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ประกาศส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เรื่อง  ประกวดราคาเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-------------------------------------- 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร  
ระยะเวลำ ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่  ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ จ ำนวน ๒๓ เครื่อง               
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  
 รำคำกลำงของงำนเช่ำในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ อัตรำค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร รำคำแผ่นละ ๐.๓๒ บำท  

 

 หน่วยงาน  จ านวน ประมาณ 

  เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า  การถ่ายเอกสารเดือนละ 

 ๑.  ส ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม   ๓  เครื่อง ๖๕,๐๐๐ แผ่น 

 ๒.  ส ำนักพัฒนำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน  ๒  เครื่อง ๓๒,๑๐๐ แผ่น 

 ๓.  ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล   ๒  เครื่อง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 

 ๔.  ส ำนักตรวจสอบและประเมินผลก ำลังคน   ๒  เครื่อง ๓๖,๐๐๐ แผ่น 

 ๕.  ศูนย์สรรหำและเลือกสรร  ๒  เครื่อง ๓๒,๐๐๐ แผ่น 

 ๖.  สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน   ๒  เครื่อง ๒๒,๐๐๐ แผ่น 

 ๗.  ส ำนักมำตรฐำนวินัย ๑  เครื่อง ๑๘,๐๐๐ แผ่น 

 ๘.  ส ำนักกฎหมำย ๑  เครื่อง ๑๐,๐๐๐ แผ่น 

 ๙.  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ๑  เครื่อง ๓๐,๐๐๐ แผ่น 

๑๐.  ศูนย์จัดกำรศึกษำในต่ำงประเทศและบริหำรควำมรู้ ๑  เครื่อง ๑๐,๗๒๕ แผ่น 

๑๑.  ศูนย์นักบริหำรระดับสูง ๑  เครื่อง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 

๑๒.  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ๑  เครื่อง   ๓,๐๐๐ แผ่น 

๑๓.  กลุ่มงำนคลัง ๑  เครื่อง ๑๐,๐๐๐ แผ่น 

๑๔.  กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ๑  เครื่อง ๑๔,๐๐๐ แผ่น 

๑๕.  กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร ๑  เครื่อง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 

๑๖.  กลุ่มงำนบริหำรทรัพย์สิน ๑  เครื่อง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 

                รวม ๒๓  เครื่อง   ๓๔๒,๘๒๕ แผ่น 
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             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

 ๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

 ๓.  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

 ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ         
ไว้ชั่วครำวเนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ  

ที่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลั งก ำหนดตำมที่ ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ำยสำรสนเท ศ 

ของกรมบัญชีกลำง 
 ๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน  

ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง                
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ๗.  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพให้เช่ำพัสดุที่ประกวดรำคำเช่ำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่ำว 

 ๘.  ไม่ เป็ น ผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำย อ่ื นที่ เข้ ำยื่ น ข้ อ เสนอให้ แก่                       
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำ
กำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ........................................... ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
 ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ 

 ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  

หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๔๗ ๐๐๐๐ ต่อ ๖๒๗๔ ในวันและเวลำรำชกำร 

       ประกำศ ณ วันที่        พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

 

             (นำงสำวสุลักขณำ  ธรรมำนุสติ) 

                                        รองเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน                                                       
                                        เลขำธิกำร ก.พ. 

http://www.ocsc.go.th/
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เอกสารประกวดราคาเชา่ดว้ยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่ ........../๒๕๖๔ 

การเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน 

ตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   

ลงวันที ่.........................................          
----------------------------------------- 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ส ำนักงำน ก.พ.” มีควำมประสงค์        
จะประกวดรำคำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ระยะเวลำ ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 
จ ำนวน ๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้         

 หน่วยงาน  จ านวน ประมาณ 

  เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า  การถ่ายเอกสารเดือนละ 

 ๑.  ส ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม   ๓  เครื่อง ๖๕,๐๐๐ แผ่น 

 ๒.  ส ำนักพัฒนำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน  ๒  เครื่อง ๓๒,๑๐๐ แผ่น 

 ๓.  ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล   ๒  เครื่อง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 

 ๔.  ส ำนักตรวจสอบและประเมินผลก ำลังคน   ๒  เครื่อง ๓๖,๐๐๐ แผ่น 

 ๕.  ศูนย์สรรหำและเลือกสรร  ๒  เครื่อง ๓๒,๐๐๐ แผ่น 

 ๖.  สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน   ๒  เครื่อง ๒๒,๐๐๐ แผ่น 

 ๗.  ส ำนักมำตรฐำนวินัย ๑  เครื่อง ๑๘,๐๐๐ แผ่น 

 ๘.  ส ำนักกฎหมำย ๑  เครื่อง ๑๐,๐๐๐ แผ่น 

 ๙.  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ๑  เครื่อง ๓๐,๐๐๐ แผ่น 

๑๐.  ศูนย์จัดกำรศึกษำในต่ำงประเทศและบริหำรควำมรู้ ๑  เครื่อง ๑๐,๗๒๕ แผ่น 

๑๑.  ศูนย์นักบริหำรระดับสูง ๑  เครื่อง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 

๑๒.  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ๑  เครื่อง   ๓,๐๐๐ แผ่น 

๑๓.  กลุ่มงำนคลัง ๑  เครื่อง ๑๐,๐๐๐ แผ่น 

๑๔.  กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ๑  เครื่อง ๑๔,๐๐๐ แผ่น 

๑๕.  กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร ๑  เครื่อง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 

๑๖.  กลุ่มงำนบริหำรทรัพย์สิน ๑  เครื่อง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 

                รวม ๒๓  เครื่อง   ๓๔๒,๘๒๕ แผ่น 
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พัสดุที่จะเช่ำนี้ต้องมีสภำพพร้อมที่จะใช้งำนได้ทันที มีอำยุกำรใช้งำนไม่เกิน ๒ ปี นับจำกวันที่ใช้งำนครั้งแรก              
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ ซึ่งได้ตรวจสอบคุณภำพและมีเอกสำรอ้ำงอิงอำยุกำรใช้งำนของเครื่องถ่ำยเอกสำร
ที่เสนอและมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เช่ำด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ ขอบเขตของงำนกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ระยะเวลำ ๙ เดือน 

 ๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสัญญำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 

 ๑.๔ แบบหนังสือค้ ำประกัน (หลักประกันสัญญำเช่ำ) 
 ๑.๕ บทนิยำม 

  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

  (๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 

 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 

  (๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 

  ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

  ๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

  ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

  ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ  

ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 
  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพให้เช่ำพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

 ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน ก.พ.  
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน             
อย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
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 ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

 (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี ) พร้อม ทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง                              
 (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น  

รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง   
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 

(๔)   เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
 (๔.๑) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
 (๔.๒) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง

ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑                                
ตำมแบบในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำว                   
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือ 

มอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 
 (๒) แคตตำล็อกและรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องถ่ำยเอกสำร ตำมข้อ ๔.๕ 
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 (๓) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ ว  ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชี เอกสำรส่วนที่  ๒                                
ตำมแบบในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื ่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
ดังกล่ำว ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔. การเสนอราคา  
  ๔.๑ ผู้ ยื่ นข้อ เสนอต้องยื่ นข้อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจั ดจ้ ำ งภำครั ฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำต่อหน่วย ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำต่อหน่วยที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำต่อหน่วย    ซ่ึง
รวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบเครื่องถ่ำยเอกสำร ณ 

ส ำนักงำน ก.พ. ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 รำคำที่ เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน ตั้ งแต่วันเสนอรำคำ 
โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำส่งมอบเครื่องถ่ำยเอกสำรที่จะน ำมำให้ เช่ำ                      
ภำยในวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๔ 

  ๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสำรรับรองกำรผ่ำนเกณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้ง             
ลงลำยมือชื่อโดยผู้มีอ ำนำจหรือผู้รับมอบอ ำนำจ และประทับตรำ (ถ้ำมี) ในเอกสำรทุกหน้ำ 
  ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องถ่ำยเอกสำร 
ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ             
หลักฐำนดังกล่ำวนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร  
   ส ำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง  
โดยผู้มีอ ำนำจท ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์   
มีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน ำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผล  

กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๓ วัน 

 ๔.๖ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ             
และขอบเขตของงำนฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง           
ยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกวดรำคำเช่ำอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ๔.๗ ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้องยื่ นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครั ฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.................................................. ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำร
เสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
  เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ 

และเสนอรำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด 
 ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น
กำรเสนอรำคำให้แกส่ ำนักงำน ก.พ. ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๙ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 

ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ                        
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

  หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือ 

ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำง               
กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
และส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำ
เห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำของส ำนักงำน ก.พ.  
 ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๒) รำคำที่ เสนอจะต้องเป็นรำคำที่ รวมภำษีมูลค่ำเ พ่ิม และภำษี อ่ืน  ๆ (ถ้ำมี )  
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

  (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ  
ที่ก ำหนด 

  (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ 

ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  ๕.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  ส ำนักงำน ก.พ. 
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ  
 

http://www.gprocurement.go.th/
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  ๕.๒  กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 

   ใช้หลัก เกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อ เสนอ  ส ำนักงำน ก .พ .  
จะพิจำรณำจำกรำคำต่อแผ่นหลังหักกระดำษเสีย 

 ๕.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔  คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 

กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะเช่ำไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียด
แตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น 
หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 

  ๕.๔ ส ำนักงำน ก.พ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน                    
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ ยื่ นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้ รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หรือบัญชีรำยชื่อผู้เช่ำเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนักงำน ก.พ. 
  (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  (๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 

 ๕.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้  
ส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

 ๕.๖  ส ำนักงำน ก.พ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำ 

ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกเช่ำในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด  
หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดเช่ำเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ                    
ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ ส ำนักงำน ก.พ. เป็นเด็ดขำด                    
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้ง ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำยกเลิก               
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำร
คัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นเสนอรำคำแทน เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
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หรือส ำนักงำน ก.พ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  ส ำนักงำน ก.พ. 
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ จำกส ำนักงำน ก.พ.  

 ๕.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำ ส ำนักงำน ก.พ. อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่ เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ ได้รับกำรคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 

 ๖. การท าสัญญาเช่า  

 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท ำสัญญำเช่ำตำมแบบสัญญำ ดังระบุ ใน
เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๓ กับ ส ำนักงำน ก.พ. ภำยใน ๑๐ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำง
หลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ที่ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ส ำนักงำน ก.พ. ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ เงินสด 

 ๖.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยให้แก่ส ำนักงำน ก.พ. ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ 
ลงวันที่ทีใ่ช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท ำกำร 
  ๖.๓ หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด  
ดังระบุในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำง
ก ำหนด 

  ๖.๔ หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญำต 

ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ 

ค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๔ 

  ๖.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่ำ) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำเช่ำแล้ว 

 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 ส ำนักงำน ก.พ. จะจ่ำยค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืน ๆ 
และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่ำ แบ่งออกเป็น  ๙ งวด            
โดยจะเบิกจ่ำยเป็นรำยเดือนตำมจ ำนวนที่ถ่ำยเอกสำรจริง เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุของผู้เช่ำและผู้เช่ำ
ได้ตรวจรับกำรใช้เครื่องถ่ำยเอกสำร และเห็นว่ำถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำแล้ว 
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 ๘. อัตราค่าปรับ 

 ค่ำปรับตำมแบบสัญญำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ 
ให้คิดเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่ำเช่ำ 

 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท ำสัญญำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรตำมแบบดังระบุ         
ในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๓ จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ให้เช่ำ              
ตำมสัญญำนี้ตลอดอำยุของสัญญำ นับแต่วันที่ผู้เช่ำได้รับมอบเครื่องถ่ำยเอกสำรจำกผู้ให้เช่ำ โดยภำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำว หำกเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ให้เช่ำตำมสัญญำนี้เกิดช ำรุดบกพร่องหรือขัดข้องไม่สำมำรถ    
ใช้งำนได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ผู้ให้เช่ำจะต้องจัดส่งช่ำงผู้ช ำนำญงำนและมีฝีมือดีมำท ำกำรซ่อมแซมแก้ไขทันที 
นับตั้งแต่เวลำที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่องจำกเจ้ำหน้ำที่ของผู้เช่ำ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ หำกผู้ให้เช่ำ           
ไม่สำมำรถท ำกำรซ่อมแซมและแก้ไขให้ใช้งำนได้ตำมปกติ ผู้ให้เช่ำต้องน ำเครื่องถ่ำยเอกสำรที่มีคุณสมบัติ             
ไม่ต่ ำกว่ำเครื่องเดิม มำให้ใช้ทดแทนภำยในวันถัดไปนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือหำกเป็นกรณี ที่ปรำกฏว่ำ
ภำยในเดือนหนึ่ง ๆ มีกำรซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ให้เช่ำ ๔ ครั้ง ผู้ให้เช่ำต้องจัดหำเครื่องถ่ำยเอกสำร
อ่ืนที่มีคุณสมบัติไม่ต่ ำกว่ำตำมที่ก ำหนดไว้ตำมสัญญำนี้มำให้แทน มิฉะนั้นผู้ให้เช่ำยินยอมให้ปรับเป็นรำยวัน               
ในอัตรำวันละ ๑,๓๕๐.- บำท (หนึ่งพันสำมร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) นับต้ังแตว่ันที่ได้รับแจ้งจนถึงวันที่ได้ด ำเนินกำร
แก้ไขเสร็จสมบูรณ์และใช้งำนได้ดีดังเดิมหรือจนกว่ำผู้เช่ำจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
      ๑๐.๑ เงินค่ำพัสดุส ำหรับงำนเช่ำครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อส ำนักงำน ก.พ. ได้รับอนุมัติเงินงบประมำณแล้ว
เท่ำนั้น และกรณีที่ส ำนักงำน ก.พ. ไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมำณ เพ่ือกำรจัดหำในครั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ. สำมำรถ
ยกเลิกกำรจัดหำได้ 

 ๑๐.๒ เมื่อส ำนักงำน ก.พ.  ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ให้เช่ำ และได้ตกลงเช่ำตำม
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู ้ให้เช่ำจะต้องสั่งหรือน ำสิ ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ              
และของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ให้เช่ำจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย           
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่ำสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน 
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ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่ำจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี  
 ๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง ส ำนักงำน ก.พ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงเช่ำเป็นหนังสือ 
ภำยในเวลำที่ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖  ส ำนักงำน ก.พ. อำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) 
รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
 ๑๐.๔  ส ำนักงำน ก.พ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำ   
หรือข้อตกลงเช่ำเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)  
 ๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของ ส ำนักงำน ก.พ. ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ 

ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม 

 ๑๐.๖  ส ำนักงำน ก.พ. อำจประกำศยกเลิกกำรเช่ำในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ ยื่นข้อเสนอ 

จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก ส ำนักงำน ก.พ. ไม่ได ้ 
  (๑)  ส ำนักงำน ก.พ. ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรเช่ำหรือได้รับจัดสรร 

แตไ่ม่เพียงพอที่จะท ำกำรเช่ำครั้งนี้ต่อไป 
  (๒) มีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรเช่ำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใด 

ในกำรเสนอรำคำ 
  (๓) กำรท ำกำรเช่ำครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่  ส ำนักงำน ก.พ.                  
หรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
  (๔) กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่ำต้องปฏิบัต ิ

ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  ส ำนักงำน ก.พ.  สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ    

กำรคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่ำเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 

 ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือท ำสัญญำกับส ำนักงำน ก.พ. ไว้ชั่วครำว 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

      พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓ 













เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1.๒ 

 

แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ใบเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 

เรียน .........................(ระบุชื่อต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ)......................... 

  ๑. ข้ำพเจ้ำ..........................................(ระบุชื่อบริษัท ห้ำง ร้ำน) ..........................................  
ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................... ถนน...............ต ำบล/แขวง...................อ ำเภอ/เขต........................... 
จังหวัด.....................โทรศัพท์............................โดย...... ............................ผู้ลงนำมข้ำงท้ำยนี้ (ในกรณีผู้ให้เช่า
เป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้ำพเจ้ำ....................................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดำ)..............................
อยู่บ้ำนเลขที่.........................ถนน..........................................ต ำบล/แขวง.......................................... ............... 
อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................ผู้ถือบัตรประชำชน เลขที่.........................   
โทรศัพท์...........................................) โดย.......................................... ได้พิจำรณำเงื่อนไขต่ำง ๆ ใ นเอกสำรเช่ำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสำรเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) เลขที่..........................................โดยตลอด  

และยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด 

และไม่เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐ        

  ๒. ข้ำพเจ้ำขอเสนอรำยกำรพัสดุ รวมทั้งบริกำร ซึ่งก ำหนดไว้ในเอกสำรเช่ำด้วยวิธีประกวดรำคำ 
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับ 

ที ่
รำยกำร 

รำคำ 
ต่อหน่วย 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

(ถ้ำมี) 
จ ำนวน รวมเป็นเงิน 

ก ำหนด          
ส่งมอบ 

       

       

       

       

       

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
 

 
 

(..................................................... .........) ซึ่งเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมรวมทั้งภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยหักกระดำษเสียร้อยละ .................... 
  ๓. ข้ำพเจ้ำจะยืนค ำเสนอรำคำนี้เป็นระยะเวลำ................................ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ 

และ..............................................๑ อำจรับค ำเสนอนี้ ณ เวลำใดก็ได้ก่อนที่จะครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว  

หรือระยะเวลำที่ได้ยืดออกไปตำมเหตุผลอันสมควรที่........................................................๑ ร้องขอ 

  ๔. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะส่งมอบงำนเช่ำตำมเงื่อนไขที่เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ก ำหนดไว้  
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  ๕. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำให้เป็นผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ข้ำพเจ้ำ
รับรองที่จะ 

 ๕.๑ ท ำสัญญำตำมแบบสัญญำเช่ำแนบท้ำยเอกสำรเช่ำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
ห ร ือ ต ำ ม ที ่ส ำ น ัก ง ำ น อ ัย ก ำ ร ส ูง ส ุด ไ ด ้แ ก ้ไ ข เ พิ ่ม เ ต ิม แ ล ้ว  ก ับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ๑                                                                   

ภำยใน....................................วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท ำสัญญำ 

 ๕.๒ มอบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสำรเช่ำ              
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่.............................................. ๑ ขณะที่ได้ลงนำมในสัญญำเป็นจ ำนวน
ร้อยละ..........................................ของรำคำตำมสัญญำที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอรำคำนี้เพ่ือเป็นหลักประกัน            
กำรปฏิบัติตำมสัญญำโดยถูกต้องและครบถ้วน  

 หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่ำว
ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำยอมให้ ...................................๑ ริบหลักประกันกำรเสนอรำคำหรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือ 

ค้ ำประกัน ข้ำพเจ้ำยอมชดใช้ค่ำเสียหำยใด ๆ ที่อำจมีแก่. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ๑ และ 
.............................................๑ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนเป็นผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้
หรือ..............................................๑ อำจด ำเนินกำรเช่ำกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้  

 ๖. ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำ ..............................................๑ ไม่มีควำมผูกพันที่จะรับค ำเสนอนี้              
หรือใบเสนอรำคำใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันอำจเกิดขึ้นในกำรที่ข้ำพเจ้ำได้เข้ำยื่น
ข้อเสนอครั้งนี้ 

 ๗. บรรดำหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ตัวอย่ำง (sample) แคตตำล็อก รำยละเอียด 

คุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) พร้อมใบเสนอรำคำ ซึ่งข้ำพเจ้ำได้ลงไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้ำพเจ้ำยินยอมมอบให้ ..............................................๑ ไว้เป็นเอกสำรและทรัพย์สิน 

ของ..............................................๑ 

  ส ำหรับตัวอย่ำงที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง.............................................. ๑ ส่งคืนให้ ข้ำพเจ้ำ 

จะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวอย่ำงนั้น 

 ๘. เพ่ือเป็นหลักประกันในกำรปฏิบัติโดยถูกต้อง ตำมท่ีได้ท ำำควำมเข้ำใจและตำมควำมผูกพัน 

แห่งค ำเสนอนี้ ข้ำพเจ้ำขอมอบ.......................................... เพ่ือเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำเป็นเงินจ ำ นวน 

...............................บำท (......................................................) มำพรอ้มนี้ 

 ๙. ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนตัวเลขและตรวจสอบเอกสำรต่ำง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอรำคำนี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้ำใจดีว่ำ.............................................. ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในควำมรับผิดพลำด 

หรือตกหล่น 
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 ๑๐. ใบเสนอรำคำนี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปรำศจำกกลฉ้อฉลหรือกำรสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยบุคคล หรือกับห้ำงหุ้นส่วน บริษัทใด  ๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในครำวเดียวกัน 

 เสนอมำ ณ วันที่............... เดอืน.................................... พ.ศ. .............................. 

       (ลงชื่อ)  ..................................................  

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

                ต ำแหน่ง.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หมายเหตุ   ๑ ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงำนของรัฐที่ด ำเนินกำรจัดซื้อ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1.๓ 

แบบสญัญา 
สญัญาเชา่เครื่องถา่ยเอกสาร 

     

  สัญญาเลขท่ี….…… (1) ........…… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ...……………........……..……………….…………………………………………………....... 
ต าบล/แขวง…………………..…………..……….………………...อ าเภอ/เขต…………………..…….….……………………………... 
จังหวัด…….………………………………………… เมือ่วันที่ ……….……… เดือน ………………………….... พ.ศ. ……....……… 

ระหว่าง ………………………………………………..………….…… (2) …..…….….………………………………………………………….. 
โดย ………..………….…………………………….…………..….…… (3) ………....…………………………………………..………………… 

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ ………….……..………..………… (4 ก) ..….………..……………………. 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………………………..…………………………………………………………….………….…….. 
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี..……………...........…ถนน……………….……………....ต าบล/แขวง….….……….…..……….….... 
อ าเภอ/เขต……………………...…..…….จังหวัด………..…………………..…....โดย……….…………………………………..……... 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……..…………  
ลงวันที่……………………..………...… (5) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่………………..…………..) แนบท้ายสัญญานี้  
(6) (ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ  ……………..…………..… (4 ข) ……….……….…….....  
อยู่บ้านเลขท่ี..…………….……..…..….ถนน…………………..……..…...……ต าบล/แขวง……..………………….….……………. 
อ าเภอ/เขต…………………….…………….…..จังหวัด…………...…..………….……......……. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่................................ ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คูส่ัญญาไดต้กลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อตกลงเช่า 

   ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ.................รุ่น................... 
หมายเลขเครื่อง........................................... จ านวน................(...................) เครื่อง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
“เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า” เพ่ือใช้ในกิจการของผู้เช่าตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก........  
  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตามวรรคหนึ่งมีก าหนดระยะเวลา...............(...............) ป ี 

...........(..........) เดือน ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน..................... พ.ศ. ...... ถึงวันที่ ....... เดือน ………………. พ.ศ. ....... 
  ผู้ให้เช่ารับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตามสัญญานี้ เป็นเครื่องถ่ายเอกสารใหม่  
ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้ให้เช่าได้ช าระภาษี อากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  

ผู้ให้เช่ามีสิทธิน ามาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิ ทั้งรับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ามีคุณสมบัติ คุณภาพ 

และคุณลักษณะไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก....... และผู้ให้เช่าได้ตรวจสอบแล้วว่า
เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความช ารุดบกพร่อง 
 (7) ข้อ 2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

  ผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทินในอัตราค่าเช่าเดือนละ 
...................................บาท (.....................................) ต่อเครื่องถ่ายเอกสารหนึ่งเครื่อง รวมเป็นค่าเช่าทั้งสิ้นเดือนละ 
......................................บาท (........................................) โดยประเมินจากจ านวนส าเนาเอกสารที่ถ่ายทั้งสิ้นเดือนละ 
.....................(........................) แผ่น 
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  หากเดือนใดจ านวนส าเนาเอกสารที่ผู้เช่าได้ถ่ายจากเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ามีจ านวน
ทั้งสิ้น ไม่ถึง.....................(..........................) แผ่น การช าระค่าเช่าในเดือนนั้นให้เปลี่ยนเป็นคิดค านวณจากจ านวน
ส าเนาเอกสารที่ถ่ายในเดือนนั้นๆ ในอัตราส าเนาแผ่นละ...............................บาท (.................................)  
  จ านวนส าเนาเอกสารที่ถ่ายตามความในสองวรรคก่อน ให้หมายความถึงส าเนาเอกสาร  

ที่ถ่ายออกมาโดยเรียบร้อยสมบูรณ์เท่านั้น การวินิจฉัยว่าส าเนาเอกสารแผ่นใดเป็นส าเนาเอกสารที่เรียบร้อย
สมบูรณ์หรือเป็นส าเนาเอกสารเสีย ให้เป็นดุลพินิจของผู้เช่าหรือเจ้าหน้าที่ของผู้เช่า และการวินิจฉัยดังกล่าว 

ให้เป็นที่สุด ผู้ให้เช่าจะโต้แย้งใดๆ มิได ้

  ค่าเช่าตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (ยกเว้นค่ากระดาษถ่ายเอกสาร) ไว้ด้วยแล้ว 

  ในการช าระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าเมื่อสิ้นเดือนแต่ละเดือน  
โดยผู้เช่าจะช าระค่าเช่าหลังจากท่ีได้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  
  ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้ใช้วิธีการ
ค านวณค่าเช่าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี แต่อัตราค่าเช่าตามวรรคหนึ่งให้คิดเป็นรายวัน     
ตามจ านวนวันที่เช่าจริง โดยค านวณจากเดือนหนึ่งมี 30 (สามสิบ) วัน และให้ลดจ านวนส าเนาเอกสารที่ระบุ
ตามวรรคสองลงตามสัดส่วนนั้น 

(8)การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ เช่าจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้ให้เช่า ชื่อธนาคาร………………..………………..สาขา………………………………..ชื่อบัญชี………………………......……...... 
เลขท่ีบัญชี……....……...……………………. ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ให้เช่า 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่าตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ 3 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีใหถื้อเป็นสว่นหน่ึงของสัญญานี้ 
  3.1 ผนวก 1 ………………….(ใบเสนอราคา)…………............... จ านวน.....(…….) หน้า 
  3.2 ผนวก 2 ….(แค็ตตาล็อก คุณลักษณะและรายละเอียด จ านวน.....(…….) หน้า 
                   ของเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า)....... 
  3.3 ผนวก 3 ……………(ก าหนดการบ ารุงรักษา)…………...... จ านวน.....(…….) หน้า 
                   ............................... ฯลฯ............................... 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ  

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย 

ของผู้เช่า ค าวินิจฉัยของผู้เช่าให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่า ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้เช่าทั้งสิ้น 

 ข้อ 4 การส่งมอบ 

  ผู้ ให้ เช่าต้องส่งมอบและติดตั้ งเครื่องถ่ายเอกสารที่ เช่าตามสัญญานี้  ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามสัญญานี้ ในลักษณะพร้อมใช้งานได้ตามที่ก าหนด ณ ........................ ภายในวันที่.......................... 
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ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบ พร้อมทั้งเครื่องมือที่จ าเป็นในการติดตั้งและใช้งาน โดยผู้ให้เช่าเป็น 

ผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

  ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าต้องแจ้งเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบเครื่องได้เป็น
หนังสือต่อผู้เช่า ณ .........................(9)........................ ในวันและเวลาท าการของผู้เช่าก่อนวันก าหนดส่งมอบ
ตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่า...................(.......................) วันท าการของผู้เช่า 
  ในการส่งมอบตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าต้องส่งพนักงานมาด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพ 

และแนะน าวิธีการใช้เครื่องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุ
ไว้ในข้อ 1 และส าเนาที่ถ่ายจะต้องมีความชัดเจนสะอาดไม่มีรอยหมึกเปื้อนตามส่วนต่างๆ โดยในการนี้ผู้ให้เช่า
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้เช่าทั้งสิ้น 

 ข้อ 5 การตรวจรับ 

  เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับเครื่องถ่ายเอกสารที่ส่งมอบตามข้อ 4 และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญานี้แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าไว้เป็นหนังสือ เพ่ือผู้ให้เช่าน ามาใช้
เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่า 
  ในการตรวจรับเครื่องถ่ายเอกสารที่ส่งมอบตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หรือติดตั้งและส่งมอบถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนด 

แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามสัญญา ผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับเครื่องถ่าย
เอกสารนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบน าเครื่องถ่ายเอกสารนั้นกลับคืนไปทันที และต้องน าเครื่องถ่าย
เอกสารเครื่องใหม่ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน หรือไม่ต่ ากว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ มาส่งมอบให้ใหม่ 
ภายใน………....(..…..………..) วัน ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว            
ผู้ให้เช่าจะน ามาอ้างเป็นเหตุของดหรือลดคา่ปรับหรือขยายเวลาส่งมอบไม่ได้ 
  หากผู้ ให้ เช่าไม่น าเครื่องถ่ายเอกสารที่ส่ งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าว 

ในวรรคสอง และเกิดความเสียหายแก่เครื่องถ่ายเอกสารนั้น ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว 

  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบ
ครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบ
เฉพาะส่วนนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่าจะช าระค่าเช่าเฉพาะเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าที่รับมอบไว้ 
 ข้อ 6 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา  
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วน
ถูกต้องภายในก าหนดเวลาตามสัญญา หรือถ้าผู้ให้เช่าไม่ด าเนินการหรือไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขเครื่องถ่ายเอกสาร
ที่ เช่าภายในระยะเวลาตามข้อ 8.2 และผู้ ให้ เช่าไม่จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารให้ผู้ เช่าใช้แทนตามข้อ 8.3  
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าหรือจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ให้เช่ามีสิทธิของดหรือลด 

ค่าปรับหรือขยายก าหนดเวลาท าการตามสัญญาดังกล่าว โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 

พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี  
 ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิเรียกร้อง        
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาท าการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
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 การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายก าหนดเวลาท าการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ ง  
อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 

 ข้อ 7 การบ ารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า 

  ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยต้องจัดหาช่างผู้มีความรู้ ความช านาญ และฝีมือดีมาตรวจสอบ บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตลอดอายุสัญญาเช่านี้ อย่างน้อยเดือนละ...................(...................) ครั้ง 
โดยให้มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า................(...................) วัน 

  สิ่งของที่ใช้สิ้นเปลืองทุกชนิดรวมทั้งอะไหล่ ยกเว้นกระดาษส าหรับถ่ายเอกสาร ผู้ให้เช่า 

จะเป็นผู้จัดส่งให้โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่ผู้ให้เช่าจะจัดให้มีไว้ในความครอบครองของผู้เช่าให้เพียงพออยู่เสมอ 
อุปกรณ์สิ้นเปลืองดังกล่าว เช่น ลูกโม่ถ่ายภาพ ผงหมึก ผงประจุภาพ หมึกพิมพ์ วัสดุที่ใช้ท าความสะอาด 

ถุงกรอง แปรง น้ ามันหล่อลื่น และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้เครื่องถ่ายเอกสารใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา 
 ข้อ 8 หน้าที่ของผู้ให้เช่า  
  8.1 ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ฝึกอบรมวิธีใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้เช่า    
จนสามารถใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารได้ และผู้ให้เช่าตกลงจะฝึกอบรมวิธีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าให้แก่
เจ้าหน้าที่ของผู้เช่าทุกครั้ง หากผู้เช่าร้องขอโดยเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของผู้เช่าและ
เจ้าหน้าที่คนนั้นยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมมาก่อนโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 

  8.2 ในกรณีเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติ  
ผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้ช่างที่มีความรู้ความช านาญและฝีมือดีมาจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ตามปกติ โดยผู้ให้เช่าจะต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้เช่าแล้ว และให้แล้วเสร็จใช้งานได้ดีดังเดิมอย่างช้าต้องไม่เกิน......(10)....... (...................) ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 
ที่ได้รับแจ้ง 
  8.3 ในกรณีที่เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ามีความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องใช้งานไม่ได้
ตามปกติ และการซ่อมแซมต้องใช้เวลาเกินกว่า............. (.............) ชั่วโมง ตามท่ีก าหนดในข้อ 8.2 หรือไม่อาจ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ดีได้ดังเดิม ผู้ให้เช่าต้องจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารที่มีคุณสมบัติ คุณภาพ ความสามารถ  
และประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ต่ ากว่าของเครื่องเดิมมาให้ผู้เช่าใช้แทนทันท ี 
 ข้อ 9 ค่าปรับกรณีความช ารุดบกพร่องของเครื่องถ่ายเอกสาร 

  ถ้าผู้ให้เช่าไม่ด าเนินการหรือไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าภายใน
ระยะเวลาตามข้อ 8.2 และผู้ให้เช่าไม่จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารให้ผู้เช่าใช้แทนตามข้อ 8.3 ผู้ให้เช่ายินยอม 

ให้ผู้เช่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ........(11)........ บาท (............................) ต่อเครื่อง ตั้งแต่พ้นก าหนด
ระยะเวลาตามข้อ 8.2 จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ หรือผู้ให้เช่าจัดหา
เครื่องถ่ายเอกสารมาให้ผู้เช่าใช้งานแทน หรือจนกว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ผู้เช่าไม่ต้องจ่าย              
ค่าเช่าในระหว่างเวลาที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตามสัญญานี้ โดยยินยอมให้ผู้เช่าหักค่าปรับ
ดังกล่าวออกจากค่าเช่าตามข้อ 2 หรือบังคับเอาจากหลักประกันตามข้อ 10 ก็ได้ 

 ข้อ 10 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้ให้เช่าได้น าหลักประกันเป็น……………..….(12)……………..……….. 
เป็นจ านวนเงิน…………..……......บาท (………………………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……..(13)…..…(….…..…………...) 
ของค่าเช่าทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผูเ้ช่าเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้   
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 (14) กรณีผู้ให้เช่าใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 

ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด    
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกัน
ตลอดไปจนกว่าผู้ให้เช่าพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด  
ทั้งปวงของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง    
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้เช่า
ส่งมอบและติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้เช่า 
ต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้เช่า
ภายใน….........(...............) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า 
 หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เช่าจะคืนให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ย 

เมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ 11 การบอกเลกิสญัญา 

  เมื่อครบก าหนดส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบ
เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า หรือส่งมอบแต่เพียงบางส่วนให้แก่ผู้เช่า หรือส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าไม่ตรง 
ตามสัญญาหรือมีคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบแล้วเสร็จภายในก าหนดแต่ไม่สามารถ 

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง 
ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ 

ผู้เช่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า 
 ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ เช่ามีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน            
ตามข้อ 10 เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้ เช่าต้องเช่า            
เครื่องถ่ายเอกสารจากบุคคลอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายในก าหนด……..(15).…….(………………....) เดือน 
นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมข้ึนจากค่าเช่าที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้  รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เช่าต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ารายใหม่ดังกล่าวด้วย 

 ในกรณีมีความจ าเป็น ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านี้ก่อนครบก าหนดระยะเวลา
การเช่าได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เช่า 
 ข้อ 12 ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า 

 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าล่วงเลยก าหนดส่งมอบตามข้อ 4  
และผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวัน 
ส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา ในอัตราวันละ........(16).........บาท (.........................)  
ต่อเครื่อง นับถัดจากวันที่ครบก าหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้น าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ามาส่งมอบ
ให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน  

 ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๑๐ 
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กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้อง 
ให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่าเมื่อครบก าหนดส่งมอบดังกล่าวแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้อีกด้วย 

 

 ข้อ 13 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 

 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ 
ผู้เช่าโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด....................(.........................) วนั นบัถัดจากวันท่ีได้รบัแจง้เปน็หนงัสือจากผู้เช่า  
หากผู้ให้เช่าไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเช่าที่ต้อง
ช าระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันท ี

 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าเช่าที่ต้องช าระ หรือหลักประกัน 

การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวน
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด.................(.........................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้เช่า 
 ข้อ 14 การโอนสิทธิของผู้ให้เช่า 

  ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ห้ามผู้ให้ เช่าโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญาหรือกรรมสิทธิ์ 
ในเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าแก่บุคคลอ่ืน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่าก่อน 

 ข้อ 15 การน าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ากลับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 

  เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือครบก าหนดเวลาตามสัญญา 
ผู้ให้เช่าต้องน าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ากลับคืนไปภายใน........................(..........................) วัน โดยผู้ให้เช่าเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทัง้สิ้น 

  ถ้าผู้ให้เช่าไม่น าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ากลับคืนไปภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าอันมิใช่ความผิดของผู้เช่า 
 ข้อ 16 ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้เช่า 

  ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติใดๆ หรือ 

การโจรกรรมเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตลอดจนการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่เครื่องถ่ายเอกสาร   
ที่เช่าอันไม่ใช่เกิดจากความผิดของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในความครอบครองของผู้เช่า 

 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
คนละหนึ่งฉบับ 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เช่า 
        (……………………….…………………….) 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ให้เช่า 
        (……………………….…………………….) 
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(ลงชื่อ)....................................................พยาน 

        (……………………….…………………….) 
(ลงชื่อ)....................................................พยาน 

        (……………………….…………………….) 
วธิปีฏบิตัเิกีย่วกับสญัญาเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 

(1)  ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 

(2)  ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 

(3)  ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับ 

มอบอ านาจ เช่น นาย ก. อธิบดีกรม………...… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม………......……….. 
(4)  ให้ระบุชื่อผู้ให้เช่า 

 ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 

 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
(5)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้

ตามข้อเท็จจริง 
(6)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้

ตามข้อเท็จจริง 
  (7)  หน่วยงานของรัฐอาจก าหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าเช่าให้แตกต่างไปจากแบบสัญญาที่ก าหนดได้

ตามความเหมาะสมและจ าเป็นและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า  

จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส านักงานอัยการสู งสุดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อน 

  (8)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (9)  ชื่อสถานที่หน่วยงานของรัฐ 

(10)  ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของการใช้งาน 

 (11)  อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 9 ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  
ข้อ 162  ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ เช่าที่จะพิจารณา  
โดยค านึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่เช่า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้ให้เช่าจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ 
ตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใดจะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 

(12)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม
ในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 

ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ 

นโยบายก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
 (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  

ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(13)  ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 

(14)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(15)  ก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม เช่น 3 เดือน 

(16)  อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 12 ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ข้อ 162 ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ เช่าที่จะพิจารณา  
โดยค านึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่เช่า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้ให้เช่าจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ  
ตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใดจะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย  

 



เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1.๔ 

 

แบบหนังสือค ้ำประกนั 
(หลักประกันสัญญาเช่า) 

 

เลขที.่......................................       วันที่.......................................... 

 ข้าพเจ้า.............(ชื่อธนาคาร)............... สํานักงานตั้งอยู่เลขที่........................ถนน.............................. 
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................. 
โดย....................................................... ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ
.......................... (ชื่อส่วนราชการผู้เช่า) ............................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ๑. ตามท่ี.........(ชื่อผู้ใหเ้ช่า) ........ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ได้ทําสัญญาเช่า................................ 
กับผู้เช่า ตามสัญญาเลขที่.......................... ลงวันที่.......................... ซึ่งผู้ให้เช่าต้องวางหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อผู้เช่า เป็นจํานวนเงิน.......................บาท (.............................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ............. 
(........................ % ) ของมูลค่าทั้งหมดตามสัญญา       

 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ เช่า 
จํานวนไม่เกิน........................ บาท (.....................................) ในฐานะลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ให้เช่าก่อให้เกิด
ความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ให้เช่ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ            
ที่กําหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้เช่าไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าชําระหนี้นั้นก่อน 

  ๒. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทําสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ .............
เดือน.................. พ.ศ. ............ (ระบุวันที่ครบกําหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพร่องด้วย) 
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
 ๓. หากผู้เช่าได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ให้เช่า ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยาย
เวลาระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้เช่าได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ให้เช่าดังกล่าวข้างต้น 

 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 

 (ลงชื่อ) ................................................. ผู้ค้ําประกัน 

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

 ตําแหน่ง...........................................................  

 (ลงชื่อ) ................................................. พยาน 

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

 (ลงชื่อ) ................................................. พยาน 

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



เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1.๕ (๑) 
 

 

  “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา              
หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น              
ในคราวเดียวกัน            

  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้  
  (๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  

ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือ
สามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง  หรือหลายราย 
ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน     

  (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน     
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด           
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด  หรือบริษัท
มหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราว
เดียวกัน            

       คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า              
ในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ                   
บางประเภทหรือบางขนาด          

  (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด            
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น           
ในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน         

  การดํารงตําแหน่ ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส               
หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน 

หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว          

  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร             
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้น     
ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที ่เกี ่ยวข้องได้เข้า เสนอราคาหรือเข้ายื ่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั ้น                              
ในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
 

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



เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1.๕ (๒) 
 

  “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่ง             
หรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน  

อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน              
หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด                
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระทํา  
การทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ
ด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น   
หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปใน
ทางการประกอบธุรกิจปกติ 
 

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



 

 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

    ๑.   ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

-  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……....…….......แผ่น 

- บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……....…….......แผ่น 

-  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……....…….......แผ่น 

   (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

-  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……....…….......แผ่น 

-  ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……....…….......แผ่น 

-  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……....…….......แผ่น 

-  บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)   

   ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……....…….......แผ่น 

-   ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……....…….......แผ่น 

    ๒.   ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 

          (ก)  บุคคลธรรมดา 

-  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……....…….......แผ่น 

  (ข)  คณะบุคคล 

-  ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……....…….......แผ่น 

-  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……....…….......แผ่น 

 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๑) 



 

- ๒ - 
 

    ๓.   ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 

-  ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

-   บุคคลสัญชำติไทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

-   บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 

ส ำเนำหนังสือเดินทำง 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......แผ่น 

 (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 

-  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

-   บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร 

ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

-   ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 
 ไม่มีผู้ควบคุม 

         มีผู้ควบคุม 

ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

-   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

-   ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  
ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

-   บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  
ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

-   บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

 มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 



 

- ๓ – 

 

   ๔. อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์พร้อมประทับตรำและรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ไฟล์ข้อมูล…………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมพร้อมประทับตรำและรับรองส ำเนำถูกต้อง  
ไฟล์ข้อมูล…………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

   ............................................................................................................................. ......................... 
                ไฟล์ข้อมูล…………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

  

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้ยื่นมำพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 

      ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

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

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 

 ๑. แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องถ่ำยเอกสำร 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………..…….......แผ่น 

 ๒.  หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่น 

ลงนำมในใบเสนอรำคำแทน  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๓. หลักประกันกำรเสนอรำคำ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๔. สรุปรำยละเอียดประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้จัดส่งภำยหลัง 
วันเสนอรำคำ เพ่ือใช้ในประกอบกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) ดังนี้ 

๔.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

๔.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๕. อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
๕.๑ ................................................................................................................................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

๕.๒ .................................................................................................................................... 
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้ยื่นมำพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ  

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

      

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๒) 


