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1. วัตถุประสงค์  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะเช่ารถยนต์  เพ่ือใช้เป็นรถยนต์
สนับสนุนการทำงานของรองกรรมการผู้จัดการ  จำนวน 1 คัน  โดยมีภาระผูกพัน เป็นระยะเวลา 5  ปี  

2. กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ย่ืนซองเสนอราคา 

ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนถึงวันอังคารที่  18  พฤศจิกายน  2562  ภายในเวลา 12.00 น. ที่ฝ่ายบริการกลางและลูกค้า
สัมพันธ์  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เลขท่ี  1  ช้ัน  32 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ถนน
สาทรใต้  แขวงยานนาวา   เขตสาทร  กรุง เทพมหานคร  10120  

3. แจ้งผลการคัดเลือก 

บริษัทจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนภายในเรียบร้อยแล้ว 

 

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

4.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ เพ่ือการพาณิชย์  
4.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ณ วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งน้ี 

4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

5. การเสนอราคา   

ผู้เสนอราคาสามารถยื่นด้วยต้นเองระหว่างวัน เวลา และสถานที่ตามข้อ 2 หรือยื่นทางทางโทรสารที่ 0-2670-0430 
หรือ e-mail : somkiat@ktam.co.th  

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1 บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรือ
อาจจะยกเลิกการพิจารณาเสนอราคาเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของบริษัทเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสิทธิที่จะ
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ยกเลิกการยื่นซองเสนอราคา หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่า การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

6.2 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าอาจไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการฯ ได้ 
บริษัทจะให้ผู้เสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เช่ือได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามท่ี
เสนอให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 

7. การทำสัญญาเช่า 
ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญาเช่ากับบริษัทภายใน 30 วันทำการ นับถัดจากวันที่ประกาศผล  

8. เง่ือนไขการส่งมอบและการจ่ายเงิน 

            ผู้ให้เช่าจะต้องติดต้ัง ทดสอบการใช้งานตามคุณสมบัติที่กำหนด และส่งมอบรถยนต์ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน     
(ร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้ทราบผลการคัดเลือก 

9. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับอันเน่ืองจากการไม่ดำเนินการตามสัญญา หรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาของสัญญา บริษัท
จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1  ของมูลค่าเช่าตามสัญญาต่อเดือน/วัน    

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข ข้อกำหนด หรือแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการ
จัดซื้อโครงการจัดหาและเช่ารถยนต์  

11.   คุณสมบัติของรถยนต์   

           11.1 เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
           11.2 เป็นรถยนต์ Mercedes-Benz GLA 200 Urban สีดำ 1600 ซีซี ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
           11.3 อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและภายในเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
           11.4 ระบบเกียร์ เปน็เกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission) 
           11.5 ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน  โดยมี % การลดความร้อนจากแดด ไม่น้อยกว่า 60 % และฟิล์มบานหน้าติดเต็มบานมี % 
การลดรังสียูวีได้ไม่น้อยกว่า 40 % 
            11.6 เครื่องมือประจำรถ      
                             (1) ชุดเครื่องมือประจำรถครบชุด  ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด หรือ ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
                             (2) หนังสือคู่มือการใช้รถ 1 ชุด 
                             (3) อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตราฐานโรงงานผู้ผลิต 
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12.    เง่ือนไขการเช่ารถยนต์ 

12.1  เป็นรถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย 

12.2   ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการนำรถไปจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปีตลอดอายุ สัญญาเช่า 
เพ่ือให้ผู้เช่าสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

12.3  ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทช้ันหน่ึง และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535  กับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและน่าเช่ือถือตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้ให้เช่าเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

12.4 หากรถยนต์คันที่ให้เช่าเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือผู้ให้เช่าเห็น ว่าต้องนำ
รถยนต์ที่ให้เช่าเข้ารับการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบและ
ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ทดแทนในสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่าให้ผู้เช่าใช้จนกว่ารถยนต์คันที่เช่า
จะสามารถพร้อมใช้งานได้เหมือนเดิมโดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

12.5 ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่ายกเว้นค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 

12.6 ยางรถยนต์ของรถยนต์ที่เช่าและยางอะไหล่ 1 เส้น จะต้องเป็นยางใหม่ทุกเส้นและเป็นยางที่ได้มาตรฐานและ
ผู้ให้เช่าจะต้องเปล่ียนยางทุกเส้นเมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลา 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร หรือยางมีสภาพ
ความลึกของดอกยางต่ำกว่า 3 มิลลิเมตรแล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน 

12.7 กำหนดระยะเวลาการเช่าเป็นเวลา 5 ปี  

               กรณีมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นายสมเกียรติ  เรืองอุดม โทรศัพท์ 0-2686-6300 ในวันจันทร์ – 
วันศุกร์  ต้ังแต่เวลา 8.30 -17.30 น. 

 

 

 (นายคมสันติ วงษ์อารี) 
 ประธานกรรมการจัดซื้อ 
   โครงการจัดหาและเช่ารถยนต์ของบริษัท 

 

 


