ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู)้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------

สํานักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จํานวน 1 คัน
และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จํานวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องเป็ นผู้ มีอาชี พให้ เช่ าพั สดุ ที่ ประกวดราคาเช่ าด้ วยวิ ธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้ งเวี ยนชื่ อแล้ ว หรือไม่เป็ นผู้ที่ได้รั บผลของการสั่งให้นิติ บุคคลหรื อบุคคลอื่ นเป็ นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.5 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นฐานะเป็ น ผู้ ไ ม่ แ สดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
1.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
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2. กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.............................
ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม...... (ชั้น....) สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
3. กําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่............................... ตั้งแต่เวลา
10.10 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ (บก.005) ให้ทราบต่อไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในราคาชุดละ
200.- บาท (สองร้อยบาทถ้ วน) ได้ที่สํานักงานเลขาธิ การ กลุ่มงานบริ หารทรั พย์ สิน ชั้น 2 สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่............................
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 1097 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม 2556

(นางสุชาดา รังสินันท์)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 16 / 2556
การเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้)
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.
ลงวันที่ สิงหาคม 2556
--------------------------------สํานักงาน ก.พ. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์
ส่วนบุคคล (เก๋ง) จํานวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จํานวน 2 คัน ซึ่งพัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้
ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง)
และรถยนต์โดยสาร (รถตู้)
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 ตัวอย่างสัญญาเช่ารถยนต์
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องเป็ นผู้ มี อาชี พให้ เช่ าพั สดุ ที่ ประกวดราคาเช่ าด้ วยวิ ธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์ จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผู้ ทิ้งงานของทาง
ราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

2
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกั นกับผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นฐานะเป็ น ผู้ ไ ม่ แ สดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ า ย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.6 ผู้ป ระสงค์ จะเสนอราคาต้ องลงทะเบีย นในระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของกรมบั ญชี กลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่ว มค้ า ให้ยื่ นสํา เนาสัญ ญาของการเข้ าร่ วมค้ า สํา เนาบัต รประจํ าตัว ประชาชนของผู้ร่ วมค้ า และในกรณี
ที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1)
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ
ในข้อ 1.4 จํานวน 3 ชุด โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(3) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู้ ป ระสงค์ จ ะ
เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ
ในข้อ 1.2
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าก่อนหรือภายในวันที่
1 ตุลาคม 2556
4.4 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป และรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และ
เอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้สํานักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สํา หรั บ แคตตาล็ อกที่ แนบให้ พิจ ารณา หากเป็ น สํ าเนารู ป ถ่ า ยจะต้องรั บ รองสํ า เนา
ถูกต้ องโดยผู้ มีอํา นาจทํ านิ ติกรรมแทนนิ ติบุ คคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์ จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน 3 วันทําการ
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4.5 ผู้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ องส่ งแบบตารางเปรีย บเที ย บรายละเอี ยดคุณลั กษณะ
เฉพาะ ตามแบบในข้อ 1.3
ทั้งนี้แคตตาล็อกของรถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ให้ขีดเส้นใต้
เน้นข้อความที่อธิบายคุณสมบัติของรถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ด้วย และระบุว่าตรงกับ
คุณลักษณะของรถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ในข้อใด พร้อมนี้ให้ระบุในตารางเปรียบเทียบ
คุณสมบัติทางเทคนิคฯ ช่องเอกสารอ้างอิงด้วยว่าอ้างอิงแคตตาล็อกหน้าใด
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งสําเนาเอกสารในข้อ 4.4 – 4.5 จํานวน 1 ชุด
4.7 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.9 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งยื่ น เอกสารประกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์
โดยสาร (รถตู้) โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 16/2556” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
......................... ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม..... (ชั้น.....) สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการประกวดราคาก่ อ นหรื อ ในขณะที่ มี ก ารเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์ว่ า มีผู้ป ระสงค์ จะเสนอราคาหรือผู้มีสิ ทธิเ สนอราคา กระทํา การอัน เป็น การ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการประกวดราคาจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
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ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ณ วั นประกาศประกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คํา สั่งดังกล่า วต่อหัว หน้า หน่ว ยงาน
ที่จัด หาพัส ดุภ ายใน 3 วัน นับ แต่วัน ที่ไ ด้รับ แจ้ง จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระสบข้ อ ขั ด ข้ อ ง จนไม่ อ าจดํ า เนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอน
ที่ ค้ า งอยู่ ภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยั ง เหลื อ ก่ อ นจะสั่ ง พั ก กระบวนการเสนอราคา แต่ ต้ อ งสิ้ น สุ ด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
4,077,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
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(6) ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาหรื อ ผู้ แ ทนที่ LOG IN แล้ ว จะต้ อ งดํา เนิ น การเสนอราคา
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 8,000.- บาท จากราคาสูงสุด
ของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 8,000.- บาท
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคาที่ ได้ รั บ คั ดเลื อกให้ เป็ น ผู้ ชนะราคา ต้ องรั บผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ า ย
ในการให้ บ ริ ก ารเสนอราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่........................................ ตั้งแต่เวลา
10.10 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ (บก.005) ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ ให้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ที่ แสดงไว้ ในเว็ บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้ มี สิ ท ธิ
เสนอราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จํานวน 203,850.- บาท (สองแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซอง จะต้องมีระยะเวลา
การค้ําประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (ตั้งแต่วันที่
............................ ถึง............................) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.2 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.3 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่ง ได้แ จ้ง เวีย นชื่อ ให้ส่ว นราชการต่า ง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโ ลมให้ใ ช้ต ามแบบหนัง สือ ค้ํา ประกัน ดัง ระบุ
ในข้อ 1.6 (1)
5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกัน ซองตามข้ อนี้ สํา นักงานจะคืน ให้ ผู้เ สนอราคาหรื อผู้ ค้ําประกัน ภายใน 15 วั น
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
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6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านั้น
6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงาน
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 สํานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่า ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเ หตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
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6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ณ วัน ประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิ เสนอราคา
ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทําสัญญาเช่า
ผู้ ช นะการประกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี การทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (ผู้ ค้า ) จะต้ องทํ า สั ญ ญาเช่ า
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับสํานักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลั กประกั น สั ญ ญาเป็ น จํ า นวนเงิ น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 5 ของราคาสิ่ ง ของที่ ป ระกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค
ลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(2) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในข้อ 1.6 (2)
(3) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ งได้ แ จ้ ง ชื่ อเวี ย นให้ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ทราบแล้ ว โดยอนุ โ ลมให้ ใ ช้ ต ามแบบหนั ง สื อ
ค้ําประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกัน นี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าข้อ 10 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
หรือทําสัญญาเช่า ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของ
ที่เช่าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. ได้ทําสัญญาเช่า โดยผู้ให้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
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10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) สําหรับการเช่าครั้งนี้
ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 โดยก่อหนี้ผูกพันงบประมาณตั้งแต่งบประมาณปี พ.ศ. 2557 2561
ราคากลาง เป็นเงินจํานวน 4,077,000.- บาท
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ได้ ต่ อ เมื่ อ สํ า นั ก งานได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค่ า เช่ า
จากสํานักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน
10.2 เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่า
สิ่งของตามการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าว
เข้ า มาจากต่ า งประเทศ และของนั้ น ต้ องนํ า เข้ า มาโดยทางเรื อในเส้ น ทางที่ มีเ รื อไทยเดิ น อยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ให้เช่า
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ให้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของที่เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อ ไทย จากต่ า งประเทศมายั ง ประเทศไทย เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมเจ้ า ท่ า ให้ บ รรทุ ก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อสํานักงานแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ 4.11 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้นสํานักงานจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

10
10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสํานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสีย หายอื่น (ถ้า มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
10.5 สํ า นั ก งานสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไข หรื อ ข้ อ กํ า หนดในแบบสั ญ ญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สํานักงาน ก.พ.
สิงหาคม 2556

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง)
และรถยนต์โดยสาร (รถตู)้
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จํานวน 1 คัน
1.1 รถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) 4 ประตู นั่งไม่เกิน 7 คน
1.2 เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นที่ผลิต หรือนําเข้าในปี 2556 และเป็นยี่ห้อ
ที่มีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันครบทุกจังหวัด
1.3 เครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด 4 สูบ แถวเรียง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 1,550 ซีซี
และไม่เกิน 1,600 ซีซี
1.4 สีบรอนซ์เงิน
1.5 พวงมาลัยอยู่ทางขวา พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
1.6 ระบบส่งกําลังแบบเกียร์อัตโนมัติ
1.7 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ พร้อมติดฟิล์มกรองแสงระดับ
ความเข้ม 60 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้ม 40 เปอร์เซ็นต์ เต็มบานกระจก
คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ายี่ห้อ 3M
1.8 เครื่องเสียงวิทยุ AM – FM สามารถเล่น CD และ MP3 ได้ พร้อมลําโพงหน้า-หลัง 4 ตัว อุปกรณ์
มาตรฐานจากผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์
1.9 ระบบตัวถังและระบบความปลอดภัย
1.9.1 โครงสร้างนิรภัย และพร้อมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
1.9.2 กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
1.9.3 ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสาร
1.9.4 ระบบเบรก ต้องมีระบบป้องกันล้อล็อค ABS เป็นแบบดิสก์เบรก และมีไฟเบรกดวงที่สาม
1.9.5 ระบบสัญญาณกันขโมย ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
1.9.6 พวงมาลัยพาวเวอร์ ปรับระดับได้ และแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
พร้อมมีพาวเวอร์ผ่อนแรง
1.9.7 มีระบบ Central Lock ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
1.9.8 กระจกหน้าต่างทุกบานและกระจกมองข้างปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า
1.9.9 มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
1.10 มีพรมปูทับพื้นรถและมีแผ่นยางปูพื้นอีกชั้นหนึ่งทั้งด้านคนขับและผู้โดยสาร เพื่อความสะดวก
ในการทําความสะอาด
1.11 อุปกรณ์อะไหล่ชิ้นส่วนครบถ้วนได้มาตรฐานตามรถของรุ่นนั้น ๆ

-22. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง จํานวน 2 คัน
2.1 รถยนต์โดยสารประเภทรถตู้หลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง
2.2 เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นที่ผลิต หรือนําเข้าในปี 2556 และเป็นยี่ห้อ
ที่มีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันครบทุกจังหวัด
2.3 เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์ คูลเลอร์ หัวฉีด
ไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
2.4 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
2.5 สีบรอนซ์เงิน บุภายในรถ สีเบาะนั่ง พร้อมคอนโซล ใช้สีอยู่ในโทนเดียวกัน
2.6 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
2.7 กระจกทุกบานต้องติดฟิล์มกรองแสงที่มีมาตรฐานการกรองแสง สามารถกรองแสงได้
ไม่ต่ํากว่า 60 % และป้องกันความร้อนเข้าภายในห้องโดยสาร พร้อมติดตั้งม่านบังแสงแดด
ชนิดรางคู่ด้วย
2.8 มีเข็มขัดนิรภัยสําหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
2.9 เบาะหนังเทียมปรับเอน - นอน ได้ พร้อมเท้าแขน (เท้าแขนพับเก็บได้) มีคอนโซลเตี้ย
ใช้เป็นที่วางแก้วน้ําพร้อมที่เก็บของด้านหลังคนขับ
2.10 พื้นปูด้วยไม้อัดทับด้วยดูราฟลอร์ กุ๊นยางรอบคัน ติดตั้งวิทยุ FM - AM และ DVD, VCD,
MP3, CD ติดตั้งลําโพง ขนาดไม่ต่ํากว่า 50 วัตต์ 3 คู่ พร้อมอุปกรณ์ สัญญาณขั้วสายไฟ
อย่างดี ติดตั้งจอ LCD ขนาดไม่ต่ํากว่า 15 นิ้ว แบบพับเก็บเพดานพร้อมเสาอากาศ
2.11 ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ขวา สามารถปรับสูง – ต่ําได้
2.12 ระบบเบรก ล้อหน้าแบบดิสก์เบรก ล้อหลังแบบดรัมเบรก
2.13 ระบบส่งกําลัง เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
2.14 อุปกรณ์อะไหล่ชิ้นส่วนครบถ้วนได้มาตรฐานตามรถของรุ่นนั้นๆ
3. เงื่อนไขการเช่ารถยนต์
3.1 เป็นรถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย
3.2 ผู้ให้เช่าจะต้องนํารถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ และจะต้องต่อทะเบียนรถยนต์
ประจําปีตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้ผู้เช่าสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ให้เช่า
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งสิ้น
3.3 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการทําประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ
ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช่จ่ายดังกล่าว

-33.4 ผู้ให้เช่าต้องทําประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทชั้นหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น ดังนี้
3.4.1 คุ้มครองการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000.- บาท
(หนึ่งล้าน) บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000.- บาท (สิบล้าน) บาท/ครั้ง
3.4.2 คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง
3.4.3 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสําหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร คันที่เอา
ประกันภัยในวงเงินไม่ต่ํากว่า 200,000.- บาท (สองแสน) บาท/คน
3.5 หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือผู้เช่าเห็นว่าเป็น
กรณีที่ผู้ให้เช่ารถยนต์ต้องนํารถยนต์ที่ให้เช่าเข้ารับการบํารุงรักษา ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ
เพื่อดําเนินการ ดังนี้
3.5.1 กรณีเกิดเหตุขัดข้องในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่าต้องนํารถยนต์
คันอื่น มาทดแทนทันที
3.5.2 กรณีเกิดเหตุขัดข้องในส่วนภูมิภาค ผู้ให้เช่าจะต้องนํารถยนต์มาทดแทนทันที
ไม่เกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งเหตุ
การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมีสภาพและขนาด
เทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่ชํารุดพร้อมใช้งาน
และผู้ให้เช่าต้องนํารถยนต์ คันที่นํามาทดแทนส่งให้ผู้เช่าถึงสถานที่ใช้งานและผู้ให้เช่า
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหา
รถยนต์ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชํารุด กรณีนี้ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ
1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) 1 คัน และ
2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 1 คัน นับแต่วันที่ไม่มี
รถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
กรณีผู้เช่ามีความจําเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นทดแทน
ในวันนั้นได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย
3.6 การนํารถยนต์ไปซ่อมหรือบํารุงรักษาผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด
เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า น้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ํากว่าเดิม ผู้ให้เช่า
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
3.7 ในระหว่างนํารถที่ให้เช่าไปซ่อมบํารุงรักษา ห้ามมิให้ผู้ให้เช่านํารถไปใช้เพื่อกิจการอื่น
3.8 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ ที่จะตกลงจะเช่าหรือรถยนต์คันที่จะนํามาเปลี่ยนชั่วคราว
ในกรณีข้อ 3.5 และข้อ 3.6 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า
3.9 ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบํารุงรักษาและค่าเปลี่ยนน้ํามันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

-43.10 น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์
3.11 ยางรถยนต์ที่เช่าและยางอะไหล่ 1 เส้น จะต้องเป็นยางใหม่ทุกเส้นจะต้องเป็นยางเรเดียล
ที่ได้มาตรฐาน และผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนยางทุกเส้นเมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลา 2 ปี หรือ
40,000 กิโลเมตร หรือยางมีสภาพความลึกของดอกยางต่ํากว่า 3 มิลลิเมตรแล้วแต่อย่างใด
จะถึงก่อน ทั้งนี้ยางรถยนต์ ยางอะไหล่ และยางที่เปลี่ยนใหม่ ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน 1 ปี
และไม่เป็นยางหล่อดอก
3.12 ต้องมีเครื่องมือประจํารถ เช่น แม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ 1 ชุดต่อคัน
อุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
3.13 ต้องมีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง Class ABS สําหรับใช้กับรถยนต์ 1 ชุด ติดตั้งอย่างมั่นคง
แข็งแรง ภายในแต่ละคัน และต้องตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.14 ผู้ให้เช่าต้องจัดทําตราสัญลักษณ์ของสํานักงาน ก.พ. ติดข้างประตูตอนหน้าซ้าย - ขวา
ให้ถูกต้องและสวยงาม
3.15 รถที่เช่าทั้งหมดให้อยู่ในความครอบครองและเก็บรักษาโดยสํานักงานก.พ.ตลอดระยะเวลา
การเช่า
3.16 ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าในทุกกรณี
3.17 หากเกิดการเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ.
อันเนื่องจากการโดยสารรถที่เช่า ผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่า
หรือผู้แทนของผู้ให้เช่าได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
อันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาเช่าทุกกรณี
3.18 การชําระค่าเช่ารถจะจ่ายเป็นรายเดือน โดยผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข
และหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
3.19 กําหนดระยะเวลาเช่าเป็นเวลา 5 ปี

----------------------------------------------
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แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
1. ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง/ร้าน......................................................................อยู่เลขที่….............
ถนน..............................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด.................................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร...............................
โดย.............................................................. ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ................../2556 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่…….............(ถ้ามี)
โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ซึ่งกําหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
กําหนดส่งมอบ
ลําดับที่
1

รายการ
รถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง)

จํานวน

(ก่อนหรือภายในวันที่
1 ตุลาคม 2556)

1 คัน

ก่ อ นหรื อ ภายในวั น ที่
........ตุลาคม 2556

ยี่ห้อ ......................................................
รุ่น ......................................................
2

รถยนต์โดยสาร (รถตู้)

2 คัน

ยี่ห้อ ......................................................
รุ่น ......................................................
3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...........วัน (ไม่น้อยกว่า 90 วัน) นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย และสํานักงาน ก.พ. อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่สํานักงาน ก.พ. ร้องขอ
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.1 ทําสั ญญาตามแบบสั ญญาเช่า แนบท้ ายเอกสารประกวดราคาเช่า ด้ว ยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับสํานักงาน ก.พ. ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา
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4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สํานักงาน ก.พ. ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ 5
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้สํานักงาน ก.พ.
ริบ หลักประกัน ซองหรือเรีย กร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา ประกัน รวมทั้งยิน ดีช ดใช้ค่า เสีย หายใดที่อาจมีแก่
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ. มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
4. ข้า พเจ้า ยอมรับ ว่า สํา นักงาน ก.พ. ไม่มีความผูกพัน ที่จ ะรับ คํา เสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
5. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูป
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สํานักงาน ก.พ. ข้าพเจ้ายินยอม
มอบให้สํานักงาน ก.พ. ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สําหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งสํานักงาน ก.พ.คืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
6. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทําความเข้าใจ และตามความผูกพัน
แห่งคําเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ……………………………..……………………………………………เพื่อเป็นหลักประกันซอง
เป็นเงินจํานวน…………….……….บาท มาพร้อมนี้
7. ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบเอกสารต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ ยื่ น ในการประกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสํานักงาน ก.พ. ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด
หรือตกหล่น
8. การประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรมและ
ปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล
หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา

ณ

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ..................……….……….....................
(......................................................)
ตําแหน่ง.............................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)
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แบบตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ลําดับ
ที่

รถยนต์ที่เสนอ
(ชื่อ รุ่น แบบ ขนาด)

คุณสมบัตทิ างเทคนิค
ตามข้อกําหนดในประกาศฯ

คุณสมบัตทิ างเทคนิค
ของรถยนต์ที่เสนอราคา

เอกสารอ้างอิง
(หน้า)

การยอมรับ
(COMPLY)

หมายเหตุ

ผลการพิจารณา
(เฉพาะเจ้าหน้าที)่
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หนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขนี้ เป็ น หนั ง สื อ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เป็ น 3 ฝ่ า ย ระหว่ า ง สํ า นั ก งาน ก.พ. .
(ชื่อหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ) โดย.......................…………………….………………... ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้รับบริการ” โดย...............................................................................
(ชื่อบริษัทตลาดกลางฯ) ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง และบริษัท.........................
................................................................................................... (ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจํากัด , บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฯลฯ)
โดย............................................................................. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มีสิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้ ง 3 ฝ่ า ยตกลงยิ น ยอมรั บ เงื่ อ นไข และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเข้ า ร่ ว มประมู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์และขอบเขต
ผู้ รั บ บริ ก ารประสงค์ จ ะเปิ ด ทํ า การประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามรายละเอี ย ด
ข้อกําหนดหรือประกาศของ สํานักงาน ก.พ. .(ชื่อหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ) เรื่อง การเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล
(เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ......../2556 ลงวันที่.............................
และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลง
ดําเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
และผู้ที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ สํานักงาน ก.พ.
.
(ชื่อหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ) เรื่อง การเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.........../2556 ลงวันที่............................................. จะต้องไปเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่กําหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้น
2. ข้อกําหนดอื่น
2.1 หน้าที่ของผู้มีสิทธิเสนอราคา
2.1.1 ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาจะต้ องมาเสนอราคา ณ วั น เวลา และสถานที่ ที่กํ า หนด
โดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน 3 คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนได้ แต่สามารถถอดถอน
ผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้
2.1.2 เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใดคนหนึ่งของ
ผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคาแต่ ละรายที่ มาลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ าสู่ กระบวนการเสนอราคา ลงนามยื น ยั น การเสนอราคา
ตามแบบ บก.008 ที่กรรมการประกวดราคานํามามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาประจําอยู่
จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้
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2.1.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผู้รับบริการ
และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้
2.2 การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา
ให้ผู้รับบริการริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ 2.5 ของวงเงิน
ที่จัดหา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไข ดังนี้
2.2.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
2.2.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
2.2.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่ กวพ.อ. กําหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ หรือเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid) แต่ละครั้งที่เสนอลดราคาน้อยกว่า 8,000.- บาท
2.2.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืน ยันราคาสุดท้า ย
ในการเสนอราคา
2.3 ค่าธรรมเนียมการประกวดราคาฯ
ผู้ มีสิ ทธิ เ สนอราคาที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อกจากผู้ รั บ บริ ก ารให้ เ ป็ น ผู้ ช นะการเสนอราคา
ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดราคาฯ ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจํานวนเงิน
...........................บาท (......…………........……………………......................................................)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยจ่ายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ
2.4 การอุทธรณ์การเสนอราคา
กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)
ภายใน 3 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง และ กวพ.อ. จะพิ จ ารณา ให้ เ สร็ จ ภายใน 30 วั น ซึ่ ง ในระหว่ า งนี้
จะดําเนินการขั้นตอนต่อไปมิได้
ทั้ ง นี้ หากผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาได้ อุ ท ธรณ์ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบหรื อ ข้ อ มู ล
การเสนอราคาประมู ล ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์
จะนํ า ส่ ง ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล กลางของเครื่ อ งแม่ ข่ า ย (Log file) และรายงานสรุ ป ผลประกวดราคา
ต่อผู้รับบริการเท่านั้น
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2.5 การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
2.5.1 ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ ต้ อ งการเสนอราคาในช่ ว งสุ ด ท้ า ยของการประมู ล
ควรทํ า การเสนอราคาก่ อ นเวลาสิ้ น สุ ด การประมู ล อย่ า งน้ อ ย 1 นาที ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การเผื่ อ เวลาสํ า หรั บ
การเดินทางของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ Server
2.5.2 จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจากเครื่อง
แม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น
ทั้ง 3 ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้า มี) ไว้เ ป็น หลักฐานในเอกสารฉบับ นี้ และขอตอบรับ การเข้า ร่ว มการประกวดราคาฯ ในวันและเวลา
ดังกล่าว
ชื่อ .........................................................
(………………..…………………..)
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา

ผู้รับบริการ

ชื่อ .........................................................
(......................................................)
ตําแหน่ง ..........................................................

ผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ ..........................................................
(......................................................)
ตําแหน่ง ..........................................................

ผู้มีสิทธิเสนอราคา

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.5

ตัวอย่าง
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเลขที่………………………..
สั ญญาฉบั บ นี้ ทํา ขึ้ น ณ………………………….……………ตํ าบล/แขวง……….………….อํ า เภอ/เขต….…………….
จังหวัด………..…..……เมื่อวันที่…….…เดือน……………พ.ศ. ……………..ระหว่าง……………..………………………………………
โดย……………..……….….ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ…………..……………..………………………………
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.........................................มีสํานักงานใหญ่
อยู่ เลขที่…..….....ถนน….......….…….…ตํา บล/แขวง…..…….......…..อํ า เภอ/เขต…………..………จั งหวัด…………………
โดย…….......................…………..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท…….................................................................……….ลงวันที่…………….........………(และหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่.......................……..….) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงเช่า
ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์.............................................................................ยี่ห้อ
..........................................รุ่น.........................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “รถยนต์ที่เช่า” จํานวน
...................(...................) คัน เพื่อใช้ในราชการของผู้เช่า ดังรายละเอียดปรากฎตามผนวกแนบท้ายสัญญานี้
การเช่ารถยนต์ตามวรรคหนึ่งมีกําหนดระยะเวลา ๕ ปี (ห้า)ปี นับตั้งแต่วันที่..........เดือน................พ.ศ.
................ถึงวันที่...............เดือน................................พ.ศ. ...............
ผู้ให้เช่ารับรองว่ารถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนผู้ให้เช่าได้ชําระภาษี
ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามกฎหมายแล้ ว ผู้ ใ ห้ เ ช่ า มี สิ ท ธิ นํ า มาให้ เ ช่ า โดยปราศจาก
การรอนสิทธิ ทั้งรับรองว่ารถยนต์ดังกล่าวมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในผนวกแนบท้ายสัญญามี
อุปกรณ์และเครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่าและตามความต้องการของผู้เช่าโดยครบถ้วน
และผู้ให้เช่าได้ตรวจสอบแล้วว่ารถยนต์ที่เช่าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความชํารุดบกพร่อง
สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาแต่การคํานวณค่าเช่าสําหรับรถยนต์ที่เช่าแต่ละคันให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้น ๆ ไว้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ข้อ ๒. ค่าเช่ารถยนต์
ผู้ เ ช่ า ตกลงชํ า ระค่ า เช่ า ในอั ต ราตายตั ว ที่ จ ะไม่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดอายุ สั ญ ญาให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า เป็ น
รายเดื อนตามเดื อ นแห่ ง ปฏิ ทิ นในอั ต ราค่ า เช่ า เดื อ นละ.................................... (.........................) บาท
ต่อรถยนต์ ที่เ ช่ า หนึ่ ง คั นซึ่ ง รวมภาษี มู ลค่ า เพิ่ ม ค่ า ใช้ จ่า ยในการบํา รุ ง รั กษา ค่ า ภาษี ร ถยนต์ ค่ าตรวจสภาพ
ค่ า อะไหล่ สิ้ น เปลื อ ง ค่ า น้ํ า มั น หล่ อ ลื่ น ทุ ก ชนิ ด และค่ า ซ่ อ มแซมรถยนต์ ใ นการใช้ ง านตามปกติ ไ ว้ ด้ ว ยแล้ ว
ส่วนค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการชําระค่าเช่าผู้ให้เ ช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าไม่น้อ ยกว่า ๑๐(สิบ)วันก่อนครบ
กําหนดการชําระค่าเช่าในแต่ละเดือนแล้ว ผู้เช่าจะชําระค่าเช่าในวันครบกําหนดชําระค่าเช่า หรือภายหลังจากนั้น
โดยให้ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า มารั บ เช็ ค ณ ที่ ทํ า การ...............................................................ของผู้ เ ช่ า หรื อ โดย
วิ ธี โ อนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู้ ใ ห้ เ ช่ า โดยตรง ชื่ อ ธนาคาร.................................................
สาขา............................................ชื่อบัญชี................................................เลขที่บัญชี.............................ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่า
ตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม
ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงิ นที่โอนในเดือนนั้น ๆ เมื่อได้รับเงินค่าเช่าดังกล่าวแล้วผู้ให้เช่าจะต้องส่ ง
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าภายใน ๗ (เจ็ด) วัน
ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่าเป็นรายวันตาม
จํานวนวันที่เช่าจริง
ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้ให้เช่า หรือ
เพราะความบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า
การคํานวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี้ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วัน ซึ่งเมื่อคํานวณค่าเช่าตาม
สัญญานี้เป็นรายวันจะตกวันละ.................................... (........................................................) บาท
ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จํานวน...................................... (.................................)หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อก และรายละเอียดของรถยนต์ที่เช่า จํานวน.....................................หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ รายการอุปกรณ์และเครื่องมือประจํารถ จํานวน...........................................หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ กําหนดการบํารุงรักษา จํานวน..............................หน้า
๓.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไขการเช่าเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงานผู้เช่า (ถ้ามี) จํานวน..........หน้า
๓.๖ ผนวก ๖ ...................................ฯลฯ......................................
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ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และ
กรณี ที่ เ อกสารแนบท้ า ยสั ญ ญาขั ด แย้ ง กั น เองผู้ ใ ห้ เ ช่ า จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของผู้ เ ช่ า โดยผู้ ใ ห้ เ ช่ า
ไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เอากับผู้เช่าได้
ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ ให้ เช่ า จะต้ อ งส่ ง มอบรถยนต์ ที่ เช่า ให้ แก่ ผู้เช่ า ณ.....................................................................
ภายในวันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ............... ในสภาพที่ดีเรียบร้อยพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ
ประจํารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในผนวกแนบท้ายสัญญา
ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่ อคณะกรรมการตรวจรั บ พั สดุ ข องผู้เ ช่ า ได้ ตรวจรั บรถยนต์ ที่ ส่ง มอบตามข้ อ ๔ และเห็ นว่ า ถู กต้ อ ง
ครบถ้ ว นตามสั ญ ญานี้ แ ล้ ว ผู้ เ ช่ า จะออกหลั ก ฐานการรั บ มอบรถยนต์ ที่ เ ช่ า เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการขอรับเงินค่าเช่ารถยนต์คันนั้นๆ
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาผู้เช่าทรงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบนํารถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที และต้องนํารถยนต์
คันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองและระยะเวลา
ที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะนํามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบเพื่อของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
หากผู้ ให้ เช่ า ไม่ นํา รถยนต์ ที่ ส่ง มอบไม่ ถู กต้ องกลั บ คื นไปในทั นที ดั ง กล่ า วในวรรคสองและเกิ ดความ
เสียหายแก่รถยนต์นั้นผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ให้เช่า ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าถูกต้องแต่ไม่ ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ในกรณีเช่นนี้
ผู้เช่าจะชําระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้
ข้อ ๖. การขอขยายระยะเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วนถูกต้องภายในกําหนดเวลาต
ามสัญญาข้อ ๔ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ใด ๆ ซึ่งผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผู้ให้เช่า
มีสิทธิขอขยายกําหนดเวลาส่งมอบรถยนต์ที่เช่า โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น
หนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นเกิดขึ้นการอนุญาตให้ขยายเวลาส่งมอบเป็น
ดุลพินิจของผู้เช่าโดยผู้ให้เช่าไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ เอากับผู้เช่าได้
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ข้อ ๗. หน้าที่ของผู้ให้เช่า
๗.๑ การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า
ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องทําประกันภัยรถยนต์ที่เช่าหรือรถยนต์ที่นํามาเปลี่ยน
หรื อ ทดแทนรถยนต์ ที่ เ ช่ า ประเภทชั้ นหนึ่ ง และประกั นภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าโดยทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน
ที่ผู้เช่าให้ความเห็นชอบและต้องมอบสําเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า
ในวันทําสัญญาเช่าและทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่าตามข้อ๗.๓ หรือข้อ ๗.๔ หรือ
ข้อ ๗.๕ หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามข้อ ๗.๖ หรือมีการทําสัญญาประกันภัยใหม่ โดยการประกันภัยต้อง
รวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้
(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้าน) บาท/
คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้าน) บาท/ครั้ง
(ข) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง
(ค) คุ้ มครองค่ า รั กษาพยาบาล และการเสียชี วิตสํา หรั บ ผู้ ขั บขี่ และผู้ โ ดยสารรถยนต์ คั นที่เ อา
ประกันภัยในวงเงินไม่ต่ํากว่า ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท/คน
๗.๒ การจดทะเบียนและเสียภาษีประจําปีของรถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจําปีตามกฎหมาย
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกําหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาข้อ ๔ รวมทั้งต้องเสีย
ภาษีประจําปี สําหรับปีต่อๆไปภายในกําหนดเวลาทุกปี
๗.๓ ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า
ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดผู้ให้เช่าจะต้องนํา
รถยนต์คันใหม่ที่มีขนาดและประสิทธิภ าพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่าทั้งในเรื่อง
ความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้
ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น
หากผู้ให้เช่าไม่นํารถยนต์ม าเปลี่ยนให้ไม่ ว่ากรณีใดๆก็ ตามนอกจากผู้ เช่ามี สิทธิหัก ค่าเช่า คิดเป็น
รายวั น ต่ อ คั น ตามสั ญ ญาข้ อ ๒ วรรคสี่ แ ละวรรคห้ า แล้ ว ผู้ เ ช่ า มี สิ ท ธิ ป รั บ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า เป็ น รายวั น ในอั ต รา
วันละ*....................(..............................) บาทต่อคัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นํารถยนต์มา
เปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่านํารถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้
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หากผู้ให้เช่าไม่นํารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันเกิน ๑๐(สิบ) วัน ผู้เช่ามิสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยทําเป็นหนังสือแจ้งไปยัง
ผู้ให้เช่า
ในกรณีผู้ให้เช่าไม่นํารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ ให้เช่าจั ดหารถยนต์อื่นมาเปลี่ยน
ซึ่งสภาพ ขนาด หรือประสิทธิภาพของรถยนต์ ไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ามีสิทธิเช่ารถยนต์
จากบุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้ จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระ
ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น
๗.๔ การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้างและใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่าการครอบครองใช้สอยรถยนต์
ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้
ผู้ให้เช่าจะต้องดําเนินการทั้งปวงเพื่อให้การเรียกร้อง หรือการรบกวนสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็วหากผู้ให้เช่า
มิอาจดําเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพเทียบเท่า หรือดีกว่ารวมทั้งในเรื่องความ
นิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาทดแทนให้ทันทีโดยไม่มี
ข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น และหากการเรียกร้องหรือการรบกวนสิทธิเป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก
หรือผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชําระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย
รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่าหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง
๗.๕ การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า เป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ใ นรถยนต์ ที่ นํ า มาให้ เ ช่ า ผู้ ใ ห้ เ ช่ า จะโอนกรรมสิ ท ธิ์
ในรถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าและโดยไม่นํารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพ
ขนาด ประสิทธิภาพเท่าเทียบเท่าหรือดีกว่ารวมทั้งในเรื่องความนิยมใน ยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคา
ซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า
๗.๖ การบํารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บํ ารุงรั กษา ตรวจสภาพ เปลี่ ยนชิ้นส่วนของอะไหล่สิ้นเปลื องรวมทั้งน้ํ ามันหล่อลื่น
ทุกชนิดและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่ าในกรณีความเสื่อมสึกหรอและความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ
เยี่ยงวิญญูชนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ให้เช่ามีหน้าที่บํารุงรักษาตรวจสภาพรถยนต์ที่เช่า
เมื่ อ ครบระยะเวลาหรื อ ครบกํ า หนดระยะทางที่ ใ ช้ ง านตามที่ กํ า หนดในผนวกแนบท้ า ยสั ญ ญารวมทั้ ง จะต้ อ ง
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพื่อให้รถยนต์ที่เช่าใช้ในราชการของผู้เช่าได้ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ปลอดภัย
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ในการบํ ารุ งรัก ษาตรวจสภาพและซ่อมแซมตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่ าจะต้องเป็ นผู้ มารั บรถยนต์
ที่เช่าจากผู้เช่าและจัดหารถยนต์สํารองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า
มาให้ ผู้เช่ า ใช้ ทั นที และถ้ า หากผู้ ให้ เช่ า ไม่ อ าจดํ าเนิ นการตามเงื่ อ นไขนี้ ได้ ผู้เช่ า มี สิ ทธิ ดํา เนิ นการตามข้อ ๗.๓
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม
ในการซ่อ มแซม บํารุ งรั กษารถยนต์ ที่เช่าผู้ ให้ เช่ าต้ องนํารถยนต์ ที่เช่า เข้าซ่ อมแซมบํ ารุ งรั กษา
ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
การนํารถยนต์ไปซ่อมหรือบํารุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด
เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่าน้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ํากว่าเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ใน
ระดับเดิม
เมื่อรถยนต์คันที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นใดเส้นหนึ่งมีสภาพความลึกของดอกยาง
ต่ํากว่า ๓ (สาม) มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่
ให้โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก
กรณีที่ผู้ให้เช่านํารถยนต์ที่เช่าไปบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมผู้ให้เช่าต้องนํารถยนต์คันอื่นมาทดแทน
ทันที โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้นํารถยนต์มาทดแทนผู้ให้เช่าไม่สามารถคิดค่าเช่าจากผู้เช่าได้
การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่ า
รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมา
ทดแทน เพื่อให้ผู้เช่าใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่อยู่ระหว่างบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมจะเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้
หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิ ที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นมาใช้งานแทน โดยผู้ให้เช่ า
จะต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจนกว่ าผู้ให้เช่าจะนํารถยนต์ทดแทนมาส่ง มอบให้ผู้เช่าหรือจนกว่ารถยนต์ที่เช่ า
จะบํารุงรักษาซ่อมแซมเสร็จ
ข้อ ๘. การบอกเลิกสัญญา
๘.๑ ผู้ เช่ ามีสิท ธิบ อกเลิ กสั ญญาทั้ง หมดหรือ บางส่ วนได้ หากผู้ ให้ เช่ า ส่ ง มอบรถยนต์ ที่ เช่า ไม่ถูก ต้ อง
ไม่ครบถ้วน ไม่ส่งมอบภายในกําหนด หรือส่งมอบภายในกําหนด แต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญาหรือผู้ให้เช่า
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
ในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้เช่ามีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกร้องจากธนาคาร
ผู้ออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญาข้อ ๑๓ เป็นจํานวนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร และ
ถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นทั้งหมดหรือแต่บางรายการภายในกําหนด..................(.........................) เดือน
นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่กําหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
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๘.๒ ในกรณีมีความจําเป็นทางราชการ ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านี้ก่อนครบกําหนดระยะเวลา
การเช่าได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากผู้เช่าในการเลิกสัญญาดังกล่าว
ข้อ ๙. ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยกําหนดส่งมอบตามสัญญาข้อ ๔ แต่ผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิบอก
เลิกสัญญาตามข้อ ๘.๑ วรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องชําระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็น รายวันสําหรับรถยนต์คันที่ยังไม่ได้ส่ง
มอบตามสัญญา ในอัตราวันละ*...............(...........................) บาทต่อคัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ
ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้นํารถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน
ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไป
ได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ตามสั ญ ญาข้ อ ๑๓ กั บ เรี ย กร้ อ งให้ ช ดใช้ ค่ า เช่ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญา
ข้อ ๘.๑ วรรคสองก็ ได้ และถ้ าผู้เ ช่า ได้ แจ้ งข้ อเรียกร้ องให้ชํา ระค่า ปรั บไปยัง ผู้ให้เช่า เมื่ อครบกํา หนดส่ งมอบ
ดังกล่าวแล้วผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๐. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ ให้ เช่ า ไม่ปฏิ บั ติตามสัญ ญาข้อหนึ่ ง ข้อใดด้ วยเหตุ ใดๆ ก็ ตามจนเป็ นเหตุ ให้ เกิ ดความเสียหายแก่
ผู้เช่าแล้วผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด ๓๐(สามสิบ)วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้ง
หากผู้ ใ ห้ เ ช่ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ผู้ เ ช่ า มี สิ ท ธิ หั ก ค่ า เสี ย หายออกจากค่ า เช่ า ประจํ า เดื อ นหรื อ
หลักประกันตามสัญญาข้อ ๑๓
ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่เช่า อันไม่ใช่ความผิดของผู้
เช่าตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า
ข้อ ๑๑ การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดู แ ลรั ก ษาหรื อ ประโยชน์ ใ นทางราชการของผู้ เ ช่ า ผู้ เ ช่ า มี สิ ท ธิ ติ ด ป้ า ยโลหะ
ประทับตรา ทําเครื่องหมายอื่นใดติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใดๆ ที่จําเป็นในการใช้งานของผู้เช่าหรือดําเนินการใด ๆ บน
รถยนต์ที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน
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ข้อ ๑๒. การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน
เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบรถยนต์ที่เช่า
กลั บ คื นไปตามสภาพที่ เป็นอยู่ ในขณะนั้นภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นั บจากวั นที่ สัญญาสิ้ นสุดโดยผู้ ให้ เช่ า เป็ นผู้ เสี ย
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ถ้าผู้ให้เช่าไม่นํารถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า
ข้อ ๑๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้นําหลักประกันเป็น............................................................. เป็นจํานวนเงิน
.....................................(................................) บาท มามอบแก่ผู้เช่าเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ให้เช่านํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ให้เช่าพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
สัญญานี้ทําขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้เช่า
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ให้เช่า
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
หมายเหตุ * อัตราค่าปรับกรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาตามข้อ ๗.๓ และกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยกําหนดเวลา
ตามข้อ ๙ ให้คิดค่าปรับเป็นอัตราตายตัว วันละไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่ารถยนต์รายวันในปัจจุบัน รวมกับค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่ผู้ให้เช่ารถยนต์รายใหม่เรียกเก็บ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่ารถยนต์รายวันที่จะนํามากําหนดเป็นค่าปรับนั้น ให้
เปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่ารายวันของรถยนต์ประเภท และขนาดเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่ากันตามสัญญา ซึ่งเป็น
ราคาที่เช่ากัน ณ ปัจจุบัน ในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (1)
แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันซอง)
เลขที่………………….

วันที่…………………………..

ข้ า พเจ้ า ………..(ชื่ อ ธนาคาร/บริ ษั ท เงิ น ทุ น )……….สํ า นั ก งานตั้ ง อยู่ เ ลขที่ …………ถนน……….ตํ า บล/
แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ……..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………….ดังมีข้อความต่อไปนี้
1.ตามที่………………...(ชื่อผู้เสนอราคา)…………...…..ได้ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการเช่า....................
……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่……….….ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวด
ราคาต่อ…………..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………..เป็นจํานวนเงิน…………..บาท (………………………..) นั้น
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอน ไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น
ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ……….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)…………..จํานวนไม่เกิน…………บาท
(…………………….…..) ในกรณี……….…..(ชื่อผู้เสนอราคา)…………………..ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา
อันเป็นเหตุให้………...(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) ................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือ
ให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่....(ชื่อผู้เสนอราคา)…..ได้ถอนใบเสนอราคาของตน ภายในระยะเวลา
ที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทําสัญญา หรือมิได้วางหลักประกัน
สัญญา ภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้ง
และ…….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้………….….(ชื่อผู้เสนอราคา)……………..
ชําระหนี้นั้นก่อน
2. หนั งสื อค้ํ า ประกั น นี้ มีผ ลใช้บั งคั บ ตั้ งแต่ ………………ถึ ง………….และข้ า พเจ้ า จะไม่ เ พิ กถอนการ
ค้ําประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
3. ถ้า………..…….(ชื่อผู้เสนอราคา)….……………….ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป
ข้าพเจ้ายินยอม ที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไป
ดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ค้ําประกัน
(………….………………………)
ตําแหน่ง…………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………..พยาน
(………….………………………)
(ลงชื่อ)……………………………………พยาน
(………….………………………)

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (2)
แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่…………………

วันที่….………………………..

ข้ า พเจ้ า ……………..(ชื่ อ ธนาคาร)…………..สํ า นั ก งานตั้ ง อยู่ เ ลขที่ …..…..ถนน……………….....ตํ า บล/
แขวง…………..อําเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย………...………ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอ
ทํ า หนั งสื อ ค้ํ า ประกั น ฉบั บ นี้ ไ ว้ ต่ อ ………..(ชื่ อ ส่ ว นราชการผู้ เ ช่ า )……………….ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า “ผู้ เ ช่ า ”
ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่……..(ชื่อผู้ให้เช่า) ……...ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ได้ทําสัญญาเช่า….…..กับผู้เช่า
ตามสั ญ ญาเลขที่ …….ลงวั น ที่ .……ซึ่ ง ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ต้ อ งวางหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาต่ อ ผู้ เ ช่ า
เป็นจํานวนเงิน……..บาท(….….....…)ซึ่งเท่ากับร้อยละ…...(….…….…..).......ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
ข้า พเจ้า ยอมผูกพัน ตนโดยไม่ มีเ งื่อนไขที่จ ะค้ํ าประกั นชนิด เพิ กถอนไม่ได้ เช่ นเดีย วกั บ ลูกหนี้ ชั้น ต้ น
ในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ให้เช่า จํานวนไม่เกิน…….…บาท (……….…………..) ในกรณีที่ผู้ให้เช่า
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ให้เช่ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ใดๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ให้เช่า
ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าชําระหนี้นั้นก่อน
2. หากผู้เช่าได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้เช่า หรือยินยอมให้ผู้ให้เช่าปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ
ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย
3. หนังสือค้ําประกัน นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันทําสัญญาเช่าดังกล่าว ข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่
ทั้งหลายของผู้ให้เช่าจะได้ปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ
ตราบเท่าที่ผู้ให้เช่ายังต้องรับผิดชอบต่อผู้เช่าตามสัญญาเช่าอยู่
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ

(ลงชื่อ)…………………………………ผู้ค้ําประกัน
(………..………………………...)
ตําแหน่ง……………………..…………...
(ลงชื่อ)………………………………….พยาน
(………..………………………...)
(ลงชื่อ)………………………………….พยาน
(………..………………………...)
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บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่เข้าเสนอราคาในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสี ย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในการประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานในคราวเดียวกัน
การมี ส่ วนได้เ สี ยไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติ บุคคลดั งกล่ า ว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือ
สามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เสนอราคาให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่ จํ า กั ดความรับ ผิ ดในห้า งหุ้ น ส่ว นจํ า กัด หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ในบริษัทจํ า กั ดหรื อบริษัทมหาชนจํ า กั ด
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า
(ก) กรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หมายความว่า
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(ข) กรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ หมายความว่ า ผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ ง ถื อหุ้ น เกิ น กว่ า ร้ อยละห้ า ในกิ จ การนั้ น หรื อในอั ต ราอื่ น ตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

2
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือ
หุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการผู้บริหาร
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้องได้เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกันให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3)
แล้วแต่กรณี
............................................................
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“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่าการที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือ
ข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา
รายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
เพื่อให้เกิดความได้เปรียบสํานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
...............................................
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน...........แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จํานวน………….แผ่น
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน............แผ่น
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน............. แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จํานวน...............แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จํานวน.……. แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวน.............แผ่น
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน........... แผ่น
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จํานวน........... แผ่น
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน........... แผ่น
2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น จํานวน.............. แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จํานวน..............แผ่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จํานวน...........แผ่น
3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จํานวน...............แผ่น
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน..............แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน...............แผ่น
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(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน.........แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จํานวน……..แผ่น
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน……..แผ่น
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน......... แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จํานวน............... แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จํานวน……..แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวน………….แผ่น
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน……….แผ่น
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จํานวน........... แผ่น
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน........... แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................………….....................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตําแหน่ง.........................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่เอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัด ทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ
ผู้เสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อ
หุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เป็นต้น
2. ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี)
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน................ แผ่น จํานวน..................ชุด สําเนาจํานวน................ชุด
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่
ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน จํานวน................ แผ่น
3. หลักประกันซอง จํานวน................ แผ่น
4. แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบในข้อ 1.2 จํานวน................ แผ่น
5. แบบตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามแบบในข้อ 1.3
จํานวน................ แผ่น จํานวน..................ชุด สําเนาจํานวน................ชุด
6. หนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบในข้อ 1.4 จํานวน................ แผ่น จํานวน..................ชุด
7. อื่น ๆ (ถ้ามี)
..............................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..................………….....................ผู้เสนอราคา
(......................................................)
ตําแหน่ง.........................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)
หมายเหตุ

1. ในกรณีที่เอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ
ผู้เสนอราคาสามารถจัดทําและรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน ผู้จัดการบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ เป็นต้น
2. ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี)

