถุประสงค%
เพื่อจัดหารถยนตสวนกลางไวใชงานในกิจการของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
3. คุณสมบัติผู/ยื่นข/อเสนอ
ผู ยื่ น ขอเสนอตองมี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานที่ ร ะบบการจั ด ซื้ อ จั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Government Procurement : e-GP) กําหนด
4. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต%ส!วนกลาง
(1) เปO น รถยนตคั น ใหม (ปP า ยแดง) ที่ ผ ลิ ต จากโรงงาน และตองมี ร ายละเอี ย ดดานเทคนิ ค ระบบความ
ปลอดภัย และอุปกรณมาตรฐานภายนอกและภายในไมต่ํากวาที่ผูจัดจําหนายระบุไวในเอกสารประชาสัมพันธที่
แจกจายใหแกลูกคาทั่วไป และเปOนรถยนตที่มีความนิยมในยี่หอรถยนต และราคาซื้อขายรถยนตในทองตลาด โดย
รถยนตคันที่ใหเชาตองไมเคยถูกใชงานมากอน เวนแตการใชงานเพื่อการทดสอบในระยะทางไมเกิน 100 กิโลเมตร
(2) รายละเอียดรถยนต
- เปOนรถยนตแบบเกSง 4 ประตู
- ขนาดเครื่องยนต4 สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 1800 ซีซี เครื่องยนต สามารถรองรับเชื้อเพลิงเบนซิน
95, เบนซิน 91, แกXสโซฮอล 95 (E10), แกXสโซฮอล 91, เบนซิน E20, เบนซิน E85
- ระบบขับเคลื่อนลอหนา
- ระบบเกียรออโต
- วัสดุหุมเบาะหนังแท
- ระบบเบรค ABS มี (พรอมระบบกระจายแรงเบรค EBD)
- Air Bags
- เข็มขัดนิรภัยหนาและหลังดึงรั้งกลับผอนแรงอัตโนมัติ
- หนาตางไฟฟPาปรับขึ้น-ลง อัตโนมัติพรอมระบบ Jam-Protection

(3) อุปกรณมาตรฐานภายนอก
- วงลอเปOนโลหะอัลลอย ตองมีวงลอและยางอะไหล 1 ชุด และยางทุกเสนตองเปOนยางตามมาตรฐาน
ผูผลิต
- กระจกมองขางพรอมไฟเลี้ยว
- ไฟตัดหมอก
- ไฟหนาสองสวางอัตโนมัติ (เปdด-ปdด อัตโนมัติ)
- ไฟหนาปdดอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต
- ระบบไลฝPากระจกหลัง
- ปfดน้ําฝนกระจกหนาแบบพิเศษ (แบบหนวงเวลา)
(4) อุปกรณมาตรฐานความปลอดภัย
- ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VSA)
- ระบบชวยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชัน (HSA)
- โครงสรางตัวถังนิรภัย
- ดิสกเบรก 4 ลอ
- มีระบบเซ็นทรัลล็อค
- สัญญาณกันขโมย
- กุญแจรีโมท อุปกรณมาตรฐานความสะดวกสบาย
- กระจกมองขางปรับ/พับไฟฟPา และกระจกหนาตางทุกบานปรับดวยระบบไฟฟPา
- พวงมาลัยพาวเวอร ปรับระดับได และแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
(5) ระบบเครื่องปรับอากาศรถยนตตามมาตรฐานผูผลิต พรอมติดฟdลมกรองแสงที่มีคุณภาพมาตรฐานโดย
ไดรับฉลากแสดงสัญลักษณประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร 5 ที่ออกโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ
ลักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ระดับความเขม 60% ยกเวนกระจกบังลมหนาและหลังใชความเข็ม 40% เต็ม
บานกระจก
(6) เครื่องเสียงวิทยุ AM-FM เลน CD และ MP3 ได พรอมลําโพงหนา-หลัง 4 ตัว อุปกรณอื่นครบถวน
ตามมาตรฐานที่ผูจัดจําหนายระบุไวในเอกสารประชาสัมพันธที่แจกจายใหแกลูกคาทั่วไป
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(7) มีเครื่องมือประจํารถยนต สวนควบ และเครื่องอุปกรณติดรถยนตครบถวนตามมาตรฐานของรถยนต
สวนกลางที่จะใหเชายี่หอและรุนนั้นจากผูผลิตอยางสมบูรณ โดยยางลอรถยนตและยางอะไหลตองเปOนยางใหมที่มี
อายุไมเกิน 1 ป, นับถึงวันสงมอบรถยนต
(8) ผลิ ตภั ณ ฑและสวนประกอบทุ ก ชิ้น ตองครบถวนถู กตองตามมาตรฐานและเปO นไปตามที่ กฎหมาย
กําหนด
(9) ตองจดทะเบี ยนตอกรมการขนสงทางบกและชํ าระค าภาษี ทุ ก ประเภทใหถู ก ตองครบถวนตลอด
ระยะเวลาการเชาดวยคาใชจายของผูใหเชาเอง ทั้งนี้ กบข. ของสงวนสิทธิ์ในการเลือกเลขทะเบียนของรถยนต
สวนกลางเอง
(10) มีการทําประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต พ.ศ. 2535 และ
ประกั นภั ยภาคสมัค รใจ ประเภท 1 แบบไมระบุ ผูขั บขี่ ตลอดระยะเวลาการเชาโดยมีค วามคุมครองอยางนอย
ดังตอไปนี้
(1) ความรั บ ผิ ด ชอบตอความบาดเจ็ บ และสู ญ เสี ย ชี วิ ตของบุ ค คลภายนอกในวงเงิ นไม นอยกว า
1,000,000 บาท ตอคน และไมเกิน 10,000,000 บาท ตอครั้ง โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
(2) ความรับผิดชอบตอทรัพยสินบุคคลภายนอกในวงเงินไมนอยกวา 5,000,000 บาท ตอครั้ง และ
ไมจํากัดจํานวนครั้ง โดยไมมีคาความเสียหายสวนแรก
(3) การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล คารักษาพยาบาล และเงินชดเชยการสูญเสียชีวิตสําหรับผูขับขี่
และผูโดยสารคันเอาประกันในวงเงินไมต่ํากวา 200,000 บาท ตอคน (ผูขับขี่ 1 คน และผูโดยสาร 4 คน)
(4) การประกันคุมครองความเสียหาย สูญหาย และไฟไหมของรถยนต โดย กบข. ไมตองรับผิดชอบ
ใด ๆ ทั้งสิ้น
ผูใหเชาตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวของป,ถัดไปลวงหนากอนหมดอายุกรมธรรมไมนอย
กวา 20 วันทําการ
(11) ตองมี เอกสารประจํารถยนตและสงมอบใหแก กบข. ในวันที่ สงมอบรถยนตสวนกลางที่ จะใหเชา
อยางนอยตามรายการดังตอไปนี้
(1) สมุดคูมือแนะนําการใชงานและบํารุงรักษารถยนต
(2) เอกสารการซอมแซมและการเขารับบริการจากศูนยบริการ
(3) สมุดคูมือการรับประกันความชํารุดบกพรอง
(4) กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ
(5) กรมธรรมประกันภัย ประเภท 1 แบบไมระบุชื่อผูขับขี่
(12) ตองนํารถยนตสวนกลางเขารับบริการบํารุงรักษาและเปลี่ยนอะไหลตามระยะทางมาตรฐานที่โรงงาน
ผูผลิตกําหนด ณ ศูนยบริการของรถยนตสวนกลางยี่หอนั้นโดยตรง
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(13) เปลี่ยนยางใหมทั้ง 4 เสน เมื่อความลึกของดอกยางต่ํากวา 3 มิลลิเมตร หรือเมื่อรถยนตสวนกลางคัน
ที่จะใหเชาใชงานครบระยะ 40,000 กิโลเมตร หรือมีระยะเวลาการใชงานรถยนตสวนกลางคันที่จะใหเชาครบ 1 ป,
6 เดือน นับแตวันที่สงมอบรถยนตสวนกลางคันที่จะใหเชา โดยยางใหมที่เปลี่ยนทดแทนของเดิมตองมีอายุการผลิต
ไมเกิน 1 ป, และไมเปOนยางหลอดอก
(14) หากรถยนตสวนกลางคัน ที่ เชาไมสามารถใชงานไดตามปกติ ในวั นใดก็ ตาม หรื อกรณี ผูใหเชานํ า
รถยนตคันที่เชาไปบํารุงรักษาและเปลี่ยนอะไหลตามระยะทาง ผูเชาจะแจงใหผูใหเชาทราบ เพื่อดําเนินการดังนี้
ในกรณีที่รถยนตสวนกลางเกิดอุบัติเหตุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูใหเชาจะตองจัดหา
รถยนตมาทดแทนในสภาพใหม ขนาด ประสิทธิภาพ เชนเดียวกับรถยนตคันที่เชาหรือดีกวามาเปลี่ยนทันที จนกวา
จะซอมแลวเสร็จ
ในกรณีที่รถยนตสวนกลางเกิดอุบัติเหตุนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูใหเชาจะตองจัดหา
รถยนตมาทดแทนในสภาพใหม ขนาด ประสิทธิภาพ เชนเดียวกับรถยนตคันที่เชา หรือดีกวามาทดแทนภายใน
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ไดรับแจง
ในกรณีที่รถยนตสวนกลางเกิดอุบัติเหตุรายแรงหรือมีสภาพไมเหมาะสมตอการใชงานอีกตอไป ตอง
จัดหารถยนตสวนกลางคันใหม ขนาด ประสิทธิภาพ เชนเดียวกับรถยนตคันที่เชา หรือดีกวามาทดแทนให กบข. ใช
งานอยางถาวรภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก กบข.
เมื่อสงคืนรถยนตสวนกลางใหแก กบข. ระดับเชื้อเพลิงของรถยนตสวนกลางตองอยูในระดับเดิม ถา
ต่ํากวาเดิมผูใหเชาจะตองเติมใหอยูในระดับเดิม
รถยนตทดแทนชั่วคราวตามวรรคหนึ่งและรถยนตสวนกลางคันใหมตามวรรคสองตองมีคุณลักษณะ
เฉพาะและสภาพไมต่ํากวาเดิม โดยผูใหเชาจะตองรับภาระคาใชจายเอง
หากผูใหเชาไมปฏิบัติตาม กบข. จะคิดคาปรับเปO นรายวันในอัตรารอยละ 0.2 (ศูนยจุดสอง) ของ
ราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ นับแตวันที่ กบข. ไมสามารถใชรถยนตสวนกลางได โดยเศษของวันใหนับเปOนหนึ่งวันเต็ม
และในกรณีที่ กบข. ตองเชารถยนตจากผูอื่นมาใชงาน ผูใหเชาจะตองเปOนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวทั้งสิ้น
(17) การตรวจรับมอบรถยนตสวนกลาง ใหเปOนดุลยพินิจของ กบข. หรือผูแทนที่ กบข. มอบหมาย
(18) คาใชจายกรณีรถยนตสวนกลางคันที่จะใหเชาเกิดขัดของหรือเกิดอุบัติเหตุเสียหายระหวางเดินทาง
และจําเปOนตองมีการซอมแซมแกไขเพื่อใหสามารถใชงานได หรือจําเปOนตองมีการลากจูงหรือยกรถยนตสวนกลาง
คันที่จะใหเชาจากจุดที่เกิดเหตุจนถึงอูซอม ผูใหเชาจะตองเปOนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น โดย กบข. หรือผูแทนอาจสํารอง
จายไปแทนกอน และผูใหเชาจะตองชําระคืนใหแก กบข. ตามที่จายจริงภายในกําหนดเวลาที่ กบข. จะไดแจงใหผูใหเชาทราบ
(19) กบข. ไมตองรับผิดชอบตอการสูญหายและความเสียหายของรถยนตสวนกลางหรือรถยนตทดแทนใน
ทุกกรณี
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5. หลักฐานการยื่นข/อเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคาโดยแยกเปOน 2 สวน ดังตอไปนี้
5.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปOนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่มีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ใหยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณี ผูยื่ นขอเสนอเปO น บุ ค คลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลที่ ไม ใช นิ ติบุ ค คลใหยื่ น สํ า เนาบั ตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปOนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปOนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปOนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปOนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปOนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง
5.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณี ที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุค คลอื่นกระทํ าการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจ
ซึ่งปdดอากรแสตมปwตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอํานาจใหชัดเจนวามีอํานาจในการเสนอราคาแทน
หรือทําการในเรื่องใด โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (แนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง) ทั้ งนี้ หากผูรับมอบอํ านาจเปOนบุ คคล
ธรรมดาตองเปOนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) ผู ยื่ น ขอเสนอจะตองจั ดทํ า ตารางเปรี ยบเที ยบคุ ณ สมบั ติข องผู ยื่ นเสนอราคา รายละเอี ยด
คุณ ลัก ษณะเฉพาะที่ กบข. ตองการ และการรับประกัน (ถามี ) ตาม TOR นี้ กับขอเสนอของผูยื่ นขอเสนอ ซึ่ ง
คุณลักษณะเฉพาะจะตองระบุหัวขอใหถูกตองตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยใหจัดทําในรูปแบบ
ดังตอไปนี้
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ลําดับ

ข/อกําหนดรายละเอียด

ความสอดคล/อง

- คั ด ลอกคุ ณ สมบั ติข องผู เสนอ - ตรงหรื อ ดี ก ว า
ราคา
ขอกํ าห นดตาม
- คัดลอกขอกําหนดรายละเอียด TOR)
คุณลักษณะเฉพาะของงานตามที่
กําหนดใน TOR)

รายละเอียด
ข/อเสนอ

เอกสารอ/างอิง

- ร ะ บุ คุ ณ ส ม บั ติ - ระบุเลขหนาของ
เอกสารอางอิงหรือ
ผูเสนอราคา
- ร ะบุ ร าย ล ะเอี ย ด แคตตาล็อก
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่
เสนอมาใหพิจารณา

6. การเสนอราคา
(1) ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและราคาโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปOนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(3) อัตราคาเชาตาม (2) ไมรวมถึงคาจางพนักงานขับรถยนต คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาธรรมเนียมผานทาง
และคาธรรมเนียมจอดรถยนต ซึ่งผูเชาจะเปOนผูรับผิดชอบเอง
(4) ผูยื่นขอเสนอจะตองยืนราคาเปOนเวลาไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันที่เสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและถอนการเสนอราคามิได
(5) ผูยื่นขอเสนอจะตองใหบริการรถยนตเชา กบข. ระยะเวลาการเชา 5 ป, โดยมีระยะเวลาการสงมอบรถยนต
สวนกลาง ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่อใหทาง กบข. ตรวจสอบสภาพกอนใชงานและสัญญาการใชบริการ เริ่มวันที่
6 พฤษภาคม 2562 โดยมี น้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งเต็ มถั งพรอมกุ ญแจ 2 ดอก ณ กองทุ นบํ าเหน็ จบํ านาญขาราชการ (กบข.)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 6 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
7. หลักเกณฑ%และสิทธิในการพิจารณา
ผูเชาจะพิ จารณาตัดสิ นโดยใชหลั กเกณฑราคารวมต่ําสุดผูยื่ นขอเสนอตองสงเอกสารตามรายละเอี ยด
ขางตนใหผูเชาใหครบถวน ถูกตอง
8. การทําสัญญาจ/าง
ผูชนะการคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางตามแบบที่ผูเชากําหนดภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
จาก กบข. และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปOนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจาง
9. ค!าเช!าและการจ!ายเงิน
กบข. จะจ ายค าเชาซึ่ งไดรวมภาษี มู ลค าเพิ่ ม ภาษี อ ากรอื่ น และค าใชจ ายทั้ งปวงดวยแลวใหแกผู ยื่ น
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปOนผูใหเชาภายใน 30 วัน เมื่อผูใหเชาไดปฏิบัติงานถูกตองและครบถวนตามสัญญา
จางหรือขอตกลง และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลวพรอมทั้ง กบข. ไดรับหนังสือเรียกเก็บเงินจาก
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ผูใหเชาและผูใหเชาจะตองทําขอมูลเปรียบเทียบงานที่สงมอบกับงานตามที่สัญญากําหนดวาสงมอบไดครบถวน
หรือไม โดยใหจัดทําในรูปแบบดังตอไปนี้
ลําดับ

ข/อกําหนดตาม TOR
คัดลอกขอกําหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของงาน
ตามที่กําหนดใน TOR

ความสอดคล/อง รายละเอียดของงานที่ส!งมอบ
ตรงหรือ
ดีกวา
ขอกําหนด
ตาม TOR

ระบุรายการและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของงานที่
สงมอบ

เอกสารอ/างอิง
ระบุเลขหนาของ
เอกสารอางอิงหรือ
แคตตาล็อก

10. อัตราค!าปรับ
(1) กรณีที่ผูใหเชานํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเชา ผูเชาจะ
กําหนดคาปรับสําหรับการฝ|าฝ}นดังกลาวเปOนจํานวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
(2) กรณีที่ผูใหเชาปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 10 (1) จะกําหนดคาปรับเปOนรายวันในอัตรารอยละ 0.2
(ศูนยจุดสอง) ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ นับแตวันที่ กบข. ไมสามารถใชรถยนตสวนกลางได โดยเศษของวัน
ใหนั บเปO นหนึ่ งวั นเต็ มและในกรณี ที่ กบข. จะตองเชารถยนตจากผูอื่ นมาใชงาน ผู ใหเช าจะตองเปO น ผู รั บผิ ดชอบ
คาใชจายดังกลาวทั้งสิ้น
11. การรับประกันความชํารุดบกพร!อง
ผูชนะการคัดเลือกจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่เกิดขึ้นเปOนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป,
นับถัดจากวันที่ผูเชาไดรับมอบงานทั้งหมดโดยถูกตองครบถวน ถาหากปรากฏวามีความชํารุดบกพรองของงานที่สงมอบ
เกิดขึ้น ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง
ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ วาการครอบครองและใชสอยรถยนตคันที่
เชาของผู เชาเปOนการละเมิ ด หรือมีบุคคลภายนอกมากอการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนตเชา กบข. คั นที่จะใหเชา
ผูใหเชาจะตองดําเนินการทั้งปวงเพื่อใหการเรียกรองหรือการรบกวนขัดสิทธิดังกลาวทั้งหมดสิ้นไปโดยเร็ว หากผูใหเชามิอาจ
ดําเนินการดังกลาวได ผูใหเชาจะตองจัดหารถยนตเชาคันใหมที่มีสภาพเทียบเทาหรือดีกวามาเปลี่ยนทดแทนให
ทันที โดยไมมีขอกลาวอางใด ๆ ทั้งสิ้น
ถาหากการเรียกรองหรือการรบกวนขัดสิทธินั้น เปOนเหตุใหผูเชาตองชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอก
หรือผูเชาไดรับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกลาว ผูใหเชาจะตองเปOนผูชําระคาเสียหายและคาใชจาย
รวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนผูเชา หรือชดใชคาเสียหายใหแกผูเชาโดยสิ้นเชิง
12. วงเงินในการจัดหา
งบประมาณเปOนเงิน 2,169,960 บาท (สองลานหนึ่งแสนหกหมื่นเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน) ซึ่งรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว
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13. ข/อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข/อเสนอและอื่น ๆ
ผูใหเชาไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองรถยนตเชา กบข. ใหแกบุคคลอื่นได เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมเปOนหนังสือจากผูเชา และเมื่อไดรับความยินยอมดังกลาวแลว ผูใหเชาตองนํารถยนตคันใหมที่มีสภาพ
ขนาด และประสิทธิภาพไมต่ํากวาของเดิมมาสงมอบใหแกผูเชาใชงานไดอยางตอเนื่อง มิฉะนั้นผูใหเชาตองรับผิด
ชําระคาปรับ คาเชารถยนต กบข. จากบุคคลอื่นมาใชงานแทน และชดใชคาเสียหายอื่น (ถามี) ใหแกผูเชา
14. มาตรการปRองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดวย กบข. มี นโยบายตอตานการทุ จริตและประพฤติมิชอบที่ บั่ นทอนเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศ
กบข. ไมยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไมวาจะเปOนการกระทําโดยบุคลากร
ของ กบข. หรือบริษั ทในเครือของ กบข. หรือบุ คคลที่ เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่ งรวมถึ งคู คาของ กบข. ทุ กราย
นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุมดวย
กบข. จึงขอความรวมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทําของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัทใน
เครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคูคาของ กบข. รายใดที่มีการกระทําเขาขายทุจริต
ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม ไมวาในรูปแบบใด ขอใหแจงโดยตรงไปยัง
บุคคลและที่อยูดังตอไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ|ายตรวจสอบภายใน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
15. ผู/จัดทําขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ผูกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานเชารถยนต กบข. ชื่อนางมาลี ชัยวิภาส
------------------------------
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