
 
 

ร่างครั�งที
 1 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ.  
เรื
อง   ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง 

ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 --------------------------------  

 
  ดว้ยสํานกังาน ก.พ. มีความประสงคจ์ะประกวดราคาเช่ารถยนตส่์วนบุคคล (เก๋ง) จาํนวน  

3 คนั  และรถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ จาํนวน 6 คนั ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูเ้สนอราคาจะตอ้งมี
คุณสมบติั  ดงัต่อไปนี0  
 1.  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพให้เช่ารถยนต์ที4ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 
 2.  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้4ถูกระบุชื4อไวใ้นบญัชีรายชื4อผูทิ้0งงานของทางราชการและ
ไดแ้จง้เวยีนชื4อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้4ไดรั้บผลของการสั4งใหเ้ป็นผูทิ้0งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3.  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักับผูเ้สนอราคารายอื4น และ/หรือ 
ต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ  วนัประกาศประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 4.  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ< หรือความคุม้กนัซึ4 งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ0นศาลไทย   
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั4งใหส้ละสิทธิ< และความคุม้กนัเช่นวา่นั0น 
 

 กํา หนดยื4น เอก ส า ร ป ระ ก วดร า ค า เ ช่ า ด้วย วิ ธี ก า รท า ง อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ ใ นวัน ที4 
.. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม ... . .. . .. .. . .. . . 
อาคารศูนยส์ัมมนา (อาคาร 3 ชั0น ...)  สํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ตั0งอยู่เลขที4 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท ์ 
ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  11000  
 

กาํหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวนัที4........................................ 
 - ลงทะเบียน   ระหวา่งเวลา 10.10 น. ถึง 10.40 น. 
 -   ทดสอบระบบ   ระหวา่งเวลา    10.40 น.   ถึง 10.55 น. 
 -   เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ระหวา่งเวลา    11.00 น.    ถึง 11.30 น. 
 

ณ บริษทั บีส ไดเมนชั4น จาํกดั ตั0งอยู่ที4อาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต ชั0น 4 เลขที4 88/88  หมู่ที4 2 ซอยงามวงศ์วาน 6  
ถนนงามวงศ์วาน  ตาํบลบางเขน  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี (หลงักระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนยบ์ริการ 
พานาโซนิค) ซึ4 งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาเช่าครั0 งนี0  
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              ผูส้นใจติดต่อขอซื0 อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 300.- บาท ได้ที4กลุ่มงาน- 
บริหารทรัพยสิ์น อาคารศูนยส์ัมมนา (อาคาร 3 ชั0น 3) สํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ตั0งอยูเ่ลขที4 47/101  
หมู่ 4  ถนนติวานนท์  ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  11000   ตั0 งแต่บัดนี0 จนถึงวนัที4
..........................................................หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  0 2547 1093  ในวนัและเวลาราชการ  
 
                  ประกาศ  ณ  วนัที4………………………………                
 
 
 

          วา่ที4ร้อยตรี 
 

 (วนิยั   ชาคริยานุโยค) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 
 ปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที
  ......... /2553 
การเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง 

ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.  
ลงวนัที
......................................... 
----------------------------------------- 

 สํานักงาน ก.พ. ซึ4 งต่อไปนี0 เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า
รถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จ ํานวน 3 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จ ํานวน 6 คัน ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ซึ4 งพสัดุที4จะเช่านี0ตอ้งเป็นของแท ้ ของใหม่  ไม่เคยใชง้านมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยูใ่น
สภาพที4จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที4กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาเช่า 
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี0   โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี0  

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและเงื4อนไขการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และ
  รถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ ส่วนกลาง  
 1.2 แบบใบยื4นขอ้เสนอการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต ์
  โดยสาร (รถตู)้ ส่วนกลาง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 1.3 หนงัสือแสดงเงื4อนไขการเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.4 แบบสัญญาเช่ารถยนต ์
 1.5 แบบหนงัสือคํ0าประกนั 
 (1) หลกัประกนัซอง   
   (2) หลกัประกนัสัญญา 
 1.6 บทนิยาม 
 (1) ผูเ้สนอราคาที4มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
 (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 1.7 แบบบญัชีเอกสาร 
 (1) บญัชีเอกสารส่วนที4  1 
 (2)  บญัชีเอกสารส่วนที4  2 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 

 2.1 ผู ้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู ้มีอาชีพให้เช่ารถยนต์ที"ประกวดราคาเช่า 
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 
 2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้"ถูกระบุชื"อไวใ้นบญัชีรายชื"อผูทิ้,งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื"อแล้ว หรือไม่เป็นผูที้"ได้รับผลของการสั"งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื"นเป็นผูทิ้,งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
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 2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื"น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วนัประกาศประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.6 
 2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ6 หรือความคุม้กนั ซึ" งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ,นศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั"งใหส้ละสิทธิ6 และความคุม้กนัเช่นวา่นั,น 

 3. หลกัฐานการเสนอราคา 
 

 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 ส่วนที
  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั ให้ยื4นสําเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายชื4อหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื4นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื4อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  
และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร่้วมค้า ให้ยื4น
สําเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที4ผูเ้ขา้ร่วมคา้ 
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที4มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื4นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ใหย้ื4นเอกสารตามที4ระบุไวใ้น  (1) 

(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ4ม สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ์(ถา้มี) พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

(4) บญัชีเอกสารส่วนที4 1  ทั0งหมดที4ไดย้ื4นตามแบบในขอ้  1.7  (1)   

 3.2 ส่วนที
  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 

(1) แคต็ตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ 4.3   
(2) หนงัสือมอบอาํนาจซึ4 งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที4ผูเ้สนอราคา 

มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื4นทาํการแทน 
(3) หลกัประกนัซอง  ตามขอ้  5 
(4) บญัชีเอกสารส่วนที4 2  ทั0งหมดที4ไดย้ื4นตามแบบในขอ้  1.7  (2) 

 
 



 
 
       3 
 

 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผูเ้สนอราคาต้องยื4นข้อเสนอตามแบบที4กําหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาเช่า 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี0  โดยไม่มีเงื4อนไขใด ๆ ทั0งสิ0น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถว้น  ลงลายมือชื4อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 
 4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ภายใน 30 วัน นบัถดัจากวนัที4ลงนาม
ในสัญญา 
 4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลกัษณะเฉพาะ
ของรถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ ไปพร้อมเอกสารส่วนที4 1 และเอกสารส่วนที4 2  
เพื4อประกอบการพิจารณาหลกัฐานดงักล่าวนี0สาํนกังานจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
  สาํหรับแคต็ตาล็อกที4แนบใหพ้ิจารณา  หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง  โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค ์
จะขอดูตน้ฉบบัแค็ตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ
ภายใน  3  วนัทาํการ 
 4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนงัสือแสดงเงื4อนไขการเช่ารถยนตส่์วนบุคคล (เก๋ง) และ
รถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ ส่วนกลาง  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในขอ้ 1.3  จาํนวน  3  ชุด 
 4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุที4เสนอ  จาํนวน ...-... หน่วย (ถา้มี) เพื4อใช ้
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั0งนี0  สํานกังานจะไม่รับผิดชอบ 
ในความเสียหายใด ๆ  ที4เกิดขึ0นแก่ตวัอย่างดงักล่าว ตวัอย่างที4เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ สํานกังานจะคืนให้แก่ 
ผูเ้สนอราคา 
 4.6 ก่อนยื4นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผูเ้สนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี4ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคา 
ทั0 งหมดเสียก่อนที4จะตกลงยื4นข้อเสนอตามเงื4อนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยว ิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื4นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ในวนัที" ......................................... ระหว่างเวลา  11.00  น.  ถึง  12.00  น.  ณ  ห้องประชุม .................  
อาคารศูนย์สัมมนา  (อาคาร 3 ชั, น .....)  สํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี  ตั, งอยู่เลขที" 47/101 หมู่ 4   
ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  11000 
 

  เมื4อพน้กาํหนดเวลายื4นเอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ4มเติมโดยเด็ดขาด 
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   คณะกรรมการประกวดราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา 
แต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาที4มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื4น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามขอ้ 1.6 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาเช่า
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั0งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอราคา 
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื4นใดที4มี
หลกัฐานว่าผูเ้สนอราคารับทราบแลว้ 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที4มีการเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู ้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรมตามขอ้ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื4อผูเ้สนอราคารายนั0นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  
และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้0งงาน  

   ผู ้เสนอราคาที4ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื0องต้น เพราะเหตุเป็นผู ้เสนอราคาที4 มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้เสนอราคารายอื4น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคา 
กบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผูเ้สนอราคา ที4กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือผูเ้สนอราคา 
ที4ไม่ผา่นคุณสมบตัิทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสั4งดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานที4จดัหาพสัดุภายใน  
3 วนันบัแต่วนัที4ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงาน 
ที4จดัหาพสัดุใหถื้อเป็นที4สุด 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาเช่า 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลา 
ที4ก ําหนดไว ้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั4งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผูมี้สิทธิ 
เสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื4อสารกับบุคคลอื4น และเมื4อแก้ไขข้อขดัข้องแล้ว จะให้ดาํเนินกระบวนการ 
เสนอราคาต่อไป จากขั0 นตอนที4ค้างอยู่ภายในเวล า ของ ก าร เส นอรา คา ที 4ย งั เหลือก ่อนจะ สั 4ง พ กั
ก ระ บ ว นก า ร เส นอร า ค า  แต ่ต อ้ง สิ0นสุด ก ระ บ วนก า ร เส นอ รา ค า ภ า ย ใ น วนั เดีย วก นั  เว น้แ ต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้ง 
ไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั4งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั 
เวลาและสถานที4 เพื4อเริ4มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ให้ผูมี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที4อยู่ใน
สถานที4นั0นทราบ 

   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดํา เนินการใด ๆ 
ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื4อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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 4.8  ผูเ้สนอราคาที4มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาในวนัที4........................... 

     -   ลงทะเบียน   ระหวา่งเวลา 10.10 น. ถึง 10.40 น. 
     -   ทดสอบระบบ   ระหวา่งเวลา  10.40 น. ถึง 10.55 น. 
     -   เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา  11.00 น. ถึง 11.30 น. 
 

ณ บริษทั บีส ไดเมนชั4น จาํกดั ตั0งอยู่ที4อาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต ชั0น 4 เลขที4 88/88  หมู่ที4 2 ซอยงามวงศ์วาน 6  
ถนนงามวงศ์วาน  ตาํบลบางเขน  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี (หลงักระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนยบ์ริการ 
พานาโซนิค) ซึ4 งเป็นผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาครั0 งนี0  โดยจะตอ้งปฏิบติั
ดงันี0  

(1) ผู ้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื4อนไขการเช่ารถยนต ์
ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ ส่วนกลาง  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง
เริ
มต้นที
  13,590,000.- บาท  (สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื
นบาทถ้วน) 

(3) ราคาที4เสนอจะตอ้งเป็นราคาที4รวมภาษีมูลค่าเพิ4ม และภาษีอื4น ๆ (ถ้ามี)  
รวมค่าใชจ่้ายทั0งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

(4) ราคาที4เสนอในการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง 
ไม่สูงเกินกวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

(5) ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื4อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ0นแลว้ 
จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที4ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที4เสนอหลงัสุด 

(6) ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่ 
วนัยืนยนัราคาสุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยืนราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที4ตนเสนอไว ้ และจะถอน
การเสนอราคามิได ้

(7) ผูเ้สนอราคาที4เขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการ
จดัประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั0งนี0 จะแจง้ 
ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

 5. หลกัประกนัซอง 
 ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื4นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค 
จํานวน  679,500.- บาท  (หกแสนเจ็ดหมื
นเก้าพนัห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลกัประกันซองจะต้องมีระยะเวลา 
การคํ�าประกัน ตั� งแต่วันยื
นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ�นสุดการยืนราคา  
(ตั� งแต่วันที
..............................................ถึงวันที
.........................................) โดยใช้หลักประกัน 
อยา่งหนึ4งอยา่งใดดงัต่อไปนี0    
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 5.1 เช็คที4ธนาคารสั4งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื4อบญัชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค 
ลงวนัที4ที4ยื4นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้นั0นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
 5.2 หนังสือคํ0 าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ0 าประกนัดังระบุ 
ในขอ้ 1.6 (1) 
 5.3 หนังสือคํ0 าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที4ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื4อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ0าประกนั ตามประกาศของธนาคาร                       
แห่งประเทศไทย ซึ4 งได้แจง้เวียนชื4อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือ                  
ค ํ0าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.5 (1) 
 5.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

 หลกัประกนัซองตามขอ้นี0   สาํนกังานจะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรือผูค้ ํ0าประกนัภายใน 15 
วนั นบัถดัจากวนัที4ไดพ้ิจารณาในเบื0องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที4คดัเลือกไวซึ้4 งเสนอราคา
ตํ4าสุดจะคืนใหต่้อเมื4อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื4อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

 การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี0ย 

 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
 6.1 ในการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี,  สํานกังานจะพิจารณาตดัสิน
ดว้ยราคารวม 
 6.2 หากผู ้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื"นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามขอ้ 3 หรือยื"นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ 
ผูเ้สนอราคารายนั,น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื"อนไขของ
เอกสารประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที"มิใช่สาระสําคญั ทั,งนี,  เฉพาะในกรณีที"
พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อสาํนกังานเท่านั,น 
 6.3 สํานกังานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนั 
ในกรณีดงัต่อไปนี,  

(1) ไม่ปรากฏชื4อผูเ้สนอราคารายนั0 น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาเช่า 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสาํนกังาน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื4อนไข ที4กาํหนดในเอกสารประกวด
ราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที4เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
แก่ผูเ้สนอราคารายอื4น 
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 6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาํ
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา  หรือสํานกังานมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคา ชี, แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ  
หรือขอ้เท็จจริงอื"นใดที"เกี"ยวขอ้ง  กบัผูเ้สนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที"จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา  
หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกตอ้ง 
 

 6.5 สํานักงานทรงไวซึ้" งสิทธิที"จะไม่รับราคาตํ"าสุด  หรือราคาหนึ" งราคาใด  หรือราคา 
ที"เสนอทั,งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจาํนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ" งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัเช่าเลยก็ได ้ 
สุดแต่จะพิจารณา  ทั,งนี,   เพื"อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของสํานกังาน
เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั,งสํานกังานจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้,งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคา 
ที"ไดร้ับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที "เชื"อได้ว่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น  
การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้"อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื"นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
 

 6.6 ในกรณีที"ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผูเ้สนอราคาที"มีสิทธิได้รับการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที"มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผูเ้สนอราคารายอื"น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที"กระทาํการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 สํานกังานมีอาํนาจที"จะตดัรายชื"อผูเ้สนอ
ราคาที"มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั,นเป็นผูทิ้,งงาน 

 7.  การทาํสัญญาเช่า 
 ในกรณีที4ผูช้นะการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ 
สิ4งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ หรือสํานกังานเห็นว่าไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลง
เป็นหนงัสือ ตามขอ้ 7.1  ผูช้นะการประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญาเช่าตามแบบ
สัญญาดงัระบุในขอ้ 1.4  กบัสํานกังานภายใน 10 วนั นบัถดัจากวนัที4ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนั
สัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาสิ4งของที4ประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ใหส้าํนกังานยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ4งอยา่งใดดงัต่อไปนี0   
 (1) เช็คที4ธนาคารสั4งจ่าย ให้แก่สํานักงาน ชื4อบญัชี “สํานกังาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค 
ลงวนัที4ที4ทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั0นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
 (2) หนังสือคํ0 าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ0 าประกัน  
ดงัระบุใน ขอ้ 1.5 (2) 
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 (3) หนังสือคํ0 าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที4ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื4อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ0าประกนั ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ4 งไดแ้จง้เวียนชื4อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือ 
คํ0าประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.5 (2) 
 (4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 

 หลักประกันนี0 จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี0 ยภายใน 15 วนันับถัดจากวนัที4คู่สัญญา  
พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาเช่าแลว้ 

 8.  อตัราค่าปรับ 
                         ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าขอ้ 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.10  ต่อวนั 

 9.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                        ผูช้นะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ4 งได้ทาํข้อตกลงเป็น
หนงัสือ หรือทาํสัญญาเช่า ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.4 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่อง
ของสิ4งของที4เช่าที4เกิดขึ0นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถัดจากวันที
สํานักงานได้รับมอบ โดยผูใ้ห้เช่า
ตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวนัที4ได้รับแจ้งความชํารุด
บกพร่อง 

 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื'น ๆ 
  10.1 เงินค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง 
สําหรับการเช่าครั0 งนี0  ได้มาจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2553 โดยก่อหนี0 ผูกพนังบประมาณตั0งแต่
งบประมาณปี พ.ศ. 2553 - 2557 
 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื
อสํานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าเช่า 
จากสํานักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี�ผูกพนั         
 10.2   เมื4อสํานกังานไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูใ้ห้เช่า และไดต้กลงเช่า
สิ4งของตามการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งสั4งหรือนาํสิ4งของ
ดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั0นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที4มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนไดต้ามที4รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ4 งเป็น
ผูใ้หเ้ช่า จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี0  

(1) แจ้งการสั4งหรือนําสิ4 งของที4ให้บริการดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  
ต่อกรมการขนส่งทางนํ0 าและพาณิชยนาวี  ภายใน 7 วนั นับตั0 งแต่วนัที4ผู ้ให้เช่าสั4ง หรือซื0 อของจาก
ต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที4รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื4นใด 
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(2) จดัการให้สิ4 งของที4ให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที4มีสิทธิ
เช่นเดียวกบัเรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางนํ0 าและ
พาณิชยนาวใีหบ้รรทุกสิ4งของนั0นโดยเรืออื4นที4มิใช่เรือไทย  ซึ4 งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั0นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออื4น  หรือเป็นของที4รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื4น 

(3) ในกรณีที4ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูใ้ห้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
 10.3 ผูเ้สนอราคาซึ4 งได้ยื4นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อสํานกังานฯ แลว้ จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื4อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคา
แลว้ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื4อนไขที4กาํหนดในขอ้ 4.8 (3) (4) และ (5) 
มิฉะนั0นสํานกังานจะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื4น (ถา้มี) 
รวมทั0งอาจพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้0งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 10.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะถูกยดึหลกัประกนัซองในกรณดีังต่อไปนี� 
 10.4.1   ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื
อเข้าสู่กระบวนการ
เสนอราคา ตามวนั เวลา และสถานที
ที
กาํหนด 
 10.4.2   ผู้มีสิทธิเสนอราคาที
มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 10.4.3   ผู้มีสิทธิเสนอราคา  LOG  IN แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอ
ราคาผดิเงื
อนไขที
กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า  หรือเท่ากบัราคาเริ
มต้นการประมูล 
 10.4.4   ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื
อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคา
สุดท้ายในการเสนอราคา 
 10.5 ผูเ้สนอราคาซึ4 งสํานกังานไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายใน
เวลาที4ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 สํานกังานจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือ 
คํ0าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื4น (ถา้มี) รวมทั0งจะพิจารณาให้เป็น 
ผูทิ้0งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 10.6 สํานักงานมีสิทธิที4จะแก้ไขเพิ4มเติมเงื4อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา  
ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 

 
 สาํนกังาน ก.พ.  
          สิงหาคม 2552 



 
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1 

 
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะและเงื
อนไขการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง)   

และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง 
 

1. รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของรถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง)   จํานวน  3   คัน   
1.1 รถยนตส่์วนบุคคล (เก๋ง)  4  ประตู  นั4งไม่เกิน  7  คน    
1.2 เป็นรถยนตใ์หม่  ไม่เคยใชง้านมาก่อน  และเป็นรุ่นที4ผลิต หรือนาํเขา้ในปี  2552   

และเป็นยี4หอ้ที4มีศูนยบ์ริการมาตรฐานเดียวกนัครบทุกจงัหวดั 
1.3 เครื4องยนตเ์บนซินระบบหวัฉีด 4 สูบ แถวเรียง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ4ากวา่ 1,550 ซีซี  

และไม่เกิน 1,600 ซีซี    
1.4 สีบรอนซ์เงิน      
1.5 พวงมาลยัอยูท่างขวา  พร้อมเครื4องช่วยผอ่นแรง ( Power Steering)      
1.6 ระบบส่งกาํลงัแบบเกียร์อตัโนมติั   
1.7 ติดตั0งเครื4องปรับอากาศรถยนตต์ามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ พร้อมติดฟิลม์กรอง

แสงระดบัความเขม้  60  เปอร์เซ็นต ์ ยกเวน้กระจกบงัลมหนา้และหลงัใชค้วามเขม้  40  
เปอร์เซ็นต ์ เตม็บานกระจก  คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ายี4หอ้  3M   

1.8 เครื4องเสียงวทิย ุ AM – FM  สามารถเล่น  CD  และ  MP3 ได ้ พร้อมลาํโพงหนา้ – หลงั   
4  ตวั  อุปกรณ์มาตรฐานจากผูผ้ลิตอยา่งสมบูรณ์                                                                                                                                             

1.9 ระบบตวัถงัและระบบความปลอดภยั   
1.9.1 โครงสร้างนิรภยั  และพร้อมคานเหล็กนิรภยักนักระแทกดา้นขา้ง 
1.9.2 กระบงัลมหนา้อดัซ้อนนิรภยั 
1.9.3 ระบบถุงลมนิรภยัดา้นคนขบั 
1.9.4 ระบบเบรก  ตอ้งมีระบบป้องกนัลอ้ล็อค ABS  เป็นแบบดิสกเ์บรก พร้อมมี  
           พาวเวอร์ผอ่นแรงและมีไฟเบรกดวงที4สาม 
1.9.5 ระบบสัญญาณกนัขโมย  ตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิต 
1.9.6 พวงมาลยัพาวเวอร์ ปรับระดบัได ้ และแกนพวงมาลยัสามารถยบุตวัไดเ้มื4อเกิดอุบติัเหตุ 
1.9.7 มีระบบ Central Lock  ตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิต 
1.9.8 กระจกหนา้ต่างทุกบานและกระจกมองขา้งปรับดว้ยระบบไฟฟ้า 
1.9.9 มีเขม็ขดันิรภยัทุกที4นั4ง  

1.10 มีพรมปูทบัพื0นรถและมีแผน่ยางปูพื0นอีกชั0นหนึ4งทั0งดา้นคนขบัและผูโ้ดยสาร 
เพื4อความสะดวกในการทาํความสะอาด 

1.11 อุปกรณ์อะไหล่ชิ0นส่วนครบถว้นไดม้าตรฐานตามรถของรุ่นนั0น ๆ  
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2. รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสาร ( รถตู้ ) ส่วนกลาง   จํานวน  6  คัน 
2.1 รถยนตโ์ดยสารประเภทรถตูห้ลงัคาสูง  ลกัษณะตูน้ั4ง  4  ตอน  ขนาดไม่นอ้ยกวา่  12  ที4นั4ง   

รวมที4นั4งคนขบั 
2.2 เป็นรถยนตใ์หม่  ไม่เคยใชง้านมาก่อน  และเป็นรุ่นที4ผลิต หรือนาํเขา้ในปี  2552   

และเป็นยี4หอ้ที4มีศูนยบ์ริการมาตรฐานเดียวกนัครบทุกจงัหวดั 
2.3 เครื4องยนตดี์เซล  แบบ  4  สูบ แถวเรียง  DOHC 16 วาลว์ เทอร์โบ อินเตอร์ คูลเลอร์ 

หวัฉีดไดเร็คอินเจคชั4น  แบบคอมมอนเรล 
2.4 ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ตํ4ากวา่  2,400  ซีซี 
2.5 สีบรอนซ์เงิน  บุภายในรถ  สีเบาะนั4ง  พร้อมคอนโซล  ใชสี้อยูใ่นโทนเดียวกนั 
2.6 ติดตั0งเครื4องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์
2.7 กระจกทุกบานตอ้งติดฟิลม์กรองแสงที4มีมาตรฐานการกรองแสง  สามารถกรองแสงได ้

ไม่ตํ4ากวา่  60 %  และป้องกนัความร้อนเขา้ภายในหอ้งโดยสาร  พร้อมติดตั0งม่านบงั
แสงแดดชนิดรางคู่ดว้ย 

2.8 มีเขม็ขดันิรภยัสาํหรับคนขบัและผูโ้ดยสารไม่นอ้ยกวา่  10  ที4นั4ง 
2.9 เบาะหนงัเทียมปรับเอน - นอน ได ้พร้อมเทา้แขน (เทา้แขนพบัเก็บได)้  มีคอนโซลเตี0ย 

ใชเ้ป็นที4วางแกว้นํ0าพร้อมที4เก็บของดา้นหลงัคนขบั เบาะดา้นหลงัแถวสุดทา้ยสามารถพบัเก็บได ้
2.10 พื0นปูดว้ยไมอ้ดัทบัดว้ยดูราฟลอร์  กุ๊นยางรอบคนั  ติดตั0งวิทย ุ FM – AM  และ DVD , VCD, 

MP3, CD  ติดตั0งลาํโพง  ขนาดไม่ตํ4ากวา่  50  วตัต ์ 3  คู่  พร้อมอุปกรณ์  สัญญาณขั0วสายไฟ 
อยา่งดี  ติดตั0งจอ  LCD  ขนาดไม่ตํ4ากวา่  15  นิ0ว  แบบพบัเก็บเพดานพร้อมเสาอากาศ 

2.11 ระบบพวงมาลยัพาวเวอร์ขวา  สามารถปรับสูง – ตํ4าได ้
2.12 ระบบเบรก  ลอ้หนา้แบบดิสกเ์บรก  ลอ้หลงัแบบดรัมเบรก 
2.13 ระบบส่งกาํลงั  เกียร์ธรรมดา  5  สปีด 
2.14 อุปกรณ์อะไหล่ชิ0นส่วนครบถว้นไดม้าตรฐานตามรถของรุ่นนั0น ๆ  

 
3.  เงื
อนไขการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง)  และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 

3.1 เป็นรถยนตที์4มีผลิตภณัฑ ์และส่วนประกอบ ถูกตอ้ง  เป็นไปตามกฎหมาย   
3.2 ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งนาํรถไปจดทะเบียนใหค้รบถว้นก่อนส่งมอบ  และจะตอ้งต่อทะเบียนรถยนต์

ประจาํปีตลอดอายสุัญญาเช่า  เพื4อใหผู้เ้ช่าสามารถใชง้านไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย   
โดยผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั0งสิ0น 
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3.3 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งจดัใหมี้การทาํประกนัภยัรถยนตก์บับริษทัประกนัภยัที4มีความมั4นคง 
และน่าเชื4อถือตลอดอายสุัญญาเช่า โดยผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

3.4 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งทาํประกนัภยัรถยนตค์นัที4ใหเ้ช่าประเภทชั0นหนึ4ง  และตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  โดยแบ่งการคุม้ครองออกเป็น  ดงันี0  
3.4.1 คุ้มครองการบาดเจ็บ  และเสียชีวติของบุคคลภายนอกในวงเงิน  1,000,000.- บาท 

(หนึ
งล้าน) บาท / คน  และไม่เกนิ  10,000,000.-  บาท  (สิบล้าน) บาท / ครั�ง 
3.4.2 คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน  5,000,000.- บาท  (ห้าล้าน) บาท / 

ครั�ง 
3.4.3 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  และการเสียชีวติสําหรับผู้ขับขี
 และผู้โดยสาร 

คันที
เอาประกนัภัยในวงเงินไม่ตํ
ากว่า 200,000.- บาท  (สองแสน) บาท / คน 
3.5 หากรถยนตค์นัที4ให้เช่าไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติในวนัใดก็ตาม  หรือผูเ้ช่าเห็นวา่ 

เป็นกรณีที4ผูใ้หเ้ช่ารถยนตต์อ้งนาํรถยนตที์4ให้เช่าเขา้รับการบาํรุงรักษา  ผูเ้ช่าจะแจง้ให้ 
ผูใ้หเ้ช่าทราบ  เพื4อดาํเนินการดงันี0  
3.5.1 กรณีเกิดเหตุขดัขอ้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งนาํรถยนต์

คนัอื4น  มาทดแทนทนัที 
3.5.2 กรณีเกิดเหตุขดัขอ้งในส่วนภูมิภาค  ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งนาํรถยนตม์าทดแทนทนัที   

ไม่เกินระยะเวลา 24 ชั4วโมง  นบัแต่ไดรั้บแจง้เหตุ  
การจดัหารถยนตท์ดแทน  ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งจดัหารถยนต์ซึ4 งมีสภาพและขนาดเทียบเท่า

หรือดีกว่ามาทดแทน  เพื4อใช้งานทนัทีจนกว่ารถยนต์คนัที4ชาํรุดพร้อมใช้งานและผูใ้ห้เช่า 
ตอ้งนาํรถยนต์ คนัที4นาํมาทดแทนส่งให้ผูเ้ช่าถึงสถานที4ใช้งานและผูใ้ห้เช่าตอ้งรับภาระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดว้ยทุนทรัพยข์องผูใ้ห้เช่าเอง  หากผูใ้ห้เช่าละเลยไม่จดัหารถยนตใ์ห้ผูเ้ช่า
แทนคนัที4ชาํรุด กรณีนี�ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)  
ต่อรถยนต์ 1 คัน นับแต่วนัที
ไม่มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

กรณีผูเ้ช่ามีความจาํเป็นเร่งด่วน ผูเ้ช่ามีสิทธิที4จะเช่ารถยนตจ์ากผูอื้4นทดแทนในวนันั0นได ้ 
โดยผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรับภาระค่าเช่าแทนผูเ้ช่าดว้ย 

3.6 การนาํรถยนตไ์ปซ่อมหรือบาํรุงรักษา  ผูใ้หเ้ช่าตอ้งตรวจสอบนํ0ามนัเชื0อเพลิงในถงัวา่มี
ระดบัเท่าใด  เมื4อส่งรถยนตก์ลบัมาใหผู้เ้ช่า  นํ0ามนัเชื0อเพลิงในถงัจะตอ้งอยูใ่นระดบัเดิม 
ถา้ตํ4ากวา่เดิม  ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งเติมใหอ้ยูใ่นระดบัเดิม 

3.7 ในระหวา่งนาํรถที4ใหเ้ช่าไปซ่อมบาํรุงรักษา  หา้มมิให้ผูใ้หเ้ช่านาํรถไปใชเ้พื4อกิจการอื4น 
3.8 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต ์ ที4จะตกลงจะเช่าหรือรถยนตค์นัที4จะนาํมาเปลี4ยนชั4วคราว 

ในกรณีขอ้  3.5  และขอ้  3.6  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูเ้ช่า 
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3.9 ค่าใชจ่้ายในการดูแลและซ่อมบาํรุงรักษา และค่าเปลี4ยนนํ0ามนัเครื4อง ให้อยูใ่นความรับผิดชอบ
ของผูใ้หเ้ช่า  ยกเวน้ค่านํ0ามนัเชื0อเพลิง 

3.10 นํ0ามนัเชื0อเพลิงเตม็ถงัในวนัส่งมอบ 
3.11 ยางรถยนตที์4เช่าและยางอะไหล่ 1 เส้น จะตอ้งเป็นยางใหม่ทุกเส้นจะตอ้งเป็นยางเรเดียล 

ที4ไดม้าตรฐาน  และผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเปลี4ยนยางทุกเส้นเมื4อผา่นการใชง้านเป็นเวลา  2  ปี   
หรือ 40, 000 กิโลเมตร  หรือยางมีสภาพความลึกของดอกยางตํ4ากวา่ 3 มิลลิเมตร   
แลว้แต่อยา่งใดจะถึงก่อน ทั0งนี0 ยางรถยนต ์ ยางอะไหล่  และยางที4เปลี4ยนใหม่   
ตอ้งมีอายกุารผลิตไม่เกิน 1 ปี  และไม่เป็นยางหล่อดอก 

3.12 ตอ้งมีเครื4องมือประจาํรถ เช่นแม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี4ยนลอ้ 1 ชุดต่อคนั 
อุปกรณ์ทุกชนิดตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิตอยา่งครบถว้น 

3.13 ตอ้งมีเครื4องดบัเพลิงผงเคมีแหง้ Class  ABC  สาํหรับใชก้บัรถยนต ์ 1  ชุด ติดตั0งอยา่งมั4นคง  
แขง็แรง  ภายในรถแต่ละคนั และตอ้งตรวจสอบใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

3.14 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งจดัทาํตราสัญลกัษณ์ของสาํนกังาน ก.พ. ติดขา้งประตูตอนหนา้ซา้ย - ขวา  
ใหดู้สวยงาม 

3.15 รถที4เช่าทั0งหมดให้อยูใ่นความครอบครองและเก็บรักษาโดยสาํนกังาน ก.พ. ตลอดระยะเวลา
การเช่า 

3.16 ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนตที์4เช่าในทุกกรณี  
3.17 หากเกิดการเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของผูป้ฏิบติังานของสาํนกังาน ก.พ.      

อนัเนื4องจากการโดยสารรถที4เช่า ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมรับผดิชอบและชดใชค้่าเสียหายที4ผูใ้หเ้ช่า
หรือผูแ้ทนของผูใ้หเ้ช่าไดก่้อใหเ้กิดขึ0นแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าว 
อนัเนื4องจากการปฏิบติัตามสัญญาเช่าทุกกรณี  

3.18 การชาํระค่าเช่ารถจะจ่ายเป็นรายเดือน  โดยผูใ้หเ้ช่าตอ้งปฏิบติัครบถว้นถูกตอ้งตามเงื4อนไข
และหลงัจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุไดต้รวจรับเรียบร้อยแลว้ 

3.19 กาํหนดระยะเวลาเช่าเป็นเวลา  5  ปี   
 

--------------------------------------------- 
 
 

 
 

 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 
 

แบบใบยื
นข้อเสนอการประกวดราคา 
เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้)  ส่วนกลาง  ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

เรียน     รองเลขาธิการ ก.พ. 
 1.  ขา้พเจา้ บริษทั/ห้าง/ร้าน..............................................................อยูเ่ลขที4...................
ถนน...........................................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต........................................ 
จงัหวดั............................................................โทรศพัท.์.....................................โทรสาร...............................
โดย.............................................................. ผูล้งนามขา้งทา้ยนี0  ไดพ้ิจารณาเงื4อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร
ประกวดราคาเช่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั0งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขที4 ............./2553 
และเอกสารเพิ4มเติมเลขที4…….............(ถา้มี) โดยตลอดและยอมรับขอ้กาํหนดและเงื4อนไขแลว้ รวมทั0ง
รับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที4กาํหนด  และไม่เป็นผูทิ้0งงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอรถยนต์  ซึ4 งกําหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์   และกาํหนดเวลาส่งมอบ ดงัต่อไปนี0  
 

ลาํดับที
 

รายการ จํานวน 

กาํหนดส่งมอบ 

(ภายใน  30  วัน
นับถัดจากวันที
 
ลงนามในสัญญา) 

1 
 
 

2 
 

รถยนตส่์วนบุคคล (เก๋ง) 
ยี4หอ้ ...................................................... 
รุ่น    ...................................................... 
รถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ 
ยี4หอ้ ...................................................... 
รุ่น    ...................................................... 
  

3  คนั 
 
 

6  คนั 

.... .... .... .นับถัด
จากวันที4ลงนาม
ในสญัญา 
 

.... .... .... .นับถัด
จากวันที4ลงนาม
ในสญัญา 

 

 3. คาํเสนอนี0 จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา............วนั (ไม่น้อยกว่า 120 วนั) นบัแต่วนัยืนยนั
ราคาสุดทา้ย  และสาํนกังาน ก.พ. อาจรับคาํเสนอนี0   ณ  เวลาใดก็ไดก่้อนที4จะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว  
หรือระยะเวลาที4ยดืออกไปตามเหตุผลอนัสมควรที4สาํนกังาน  ก.พ.  ร้องขอ  

4. ในกรณีที4ขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็นผูช้นะการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ขา้พเจา้รับรองที4จะ  
  4.1 ทาํสัญญาตามแบบสัญญาเช่าของทางราชการกบัสํานกังาน ก.พ.  ภายใน 10 วนั  
นบัถดัจากวนัที4ไดรั้บหนงัสือใหไ้ปทาํสัญญา  
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  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที4ระบุไวใ้นข้อ 7 ของเอกสาร
ประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สํานกังาน ก.พ. ก่อนหรือขณะที4ไดล้งนามในสัญญา  
เพื4อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น  
  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัให้ครบถว้นตามที4ระบุไวข้า้งตน้นี0   ขา้พเจา้ยอมให้สํานกังาน ก.พ.  
ริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ0าประกนั รวมทั0งยินดีชดใชค้่าเสียหายใดที4อาจมีแก่
สํานกังาน ก.พ. และสํานกังาน  ก.พ. มีสิทธิจะให้ผูเ้สนอราคารายอื4นเป็นผูเ้สนอราคาไดห้รือสํานกังาน ก.พ.  
อาจเรียกการประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได ้ 

5. ขา้พเจา้ยอมรับวา่สํานกังาน ก.พ. ไม่มีความผกูพนัที4จะรับคาํเสนอนี0  รวมทั0งไม่ตอ้ง
รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดขึ0นในการที4ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา  

6. บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา  เช่น  ตวัอยา่ง (Sample)  แค็ตตาล็อก  แบบรูป
รายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  (Specifications)  ซึ4 งขา้พเจา้ไดส่้งให้แก่สํานกังาน ก.พ.  ขา้พเจา้ยินยอม
มอบใหส้าํนกังาน ก.พ.  ไวเ้ป็นเอกสารและทรัพยสิ์นของทางราชการ  
  สาํหรับตวัอยา่งที4เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ ซึ4 งสาํนกังาน ก.พ.คืนให้ ขา้พเจา้จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  ที4เกิดขึ0นกบัตวัอยา่งนั0น  

7. เพื4อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัโดยถูกตอ้งตามที4ไดท้าํความเขา้ใจ และตามความ
ผกูพนัแห่งคาํเสนอนี0   ขา้พเจา้ขอมอบ……………………………………………………………………… 
..............................................เพื4อเป็นหลักประกันซอง เป็นเงินจาํนวน…………………….บาท   
(.......................................................................................)  มาพร้อมนี0  

8. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที4ไดย้ื4นในการประกวดราคาเช่า
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี0 โดยละเอียดแลว้ และเขา้ใจดีว่าสํานกังาน ก.พ. ไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ     
ในความผดิพลาด  หรือตกหล่น  
 9. การประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี0ไดย้ื4นเสนอโดยบริสุทธิ<  ยุติธรรม
และปราศจากกลฉอ้ฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึ4งหรือหลาย
บุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วนบริษทัใด ๆ ที4ไดย้ื4นเสนอราคาในคราวเดียวกนั  
  
                                     เสนอมา      ณ      วนัที4         เดือน                        พ.ศ.  
                          
  
               ลงชื4อ..................………….....................                                   
                               (......................................................)  
                                    ตาํแหน่ง............................................................. 
                                                                  ประทบัตรา (ถา้มี)  
 



 
      เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.3 

 
หนังสือแสดงเงื
อนไขการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง 

ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
             หนงัสือแสดงเงื4อนไขนี0  เป็นหนงัสือที4จดัทาํขึ0นเป็น 3 ฝ่าย ระหว่าง  สํานกังาน ก.พ.            
( ชื� อห น่ วยงานที� จะ จั ดห าพัสดุ )  โดย…………………………………….………………... ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาซึ4 งต่อไปนี0  เรียกวา่ “ผูรั้บบริการ”  กบั....………........................................
(ชื�อบริษัทตลาดกลางฯ) โดยนาย/นาง/นางสาว.............................................................. ซึ4 งต่อไปนี0  เรียกวา่   
“ผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ4ง และ บริษทั............................................................……….................
(ระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจาํกัด , บริษัทมหาชน , ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ฯลฯ) โดย นาย/นาง/นางสาว..............................................  
ซึ4 งต่อไปนี0 เรียกวา่ “ผูมี้สิทธิเสนอราคา”  อีกฝ่ายหนึ4ง   
  ทั0ง 3 ฝ่ายตกลงยินยอมรับเงื4อนไข และ วิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประมูลดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ดงันี0  

1. วตัถุประสงค์และขอบเขต 
         ผูรั้บบริการประสงค์จะเปิดทําการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามรายละเอียดขอ้กาํหนดหรือประกาศของ     สํานักงาน ก.พ.   (ชื� อหน่วยงานที�จะจัดหาพัสดุ) เรื4 อง การเช่า
รถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
เลขที4       /2553    ลงวนัที4.                                                                                 . และผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลง
ดาํเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑใ์นการใหบ้ริการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุดว้ย
วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

           และผูที้4ได้รับแจ้งให้เป็นผู ้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ  สํานักงาน ก.พ.     . 
(ชื� อหน่วยงานที�จะจัดหาพัสดุ) เรื4 อง การเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู)้  ส่วนกลาง 
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที4          /2553    ลงวนัที4.                                . จะตอ้งไปเสนอราคา  
ตามวนั เวลา และสถานที4 ที4กาํหนด และยินยอมปฏิบติัตามระเบียบฯขา้งตน้ 
 2. ข้อกาํหนดอื
น 

2.1 หน้าที
ของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 2.1.1  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ณ วนั เวลา และสถานที4ที4กาํหนดโดย

ตอ้งส่งผูแ้ทนเขา้เสนอราคาไม่เกิน 3 คน และไม่สามารถเปลี4ยนหรือเพิ4มผูแ้ทนได ้แต่สามารถถอดถอน
ผูแ้ทนบางคนดว้ยเหตุใดเหตุหนึ4งได ้ 

 
 
 

 



 

ตัวอักษร 
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2.1.2  เมื4อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ0นแลว้ ผูเ้สนอราคาคนใดคนหนึ4งของ 

ผูมี้สิทธิเสนอราคาแต่ละรายที4มาลงทะเบียนเพื4อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยนัการเสนอราคา 
ตามแบบ บก.008 ที4กรรมการประกวดราคานาํมามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาที4ผูมี้สิทธิเสนอราคาประจาํอยู ่
จึงจะสามารถออกจากหอ้งเสนอราคาได ้
   2.1.3  ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้งทาํการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผูรั้บบริการ
และตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมทั0งตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ที4แสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th  และผูมี้สิทธิเสนอ
ราคาตอ้งทาํการทดลองวธีิการเสนอราคาก่อนถึงกาํหนดวนัเสนอราคาที4เวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั0 งนี0   

2.2 การยดึหลกัประกนัซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ผู้รับบริการจะยดึหลกัประกนัซองที
ผู้รับบริการกาํหนดให้มีในการเข้าเสนอราคาจาก

ผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณดีังต่อไปนี� 
2.2.1  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ส่งผูแ้ทนมาลงทะเบียนเพื4อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา 

ตามวนั เวลา และสถานที4ที4กาํหนด  
2.2.2  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที4มาลงทะเบียนแลว้ ไม่ LOG IN เขา้สู่ระบบ  
2.2.3  ผูมี้สิทธิเสนอราคา LOG IN แลว้ แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด

เงื4อนไขที4กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา่ หรือเท่ากบัราคาเริ4มตน้การประมูล  
2.2.4  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื4อในแบบ บก. 008 แบบยืนยนัราคาสุดทา้ย

ในการเสนอราคา 

  2.3 ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ 
   ผูมี้สิทธิเสนอราคาที4ไดรั้บการคดัเลือกจากผูรั้บบริการให้เป็นผูช้นะการเสนอราคา 
ตอ้งจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายในการจดัการประมูลฯ ใหก้บัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจาํนวนเงิน 
...............................................บาท (…………………………………..…......................................................)  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ4มแลว้) โดยจ่ายชาํระงวดเดียวภายใน 30 วนั นบัแต่ไดรั้บใบแจง้หนี0จากผูใ้หบ้ริการ  

   2.4   การอุทธรณ์การเสนอราคา 
   กรณีที4ผูมี้สิทธิเสนอราคาที4เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการ
พิจารณาของหวัหนา้หน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(กวพ.อ.) ภายใน 3 วนันบัแต่วนัที4ไดรั้บแจง้ และ กวพ.อ. จะพิจารณา ให้เสร็จภายใน 30 วนั ซึ4 งในระหวา่ง
นี0จะดาํเนินการขั0นตอนต่อไปมิได ้
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   ทั0 งนี0  หากผูมี้สิทธิเสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนที4เกี4ยวข้องกับระบบหรือข้อมูล 
การเสนอราคาประมูลของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
จะนาํส่งขอ้มูลจากฐานขอ้มูลกลางของเครื4องแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลต่อผูรั้บบริการ
เท่านั0น 

2.5 การสงวนสิทธิQของผู้ให้บริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์  
2.5.1 ผู ้มีสิทธิ เสนอราคาที4ต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูล  

ควรทาํการเสนอราคาก่อนเวลาสิ0นสุดการประมูลอย่างน้อย 1 นาที ทั0งนี0 เพื4อเป็นการเผื4อเวลาสําหรับการ
เดินทางของขอ้มูลที4เขา้สู่ระบบ Server     

2.5.2  จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที4แสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจาก
เครื4องแม่ข่าย (Log file) เป็นหลกัฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั0น  
 

 ทั0ง 3 ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบติัตามขอ้ความและเงื4อนไขทุกประการตามหนังสือ 
ฉบับนี0 รวมถึงเอกสารที4เกี4ยวข้องทั0งหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมทั0 ง
ประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ไวเ้ป็นหลกัฐานในเอกสารฉบบันี0  และขอตอบรับการเขา้ร่วมการประมูลฯ ใน
วนัและเวลาดงักล่าว 
 
 

ชื4อ 
 

ตาํแหน่ง 

.......................................................... 
(………………..…………………..) 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

ผูรั้บบริการ 
 

 
ชื4อ 

 
ตาํแหน่ง 

.......................................................... 
(......................................................) 
.......................................................... 

ผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง 

 
ชื4อ 

 
ตาํแหน่ง 

.......................................................... 
(......................................................) 
.......................................................... 

ผูมี้สิทธิเสนอราคา 

 

 
 



 

      เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.4 
สญัญาเช่ารถยนต ์

 
 สญัญาฉบบันี0ทาํขึ0น ณ.......................................................................ตาํบล / แขวง..................................... 
อาํเภอ/ เขต...................................จงัหวดั....................................เมื4อวนัที4..........เดือน.........................พ.ศ....................
ระหวา่ง..........................................................................โดย..............................................ซึ4งต่อไปในสญัญานี0 เรียกวา่ “ผูเ้ช่า” 
ฝ่ายหนึ4งกบั.................................................................................................ซึ4งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
...........................................................................มีสาํนกังานอยูเ่ลขที4...................................................................................................................... ......โดย 
...................................................................ผู้มีอํานาจลงนาม ผกูพนันิติบคุคล ปรากฏตามหนงัสอืรับรองของ
สาํนกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท..................................ลงวนัที'............เดือน.......................พ.ศ. ......................... 
(และหนงัสอืมอบอํานาจลงวนัที'.............เดือน......................พ.ศ. .....................) แนบท้ายสญัญานี .  ซึ'งตอ่ไปใน
สญัญานี . เรียกวา่ “ผู้ให้เชา่” อีกฝ่ายหนึ'ง 
                 คูส่ญัญาทั .งสองฝ่ายได้ตกลงทําสญัญากนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี . 
 ข้อ ๑ ข้อตกลงเช่า 
                          ผู้ เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์................................................................................................ 
ยี'ห้อ......................รุ่น.........................................ซึ'งตอ่ไปในสญัญานี . เรียกวา่ “รถยนต์ที'เช่า” จํานวน................(.................) คนั 
 เพื'อใช้ในราชการของผู้ เช่า  ดงัรายละเอียดปรากฏตามผนวกแนบท้ายสญัญานี . 
           การเช่ารถยนต์ตามวรรคหนึ'งมีกําหนดระยะเวลา ๕ ปี (ห้า)ปี นบัตั .งแตว่นัที'................เดือน........................... 
พ.ศ. .............................ถึงวนัที'...........................เดือน................................พ.ศ. ............... 
     ผู้ให้เช่ารับรองว่ารถยนต์ที'เช่าตามสญัญานี .เป็นรถยนต์ใหม่ที'ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้ ให้เช่าได้ชําระภาษี 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ ให้เช่ามีสิทธินํามาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิ                 
ทั .งรับรองว่ารถยนต์ดังกล่าวมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ'ากว่าที'กําหนดไว้ในผนวกแนบท้ายสัญญา มีอุปกรณ์              
และเครื'องมือประจํารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที'เช่าและตามความต้องการของผู้ เช่าโดยครบถ้วน และผู้ ให้เช่า      
ได้ตรวจสอบแล้ววา่รถยนต์ที'เช่าตลอดจนอปุกรณ์ทั .งปวงปราศจากความชํารุดบกพร่อง 
  สญัญานี .มีผลบงัคบัใช้ตั .งแต่วนัที'ลงนามในสญัญา แต่การคํานวณค่าเช่าสําหรับรถยนต์ที'เช่าแต่ละคนั     ให้
เริ'มนบัตั .งแตว่นัที'ผู้ เช่าได้รับมอบรถยนต์ที'เช่าคนันั .น ๆ ไว้ เป็นที'เรียบร้อยแล้ว 
  ข้อ ๒   คา่เช่ารถยนต์ 
 ผู้ เช่าตกลงชําระคา่เช่าในอตัราตายตวัที'จะไมเ่ปลี'ยนแปลงตลอดอายสุญัญาให้แก่ผู้ให้เช่า           เป็นรายเดือน
ตามเดือนแห่งปฏิทินในอัตราค่าเช่าเดือนละ......................................... (..........................) บาทต่อรถยนต์ 
ที'เช่าหนึ'งคนั ซึ'งรวมภาษีมลูค่าเพิ'ม  ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา  ค่าภาษีรถยนต์  ค่าตรวจสภาพ  ค่าอะไหลส่ิ .นเปลือง  
ค่านํ .ามันหล่อลื'นทุกชนิดและค่าซ่อมแซมรถยนต์ ในการใช้งานตามปกติไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่านํ .ามันเชื .อเพลิงที'ใช้                 
ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบ 
 ใน ก าร ชํ า ระ ค่ า เช่ า  ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ต้ อง ส่ ง ใบ แ จ้ งห นี .เ รีย ก เ ก็บ ค่ า เช่ า ล่ว ง ห น้า ไม่ น้อ ย ก ว่า  ๑ ๐( สิบ )  
วนัก่อนครบกําหนดการชําระค่าเช่าในแต่ละเดือนแล้ว ผู้ เช่าจะชําระค่าเช่าในวนัครบกําหนดชําระค่าเช่า หรือภายหลงั
จากนั .น โดยให้ผู้ ให้เช่ามารับเช็ค ณ ที'ทําการ...............................................................ของผู้ เช่า หรือ โดยวิธีโอนเงิน      
เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่าโดยตรง ชื'อธนาคาร........................................สาขา......................................... 
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ชื'อบญัชี.................................................................................................เลขที'บญัชี........................................ทั .งนี .  
ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ รับภาระเงินคา่ธรรมเนียม หรือคา่บริการอื'นใดอนัเกี'ยวกบัการโอนเงินที'ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม
ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงินที'โอนในเดือนนั .น ๆ  เมื'อได้รับเงินค่าเช่าดังกล่าวแล้วผู้ ให้เช่าจะต้องส่ง
ใบเสร็จรับเงินคา่เช่า     ให้แก่ผู้ เช่าภายใน ๗ (เจ็ด) วนั 
 ในกรณีที'การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่าเป็นรายวัน 
ตามจํานวนวนัที'เช่าจริง 
 ผู้ เช่ามีสิทธิหกัค่าเช่าเป็นรายวนัได้ในกรณีที'ผู้ เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที'เช่าเพราะความผิดของผู้ ให้เช่า หรือเพราะ
ความบกพร่องของรถยนต์ที'เช่า 
 การคํานวณคา่เช่ารายวนัตามสญัญานี .ให้ถือวา่หนึ'งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วนั ซึ'งเมื'อคํานวณค่าเช่าตามสญัญา
นี .เป็นรายวนัจะตกวนัละ.......................................................(..............................................................) บาท 
 ข้อ ๓  เอกสารอนัเป็นสว่นหนึ'งของสญัญา 
 เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนี .ให้ถือเป็นสว่นหนึ'งของสญัญานี . 

๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จํานวน........................................(.................................)หน้า 
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาลอ็ก และรายละเอียดของรถยนต์ที'เช่า จํานวน........................................หน้า 
๓.๓ ผนวก ๓ รายการอปุกรณ์และเครื'องมือประจํารถ จํานวน...................................................หน้า 
๓.๔ ผนวก ๔ กําหนดการบํารุงรักษา จํานวน..............................หน้า 
๓.๕ ผนวก ๕ เงื'อนไขการเช่าเพิ'มเติมตามความต้องการของหนว่ยงานผู้ เช่า (ถ้ามี)  จํานวน........หน้า 
๓.๖ ผนวก ๖...................................ฯลฯ...................................... 

 ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาที'ขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี . ให้ใช้ข้อความในสญัญานี .บงัคบั และกรณี
ที'เอกสารแนบท้ายสญัญาขัดแย้งกันเอง ผู้ ให้เช่าจะต้องปฏิบตัิตามคําวินิจฉัยของผู้ เช่า โดยผู้ ให้เช่าไม่อาจเรียกร้อง
คา่เสยีหายใดๆ เอากบัผู้ เช่าได้ 
 ข้อ ๔  การสง่มอบ 
   ผู้ ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที'เช่าให้แก่ผู้ เช่า ณ................................................................                  
ภายในวนัที'....................เดือน................................พ.ศ. ...........................ในสภาพที'ดีเรียบร้อย พร้อมด้วยอปุกรณ์และเครื'องมือ    
ประจํารถตามมาตรฐานของผู้ผลติอยา่งครบถ้วนถกูต้อง ตามรายละเอียดที'กําหนดไว้ในผนวกแนบท้ายสญัญา 
 ข้อ ๕ การตรวจรับ 
 เมื'อคณะกรรมการตรวจรับพสัดขุองผู้ เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที'สง่มอบตามข้อ ๔ และเห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนตาม
สญัญานี .แล้ว ผู้ เช่าจะออกหลกัฐานการรับมอบรถยนต์ที'เช่า เพื'อให้ผู้ให้เช่าใช้เป็นหลกัฐานประกอบ          การขอรับเงิน
คา่เช่ารถยนต์คนันั .นๆ 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏวา่  รถยนต์ซึ'งผู้ให้เช่าสง่มอบไม่ถกูต้องครบถ้วนตามสญัญาผู้ เช่าทรงไว้ซึ'งสิทธิที'
จะไมรั่บรถยนต์นั .น  ในกรณีเช่นวา่นี . ผู้ให้เช่าต้องรีบนํารถยนต์นั .นกลบัคืนไปทนัที และต้องนํารถยนต์คนัอื'นมาสง่มอบให้
ใหม ่ หรือต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องตามสญัญาด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองและระยะเวลาที'เสียไปเพราะเหตดุงักลา่ว  
ผู้ให้เช่าจะนํามาอ้างเป็นเหตขุอขยายเวลาสง่มอบ เพื'อของดหรือลดคา่ปรับไมไ่ด้ 
 หากผู้ให้เช่าไมนํ่ารถยนต์ที'สง่มอบไม่ถกูต้องกลบัคืนไปในทนัที ดงักลา่วในวรรคสองและเกิดความเสียหายแก่
รถยนต์นั .น  ผู้ เช่าไมต้่องรับผิดในความเสยีหายดงักลา่ว 
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 ในกรณีที'ผู้ ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที'เช่าถกูต้องแต่ไม่ครบจํานวน  หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถกูต้องทั .งหมด  
ผู้ เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะสว่นที'ถกูต้อง โดยออกหลกัฐานการรับมอบเฉพาะสว่นนั .นก็ได้  ในกรณีเช่นนี .ผู้ เช่าจะชําระ 
คา่เช่าเฉพาะรถยนต์ที'เช่าที'รับมอบไว้ 
 ขอ้ ๖   การขอขยายระยะเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีที4ผู ้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที4 เช่าให้แก่ผูเ้ช่าได้โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน
กาํหนดเวลาตามสญัญาขอ้  ๔  อนัเนื4องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ใด ๆ ซึ4 งผูใ้ห้เช่าไม่ตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย  
ผูใ้ห้เช่ามีสิทธิขอขยายกาํหนดเวลาส่งมอบรถยนต์ที4 เช่า  โดยจะตอ้งแจง้เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว  พร้อมหลกัฐาน     
เป็นหนังสือให้ผู ้เช่าทราบภายใน  ๑๕  (สิบห้า)  วนั นับแต่วนัที4 เหตุนั0 นเกิดขึ0 น  การอนุญาตให้ขยายเวลาส่งมอบ            
เป็นดุลพินิจของผูเ้ช่า  โดยผูใ้หเ้ช่าไม่อาจเรียกร้อง  ค่าเสียหายใดๆ เอากบัผูเ้ช่าได ้
 ขอ้ ๗  หนา้ที4ของผูใ้หเ้ช่า 
 ๗.๑   การประกนัภยัรถยนตที์4เช่า 
  ตลอดอายกุารเช่าตามสญัญานี0   ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งทาํประกนัภยัรถยนตที์4เช่า หรือรถยนตที์4นาํมา
เปลี4ยนหรือทดแทนรถยนต์ที4 เช่าประเภทชั0นหนึ4 งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ด้วยค่าใช้จ่ายของผูใ้ห้เช่า โดยทาํประกนัภยักับบริษทัประกันภยัซึ4 งไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชน 
ที4ผูเ้ช่าให้ความเห็นชอบและตอ้งมอบสําเนากรมธรรม์ประกันภยัและหลกัฐานการเอาประกันภยัดังกล่าวให้แก่ผูเ้ช่า 
ในวันทําสัญญาเช่าและทุกครั0 งที4 มีการต่ออายุสัญญาหรือมีการเปลี4ยนรถยนต์ที4 เ ช่าตามข้อ๗.๓ หรือข้อ  ๗.๔   
หรือขอ้  ๗.๕  หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามขอ้  ๗.๖  หรือมีการทาํสัญญาประกันภยัใหม่ โดยการประกันภยั       
ตอ้งรวมถึงการคุม้ครองต่อไปนี0  

(ก) คุ้ มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐                  
(หนึ'งล้าน)  บาท / คน  และไมเ่กิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สบิล้าน)  บาท / ครั .ง 

(ข) คุม้ครองทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกในวงเงิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  (หา้ลา้น)  บาท / ครั, ง 
(ค) คุ ้มครองค่ารักษาพยาบาล  และการเสียชีวิตสําหรับผู ้ข ับขี"และผูโ้ดยสารรถยนต ์           

คนัที"เอาประกนัภยัในวงเงินไม่ตํ"ากวา่  ๒๐๐,๐๐๐  (สองแสน)  บาท / คน 
 ๗.๒  การจดทะเบียนและเสียภาษีประจาํปีของรถยนตที์4เช่า 
  ผูใ้ห้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที4 เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจําปี        
ตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู ้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกําหนดส่งมอบรถยนต์ที4 เ ช่าตามสัญญาข้อ  ๔            
รวมทั0งตอ้งเสียภาษีประจาํปี สาํหรับปีต่อๆไปภายในกาํหนดเวลาทุกปี 
 ๗.๓  ความบกพร่องในรถยนตที์4เช่า 
  ในกรณีที4รถยนต์ที4เช่าคนัใดขดัขอ้งใช้งานไม่ไดต้ามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด  ผูใ้ห้เช่า
จะต้องนํารถยนต์คันใหม่ที4 มีขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที4 เช่า และมีสภาพที4 เทียบเท่าหรือดีกว่า               
ทั0งในเรื4องความนิยมในยี4หอ้รถยนต ์ (brand name) และราคาซื0อขายรถยนต ์ (price list)  ในทอ้งตลาดมาเปลี4ยนให้ผูเ้ช่า

ทนัทีที4ผูใ้หเ้ช่าไดรั้บแจง้จากผูเ้ช่าดว้ยค่าใชจ่้ายของผูใ้หเ้ช่าเองทั0งสิ0น 
 หากผูใ้ห้เช่าไม่นํารถยนต์มาเปลี4ยนให้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   นอกจากผูเ้ช่ามีสิทธิหักค่าเช่า         
คิดเป็นรายวนัต่อคัน  ตามสัญญาข้อ ๒  วรรคสี4 และวรรคห้าแล้ว  ผู ้เ ช่ามีสิทธิปรับผู ้ให้เช่าเป็นรายวนัในอัตรา 
วนัละ*......................(...................................) บาท  ต่อคนั  นับตั0งแต่วนัที4ผูใ้ห้เช่าได้รับแจง้จากผูเ้ช่าให้นาํรถยนต ์        
มาเปลี4ยน จนถึงวนัที4ผูใ้หเ้ช่านาํรถยนตค์นัใหม่มาเปลี4ยนให ้
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 หากผูใ้ห้เช่าไม่นํารถยนต์มาเปลี4ยนให้ตามวรรคหนึ4 ง  เมื4อได้รับแจ้งจากผูเ้ช่าแล้วเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๑๐(สิบ) วนั ผูเ้ช่ามิสิทธิที4จะบอกเลิกสัญญาทั0 งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยทาํเป็นหนังสือ         
แจง้ไปยงัผูใ้หเ้ช่า 

                 ในกรณีผูใ้ห้เช่าไม่นํารถยนต์มาเปลี4ยนให้ตามวรรคหนึ4 ง หรือผูใ้ห้เช่าจัดหารถยนต์อื4น           
มาเปลี4ยนซึ4 งสภาพ  ขนาด  หรือประสิทธิภาพของรถยนต์  ไม่ตรงตามที4กาํหนดไวไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ  ผูเ้ช่ามีสิทธิเช่า
รถยนตจ์ากบุคคลอื4นมาใชง้านแทนได ้จนกวา่ผูใ้หเ้ช่าจะจดัหารถยนตม์าเปลี4ยนใหโ้ดยถูกตอ้ง โดยผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรับภาระ
ค่าเช่า   ที4เพิ4มขึ0น 
 ๗.๔  การรับประกนัความเสียหาย 
 ในกรณีที4 มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้าง  และใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ  ว่าการครอบครอง              
ใชส้อยรถยนตที์4เช่าของผูเ้ช่าเป็นการละเมิด  หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขดัสิทธิเกี4ยวกบัรถยนตที์4เช่า         ตาม
สญัญานี0   ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งดาํเนินการทั0งปวงเพื4อใหก้ารเรียกร้อง  หรือการรบกวนสิทธิดงักล่าวหมดสิ0นไปโดยเร็ว       หาก
ผูใ้ห้เช่ามิอาจดาํเนินการดงักล่าวได ้ ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งจดัหารถยนตค์นัใหม่ที4มีสภาพเทียบเท่า หรือดีกวา่  รวมทั0ง        ใน
เรื4องความนิยมในยี4ห้อรถยนต ์ (brand  name)  และราคาซื0อขายรถยนต ์ (price list)  ในทอ้งตลาดมาทดแทนให้ทนัที  

โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ  ทั0 งสิ0น  และหากการเรียกร้องหรือการรบกวนสิทธิเป็นเหตุให้ผูเ้ช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ
บุคคลภายนอก หรือผูเ้ช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขดัสิทธิดังกล่าว  ผูใ้ห้เช่าตอ้งเป็นผูช้าํระค่าเสียหาย       
และค่าใชจ่้ายรวมทั0งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผูเ้ช่า  หรือชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยสิ0นเชิง 
 ๗.๕  การโอนกรรมสิทธิ< ใหบุ้คคลอื4น 
  ในกรณีที4ผูใ้ห้เช่าเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ< ในรถยนตที์4นาํมาให้เช่า  ผูใ้ห้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ<  
ในรถยนต์ที4เช่าแก่บุคคลอื4นโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผูเ้ช่าและโดยไม่นํารถยนต์คนัใหม่ที4มีสภาพ  
ขนาด  ประสิทธิภาพเท่า  เทียบเท่าหรือดีกวา่  รวมทั0งในเรื4องความนิยมใน  ยี4หอ้รถยนต ์ (brand  name)  และราคาซื0อขาย

รถยนต ์ (price list)  ในทอ้งตลาดมาส่งมอบแก่ผูเ้ช่าทดแทนก่อนไม่ได ้ หากฝ่าฝืนผูใ้หเ้ช่าตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหาย  (ถา้

มี)  ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
 ๗.๖  การบาํรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนตที์4เช่า 
  ผูใ้ห้เช่ามีหน้าที4บํารุงรักษา  ตรวจสภาพ  เปลี4ยนชิ0นส่วนของอะไหล่สิ0นเปลืองรวมทั0 ง
นํ0 ามนัหล่อลื4นทุกชนิดและซ่อมแซมรถยนต์ที4 เช่าในกรณีความเสื4อมสึกหรอและความเสียหายอนัเกิดจากการใช้งาน
ตามปกติเยี4ยงวญิ�ูชนใหอ้ยูใ่นสภาพที4พร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา  ซึ4 งผูใ้ห้เช่ามีหนา้ที4บาํรุงรักษาตรวจสภาพรถยนตที์4เช่า
เมื4อครบระยะเวลาหรือครบกาํหนดระยะทางที4ใชง้านตามที4กาํหนดในผนวกแนบทา้ยสญัญา   รวมทั0งจะตอ้งบาํรุงรักษา 
หรือซ่อมแซมเพิ4มเติมทนัทีเมื4อได้รับแจ้งจากผูเ้ช่า  เพื4อให้รถยนต์ที4 เช่าใช้ในราชการของผูเ้ช่าไดใ้นสภาพที4สมบูรณ์
ปลอดภยั 
  ในการบํารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมตามวรรคหนึ4 ง  ผูใ้ห้เช่าจะต้องเป็นผูม้ารับ     
รถยนตที์4เช่าจากผูเ้ช่าและจดัหารถยนตส์าํรองที4มีสภาพ  ขนาด  ประสิทธิภาพ  และอายกุารใชง้าน   เช่นเดียวกบัรถยนต ์  
ที4เช่ามาให้ผูเ้ช่าใช้ทนัที  และถา้หากผูใ้ห้เช่าไม่อาจดาํเนินการตามเงื4อนไขนี0 ได ้  ผูเ้ช่ามีสิทธิดาํเนินการตามขอ้  ๗.๓     
วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี4  โดยอนุโลม 
  ในการซ่อมแซม  บาํรุงรักษารถยนตที์4เช่าผูใ้หเ้ช่าตอ้งนาํรถยนตที์4เช่า เขา้ซ่อมแซมบาํรุงรักษา
ที4ศูนยบ์ริการมาตรฐานของรถยนตที์4เช่าเท่านั0น  ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 
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  การนํารถยนต์ไปซ่อมหรือบํารุงรักษา  ผูใ้ห้เช่าต้องตรวจสอบนํ0 ามันเชื0อเพลิงในถังว่า             
มีระดบัเท่าใด  เมื4อส่งรถยนตก์ลบัมาใหผู้เ้ช่านํ0 ามนัเชื0อเพลิงในถงัจะตอ้งอยูใ่นระดบัเดิม  ถา้ตํ4ากวา่เดิม  ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งเติม
ใหอ้ยูใ่นระดบัเดิม 
  เมื4อรถยนต์คนัที4เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นใดเส้นหนึ4 งมีสภาพความลึกของ      
ดอกยางตํ4ากวา่  ๓  (สาม)  มิลลิเมตร  หรือตามที4ผูเ้ช่าเห็นวา่จะไม่ปลอดภยั  ผูใ้ห้เช่าตอ้งเปลี4ยนยางรถยนตที์4มีสภาพใหม่
ใหโ้ดยหา้มใชย้างหล่อดอก 
  กรณีที4ผูใ้ห้เช่านํารถยนต์ที4 เช่าไปบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม  ผูใ้ห้เช่าตอ้งนํารถยนต์  คนัอื4น         
มาทดแทนทนัที  โดยในระหวา่งเวลาที4ผูใ้หเ้ช่ายงัมิไดน้าํรถยนตม์าทดแทน  ผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถคิดค่าเช่าจากผูเ้ช่าได ้
  การจดัหารถยนตท์ดแทน   ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งจดัหารถยนตซึ์4งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกวา่  
รวมทั0งในเรื4องความนิยมในยี4ห้อรถยนต์  (brand  name)  และราคาซื0อขายรถยนต์  (price list)    ในทอ้งตลาดมาทดแทน  

เพื4อใหผู้เ้ช่าใชง้านทนัทีจนกวา่รถยนตค์นัที4อยูร่ะหวา่งบาํรุงรักษาหรือ   ซ่อมแซมจะเรียบร้อยพร้อมใชง้านได ้ หากผูใ้หเ้ช่า
ละเลยไม่จดัหารถยนตท์ดแทนให ้  ผูเ้ช่ามีสิทธิ  ที4จะเช่ารถยนตจ์ากผูอื้4นมาใชง้านแทน   โดยผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรับภาระค่าเช่า
ที4เพิ4มขึ0นจนกวา่ผูใ้หเ้ช่าจะนาํรถยนตท์ดแทนมาส่งมอบใหผู้เ้ช่าหรือจนกวา่รถยนตที์4เช่าจะบาํรุงรักษาซ่อมแซมเสร็จ 
 ขอ้  ๘  การบอกเลิกสญัญา 

 ๘.๑  ผูเ้ช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั0 งหมดหรือบางส่วนได้   หากผูใ้ห้เช่าส่งมอบรถยนต์ที4 เช่า          
ไม่ถูกตอ้ง  ไม่ครบถว้น  ไม่ส่งมอบภายในกาํหนด  หรือส่งมอบภายในกาํหนด แต่ใช้งานไม่ไดค้รบถว้นตามสัญญา         
หรือผูใ้หเ้ช่าไม่ปฏิบติัตามสญัญาขอ้หนึ4งขอ้ใด 

 ในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน  ผูเ้ช่ามีสิทธิริบหลกัประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกร้อง       
จากธนาคารผูอ้อกหนงัสือคํ0าประกนัตามสัญญาขอ้  ๑๓  เป็นจาํนวนเงินทั0งหมดหรือบางส่วน ก็ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร  
และถา้ผูเ้ช่าตอ้งเช่ารถยนตจ์ากบุคคลอื4นทั0งหมดหรือแต่บางรายการภายในกาํหนด..................(..........................) เดือน   
นบัแต่วนับอกเลิกสญัญา  ผูใ้หเ้ช่ายอมรับผิดชดใชค้่าเช่าที4เพิ4มขึ0นจากค่าเช่าที4กาํหนดไวใ้นสญัญานี0ดว้ย 

 ๘.๒  ในกรณีมีความจาํเป็นทางราชการ  ผูเ้ช่ามีสิทธิที4จะบอกเลิกสัญญาเช่านี0 ก่อนครบกาํหนด
ระยะเวลาการเช่าได ้  โดยแจง้เป็นหนงัสือให้ผูใ้ห้เช่าทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  (สามสิบ)  วนั  โดยผูใ้ห้เช่าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ  จากผูเ้ช่าในการเลิกสญัญาดงักล่าว 
 ขอ้  ๙  ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าชา้ 
  ในกรณีที4ผูใ้หเ้ช่าส่งมอบรถยนตที์4เช่าล่วงเลยกาํหนดส่งมอบตามสญัญาขอ้  ๔  แต่ผูเ้ช่ามิไดใ้ชสิ้ทธิ
บอกเลิกสัญญาตามขอ้  ๘.๑  วรรคหนึ4ง  ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งชาํระค่าปรับให้ผูเ้ช่าเป็น รายวนัสาํหรับรถยนตค์นัที4ยงัไม่ไดส่้งมอบ
ตามสัญญา  ในอตัราวนัละ*...............(...........................) บาทต่อคนั นบัตั0งแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนด ส่งมอบตามสัญญา
จนถึงวนัที4ผูใ้หเ้ช่าไดน้าํรถยนตที์4เช่ามาส่งมอบใหแ้ก่ผูเ้ช่าจนถูกตอ้งครบถว้น 
  ในระหว่างที4ผู ้เช่ายงัมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั0 น  หากผูเ้ช่าเห็นว่าผู ้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติ          
ตามสญัญาต่อไปได ้ ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา  และริบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาหรือเรียกร้องจากธนาคาร 
ผูอ้อกหนังสือคํ0 าประกนัตามสัญญาขอ้  ๑๓  กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที4 เพิ4มขึ0นตามที4กาํหนดไวใ้นสัญญาขอ้  ๘.๑      
วรรคสอง  ก็ได้  และถ้าผูเ้ช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระค่าปรับไปยงัผูใ้ห้เช่าเมื4อครบกําหนดส่งมอบดังกล่าวแล้ว               
ผูเ้ช่ามีสิทธิที4จะปรับผูใ้หเ้ช่าจนถึงวนับอกเลิกสญัญาไดอี้กดว้ย 
 
 



 
      6       
 ขอ้ ๑๐  การรับผิดชดใชค้่าเสียหาย 
  ถา้ผูใ้หเ้ช่าไม่ปฏิบติัตามสญัญาขอ้หนึ4งขอ้ใดดว้ยเหตุใดๆ  ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ผูเ้ช่าแลว้ ผูใ้หเ้ช่าตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยสิ0นเชิงภายในกาํหนด ๓๐(สามสิบ)วนันบัแต่วนัที4ไดรั้บหนงัสือแจง้ 
  หากผูใ้ห้เช่าไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ4 ง  ผูเ้ช่ามีสิทธิหักค่าเสียหายออกจากค่าเช่าประจําเดือนหรือ
หลกัประกนัตามสญัญาขอ้  ๑๓ 
  ผูเ้ช่าไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ  ที4 เกิดขึ0นแก่รถยนต์ที4 เช่า  อนัไม่ใช่
ความผิดของผูเ้ช่า  ตลอดระยะเวลาที4รถยนตอ์ยูใ่นความครอบครองของผูเ้ช่า 
 ขอ้  ๑๑  การใชป้ระโยชน์จากรถยนตที์4เช่า 
  เพื4อประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในทางราชการของผูเ้ช่า  ผูเ้ช่ามีสิทธิ ติดป้าย  
โลหะ ประทบัตรา  ทาํเครื4องหมายอื4นใด  ติดขอ้ความหรืออุปกรณ์อื4นใดๆ  ที4จาํเป็นในการใชง้านของผูเ้ช่า  หรือดาํเนินการ
ใดๆ      บนรถยนตที์4เช่าไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูใ้หเ้ช่าก่อน 
 ขอ้  ๑๒  การรับมอบรถยนตที์4เช่ากลบัคืน 
  เมื4อสิ0นสุดสญัญาไม่วา่จะเป็นการบอกเลิกสญัญาหรือดว้ยเหตุใดๆ  ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรับมอบรถยนต์
ที4 เช่ากลับคืนไปตามสภาพที4เป็นอยู่ในขณะนั0 นภายใน ๗ (เจ็ด) วนั นับจากวนัที4สัญญาสิ0นสุดโดยผูใ้ห้เช่าเป็นผูเ้สีย
ค่าใชจ่้ายเองทั0งสิ0น 
  ถ้าผู ้ให้เช่าไม่นํารถยนต์ที4 เช่ากลับคืนไปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ4 ง  ผู ้เช่าไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  ทั0งสิ0นที4เกิดแก่รถยนตอ์นัมิใช่ความผิดของผูเ้ช่า 
 ขอ้  ๑๓  หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
  ในขณะทาํสญัญานี0   ผูใ้หเ้ช่าไดน้าํหลกัประกนัเป็น..................................................เป็นจาํนวนเงิน.  
.............................................(.................................................) บาท  มามอบแก่ผูเ้ช่าเพื4อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญานี0  
 หลกัประกนัที4ผูใ้ห้เช่านาํมามอบไวต้ามวรรคหนึ4ง  ผูเ้ช่าจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี0ย  เมื4อผูใ้ห้เช่า    
พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาแลว้ 

สัญญานี0ทาํขึ0นเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สัญญาไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยละเอียด
แลว้  จึงไดล้งลายมือชื4อพร้อมทั0งประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานและคู่สญัญาต่างยดึถือไวฝ่้ายละหนึ4งฉบบั 

ลงชื4อ ..............................................................ผูเ้ช่า 
          (.............................................................) 
ลงชื4อ ..............................................................ผูใ้หเ้ช่า 
          (.............................................................) 
ลงชื4อ ..............................................................พยาน 
          (.............................................................) 
ลงชื4อ ..............................................................พยาน 
          (.............................................................) 

หมายเหตุ  *  อตัราค่าปรับกรณีผูใ้ห้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาตามขอ้ ๗.๓ และกรณีที4ผูใ้ห้เช่าส่งมอบรถยนต์ที4 เช่าล่วงเลย
กาํหนดเวลา ตามขอ้ ๙ ใหคิ้ดค่าปรับเป็นอตัราตายตวั วนัละไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าเช่ารถยนตร์ายวนัในปัจจุบนั  
รวมกบัค่าใชจ่้ายอื4น ๆ ที4ผูใ้หเ้ช่ารถยนตร์ายใหม่เรียกเก็บ ทั0งนี0   อตัราค่าเช่ารถยนตร์ายวนัที4จะนาํมากาํหนด
เป็นค่าปรับนั0น ให้เปรียบเทียบจากอตัราค่าเช่ารายวนัของรถยนตป์ระเภท และขนาดเดียวกนักบัรถยนต์ที4
เช่ากนัตามสญัญา ซึ4งเป็นราคาที4เช่ากนั ณ ปัจจุบนั ในทอ้งถิ4นนั0น ๆ ดว้ย 



 

  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.5 (1) 
แบบหนังสือคํ�าประกนั 
(หลกัประกนัซอง) 

 
เลขที4………………….                                                                        วนัที4………………………….. 
 

ขา้พเจา้………..(ชื4อธนาคาร/บริษทัเงินทุน)……….สํานกังานตั0งอยู่เลขที4…………ถนน……….
ตาํบล/แขวง……………..อาํเภอ/เขต…………….จงัหวดั…………….โดย……..ผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั
ธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทาํหนังสือคํ0 าประกันฉบับนี0 ให้ไวต่้อ……..(ชื4อส่วนราชการผูป้ระกวด
ราคา)………….ดงัมีขอ้ความต่อไปนี0  
 1.  ตามที4…………………...(ชื4อผูเ้สนอราคา)………………...…..ไดย้ื4นซองประกวดราคาสําหรับ
การจดัเช่า……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที4……….….ซึ4 งตอ้งวางหลกัประกนัซองตาม
เงื4อนไขการประกวดราคาต่อ…………………..(ชื4อส่วนราชการผูป้ระกวดราคา)…………………..…..
เป็นจาํนวนเงิน…………..บาท (………………………..) นั0น 
 ขา้พเจา้ยอมผูกพนัตน โดยไม่มีเงื4อนไข  ที4จะคํ0าประกนัชนิดเพิกถอน ไม่ไดเ้ช่นเดียวกบัลูกหนี0
ชั0นตน้ ในการชาํระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ…………….(ชื4อส่วนราชการผูป้ระกวดราคา)………..……..
จาํนวนไม่เกิน…………บาท (………………..) ในกรณี……….…..(ชื4อผูเ้สนอราคา)………………….. 
ไม่ปฏิบติัตามเงื4อนไขในการประกวดราคาอนัเป็นเหตุให้………...………(ชื4อส่วนราชการผูป้ระกวดราคา) 
.....................................มีสิทธิริบหลกัประกนัซองประกวดราคาหรือให้ชดใชค่้าเสียหายใดๆ รวมทั0งกรณีที4 
……………..(ชื4อผูเ้สนอราคา)………..…..ไดถ้อนใบเสนอราคาของตน  ภายในระยะเวลาที4ใบเสนอราคา
ยงัมีผลอยู ่ หรือมิไดไ้ปลงนามในสัญญาเมื4อไดรั้บแจง้ไปทาํสัญญา หรือมิไดว้างหลกัประกนัสัญญา ภายใน
ระยะเวลาที4กาํหนดในเอกสารประกวดราคา โดยขา้พเจา้จะไม่อา้งสิทธิใดๆ เพื4อโตแ้ยง้และ……………… 
…..(ชื4อส่วนราชการผูป้ระกวดราคา)……………………..………ไม่จาํเป็นตอ้งเรียกร้องให้……………. 
(ชื4อผูเ้สนอราคา)……………..ชาํระหนี0นั0นก่อน 
 2.  หนงัสือคํ0าประกนันี0 มีผลใชบ้งัคบัตั0งแต่………………ถึง………….และขา้พเจา้จะไม่เพิกถอน
การคํ0าประกนันี0ภายในระยะเวลาที4กาํหนดไว ้
 3.  ถา้………..…….(ชื4อผูเ้สนอราคา)….……………ขยายกาํหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคา
ออกไป  ขา้พเจา้ยินยอม  ที4จะขยายกาํหนดระยะเวลาการคํ0าประกนันี0  ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที4ได้
ขยายออกไปดงักล่าว  
 
 
 
 
 



 

2 
 

 ขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราไวต่้อหนา้พยานเป็นสาํคญั 
 

 
       (ลงชื4อ)…………………………………..ผูค้ ํ0าประกนั 
     (…………………………………) 
    ตาํแหน่ง………………………………… 
 
 
    (ลงชื4อ)…………………………………..พยาน 
     (………………………………….) 
 
 
    (ลงชื4อ)……………………………………พยาน 
     (………………………………….) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.5 (2) 
แบบหนังสือคํ�าประกนั 
(หลกัประกนัสัญญา) 

เลขที4…………………                                                                         วนัที4….……………………….. 
 

ขา้พเจา้……………..(ชื4อธนาคาร)…………..สํานกังานตั0งอยู่เลขที4……..ถนน……………….....
ตาํบล/แขวง…………..อาํเภอ/เขต……….จงัหวดั………………………..โดย………...………ผูมี้อาํนาจ 
ลงนามผกูพนัธนาคารขอทาํหนงัสือคํ0าประกนัฉบบันี0ไวต่้อ………………………………..(ชื4อส่วนราชการ 
ผูเ้ช่า)………………..….ซึ4 งต่อไปนี0 เรียกวา่ “ผูเ้ช่า” ดงัมีขอ้ความต่อไปนี0  
 1. ตามที4……..(ชื4อผูใ้ห้เช่า) ……...ซึ4 งต่อไปนี0 เรียกวา่ “ผูใ้ห้เช่า” ไดท้าํสัญญาเช่า….……………
กบัผูเ้ช่าตามสัญญาเลขที4……….ลงวนัที4…….…ซึ4งผูข้ายตอ้งวางหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาต่อผูเ้ช่า
เป็นจาํนวนเงิน……..บาท(….….....…) ซึ4 งเท่ากบัร้อยละ…...(….…….…..)ของมูลค่าทั0งหมดของสัญญา 

ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนโดยไม่มีเงื4อนไขที4จะคํ0าประกนัชนิดเพิกถอนไม่ไดเ้ช่นเดียวกบัลูกหนี0ชั0นตน้ 
ในการชาํระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผูข้าย จาํนวนไม่เกิน…….…บาท (……….…………..) ในกรณีที4
ผูข้ายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือตอ้งชาํระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผูข้ายมิไดป้ฏิบติัตาม
ภาระหนา้ที4ใด ๆ  ที4กาํหนดในสัญญาดงักล่าวขา้งตน้  ทั0งนี0   โดยขา้พเจา้จะไม่อา้งสิทธิใด ๆ เพื4อโตแ้ยง้และ
ผูเ้ช่าไม่จาํเป็นตอ้งเรียกร้องใหผู้ข้ายชาํระหนี0นั0นก่อน 
 2. หากผูเ้ช่าไดข้ยายระยะเวลาใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่า  หรือยินยอมให้ผูข้ายปฏิบติัผิดแผกไปจากเงื4อนไขใด ๆ   
ในสัญญา  ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไดย้นิยอมในกรณีนั0น ๆ  ดว้ย 
 3. หนงัสือคํ0าประกนันี0   มีผลใชบ้งัคบัตั0งแต่วนัทาํสัญญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้จนถึงวนัที4ภาระหนา้ที4
ทั0งหลายของผูใ้ห้เช่าจะไดป้ฏิบติัให้สําเร็จลุล่วงไป  และขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนการคํ0าประกนัไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ตราบเท่าที4ผูใ้หเ้ช่ายงัตอ้งรับผดิชอบต่อผูเ้ช่าตามสัญญาเช่าอยู ่

ขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราไวต่้อหนา้พยานเป็นสาํคญั 
 

  (ลงชื4อ)……………………ผูค้ ํ0าประกนั 
(…………………………...) 
ตาํแหน่ง…………………... 

 

(ลงชื4อ)…………………….พยาน 
(……………………………) 

 

(ลงชื4อ)……………………..พยาน 
(…………………………….) 

 
 



 

     เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (1) 
บทนิยาม 

  “ผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที4เขา้เสนอราคาในการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานกังาน  เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื4นที4เข้าเสนอราคาในการ
ประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาํนกังานในคราวเดียวกนั 
  การมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าว
ขา้งตน้  ไดแ้ก่การที4บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปนี0  

(1)  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบริหาร  โดยผูจ้ดัการ  หุ้นส่วนผูจ้ดัการกรรมการผูจ้ดัการ  
ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ4งมีอาํนาจ
หรือสามารถใชอ้าํนาจในการบริหารจดัการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ4 งหรือ
หลายราย  ที4เสนอราคาให้แก่สํานกังานและผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาเช่า
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั0 งนี0  

(2)  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงทุน โดยผูเ้ป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั  หรือผูเ้ป็น
หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชน
จาํกดั  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจาํกดั
หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  อีกรายหนึ4งหรือหลายรายที4เสนอราคาให้แก่สํานกังานและผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั0 งนี0  
  คาํวา่  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  ใหห้มายความวา่ 
  (ก)  กรณีผูเ้สนอราคาที4มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคาดว้ยกนั หมายความว่า 
ผู้ถือหุ้นซึ
งถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละยี
สิบห้าในกจิการนั�น หรือในอตัราอื4นตามที4คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ
เห็นสมควรประกาศกาํหนดสาํหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (ข)  กรณีผูเ้สนอราคาที4มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความวา่ ผู้ถือหุ้นซึ
งถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละห้าในกิจการนั�น หรือในอตัราอื4นตามที4
คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุเห็นสมควรประกาศกาํหนดสาํหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (3)  มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะไขวก้นัระหวา่ง (1)  และ (2)  โดยผูจ้ดัการ หุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหนึ4งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัอีกรายหนึ4 งหรือหลายรายที4เขา้เสนอราคาให้แก่สํานกังานในการ
ประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั0 งนี0   หรือในนยักลบักนั 
  การดาํรงตาํแหน่ง  การเป็นหุน้ส่วน  หรือเขา้ถือหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ของคู่สมรส  หรือบุตร 
ที4ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือวา่เป็นการดาํรงตาํแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือ
การถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว 



 

      2 
 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื4อบุคคลอื4นเป็นผูจ้ดัการ  หุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ
ผูบ้ริหาร  ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ โดยที4ตนเองเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการบริหารที4 แทจ้ริง  หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผูถื้อหุ้นที4แทจ้ริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษทัจาํกดั  หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  แลว้แต่กรณี  และ 
ห้างหุ้นส่วน  หรือบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที4เกี4ยวขอ้งไดเ้สนอราคาให้แก่สํานกังานในการ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกันให้ถือว่าผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั0น 
มีความสัมพนัธ์กนัตาม (1) (2)  หรือ (3)  แลว้แต่กรณี 
 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (2) 
 

  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความวา่การที4ผูเ้สนอราคารายหนึ4ง
หรือหลายรายกระทาํการอยา่งใด ๆ  อนัเป็นการขดัขวาง  หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานกังาน  ไม่วา่จะกระทาํโดยการสมยอมกนั  หรือโดย
การให้  ขอให้หรือรับวา่จะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์อื4นใด  หรือใช้
กาํลงัประทุษร้าย  หรือข่มขู่วา่จะใชก้าํลงัประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเท็จ  หรือกระทาํการใด 
โดยทุจริต  ทั0งนี0   โดยมีวตัถุประสงคที์4จะแสวงหาประโยชน์ในระหวา่งผูเ้สนอราคาดว้ยกนั  หรือเพื4อให้
ประโยชน์แก่ผูเ้สนอราคารายหนึ4งรายใดเป็นผูมี้สิทธิทาํสัญญากบัสํานกังาน  หรือเพื4อหลีกเลี4ยงการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม  หรือเพื4อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบสาํนกังาน  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 (1) 
 

บัญชีเอกสารส่วนที
 1 
 
  1.  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน............แผน่ 
บญัชีรายชื4อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  จาํนวน………….แผน่ 
ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี)  จาํนวน............แผน่ 

(ข)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 
สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน............. แผน่ 
หนงัสือบริคณห์สนธิ  จาํนวน............... แผน่ 
บญัชีรายชื4อกรรมการผูจ้ดัการ จาํนวน…….….แผน่ 
บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่  จาํนวน.............แผน่ 
ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) จาํนวน........... แผน่ 
 

  2.  ในกรณีผูเ้สนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
       (ก) บุคคลธรรมดา 

       สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั0น  จาํนว.............. แผน่ 
       (ข) คณะบุคคล 

สาํเนาขอ้ตกลงที4แสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน  จาํนวน.............. แผน่ 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน จาํนวน........... แผน่  
 

3. ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ 
สาํเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้  จาํนวน............... แผน่ 

       (ก) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นบุคคลธรรมดา 
  -  บุคคลสัญชาติไทย 
      สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  จาํนวน.............. แผน่ 
    -  บุคคลที4มิใช่สัญชาติไทย 
        สาํเนาหนงัสือเดินทาง  จาํนวน................ แผน่ 
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       (ข) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นนิติบุคคล 
  - หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
                 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน........ แผน่ 
     บญัชีรายชื4อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  จาํนวน……..แผน่ 

    ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)   จาํนวน……..แผน่ 
 - บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 
   สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน .......... แผน่ 
   หนงัสือบริคณห์สนธิ  จาํนวน................ แผน่ 
   บญัชีรายชื4อกรรมการผูจ้ดัการ  จาํนวน…..…..แผน่ 
   บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จาํนวน………….แผน่ 
    ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  จาํนวน……….แผน่ 
 

4. อื4น ๆ  (ถา้มี) 
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  เอกสารหลกัฐานที4ขา้พเจา้ยื4นในการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                ลงชื4อ..................………….....................ผูเ้สนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                    ตาํแหน่ง......................................................... 
                                                                  ประทบัตรา (ถา้มี)  
 
 
หมายเหตุ 1. ในกรณีที4เอกสารใด ส่วนราชการมิไดเ้ป็นผูจ้ดัทาํให้ตามมาตรฐานของทางราชการ   
  ผูเ้สนอราคาสามารถจดัทาํ  และรับรองความถูกตอ้งของเอกสารได ้ เช่น บญัชีรายชื4อ
  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  บญัชีรายชื4อกรรมการผูจ้ดัการ และบญัชีรายชื4อผูถื้อหุน้รายใหญ่ เป็นตน้ 
 

 2.  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงชื4อพร้อมระบุตาํแหน่งและประทบัตรา (ถา้มี) 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 (2) 

บัญชีเอกสารส่วนที
 2 
 

1. แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการคุณลกัษณะเฉพาะ จาํนวน................ แผ่น  
จาํนวน..................ชุด   สาํเนาจาํนวน................ชุด 

2. หนังสือมอบอํานาจซึ4 งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที4ผู ้เสนอราคา 
มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื4นทาํการแทน  จาํนวน................ แผน่ 

3. หลกัประกนัซอง  จาํนวน................ แผน่ 
4. แบบใบยื4นขอ้เสนอการประกวดราคาเช่ารถยนตส่์วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนตโ์ดยสาร 

(รถตู)้ ส่วนกลาง  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในขอ้ 1.2 
5. หนังสือแสดงเงื4อนไขการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 

ส่วนกลาง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ 1.4 จาํนวน...........แผ่น  
จาํนวน...........ชุด  

6. อื4น ๆ  (ถา้มี)  
       ..............................................................................................................        
       .........................................................................................…….............        
       .........................................................................................…….............        
       .........................................................................................…….............        
       .........................................................................................…….............        

 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  เอกสารหลกัฐานที4ขา้พเจา้ยื4นในการประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                ลงชื4อ..................………….....................ผูเ้สนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                    ตาํแหน่ง......................................................... 
                                                                  ประทบัตรา (ถา้มี)  
 
หมายเหตุ 1. ในกรณีที4เอกสารใด ส่วนราชการมิไดเ้ป็นผูจ้ดัทาํให้ตามมาตรฐานของทางราชการ 
  ผูเ้สนอราคาสามารถจดัทาํ  และรับรองความถูกตอ้งของเอกสารได ้ เช่น บญัชีรายชื4อ
  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ บญัชีรายชื4อกรรมการผูจ้ดัการ และบญัชีรายชื4อผูถื้อหุน้รายใหญ่ เป็นตน้ 

 

 2. ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงชื4อพร้อมระบุตาํแหน่งและประทบัตรา (ถา้มี) 
 
 
 


