ใบเสนอราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เรียน

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

๑. ข้าพเจ้ า............................................................................................................................
ส านั กงานใหญ่ ตั้ งอยู่ เลขที่..................... ถนน...............ตาบล/แขวง...................อาเภอ/เขต...................
จังหวัด.....................โทรศัพท์............................โดย.................. ..ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ ใ ช้ ข้ อ ความว่ า ข้ า พ เจ้ า .....................................................................อยู่ บ้ า น เลขที่
..........................................ถนน..........................................ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต
..........................................จั งหวัด ..........................................ผู้ ถือ บัตรประชาชน เลขที่ .........................
โทรศัพท์...........................................) โดย.......................................... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารเช่า
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ..........................................โดยตลอด
และยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารเช่าด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่

รายการ

ราคา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต่อหน่วย

(ถ้ามี)

จานวน

รวมเป็นเงิน

กาหนดส่ง
มอบ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
๓. ข้าพเจ้าจะยืนคาเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา..........................................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ
และ..............................................1อาจรับ คาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่ จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่ าว
หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่..............................................1ร้องขอ
4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานเช่าตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กาหนดไว้
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.๑ ทาสัญญาตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ายเอกสารเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือตามที่สานักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ..............................1 ภายใน....................................วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทาสัญญา

-25.๒ มอบหลั กประกัน การปฏิ บัติ ตามสั ญ ญา ตามที่ ระบุ ไว้ในข้อ 7 ของเอกสารเช่าด้ ว ยวิธี
ประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ให้แก่..............................................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ
..........................................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้ าพเจ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ให้ ค รบถ้ ว นตามที่ ร ะบุ ไว้ ในข้ อ 5.1 และ/หรื อ ข้ อ 5.2 ดั ง กล่ าวข้ างต้ น
ข้าพเจ้ายอมให้ ..............................................1 ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสื อ
ค้าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่..............................................1 และ ..............................................1
มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือ..............................................1
อาจดาเนินการจัดเช่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ..............................................1ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครัง้ นี้
7. เพื่อเป็ น หลั กประกัน ในการปฏิบั ติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผู กพั น
แห่งคาเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......................................... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจานวน
.........................บาท (..........................................) มาพร้อมนี้
8. ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ ที่ ได้ ยื่ น พร้ อ มใบเสนอราคานี้
โดยละเอี ย ดแล้ ว และเข้ า ใจดี ว่า ..............................................1ไม่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบใดๆ ในความรั บ ผิ ด พลาด
หรือตกหล่น
9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ช อบด้วยกฎหมายกับ บุคคลใดบุ คคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้ างหุ้ นส่ วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ

....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ......................................................

หมายเหตุ
1

ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการจัดเช่า เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น

แบบสัญญา
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเลขที่……………..…(๑)……………....…
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ......………….….……………………………………………………………………………………….
ตาบล/แขวง…................................................................อาเภอ/เขต….......………….………………………………………….....
จังหวัด….......……………………………………........ เมื่อวันที่ ……….… เดือน ……………………..………..…… พ.ศ. ……….…..
ระหว่าง............................................................................(๒)......................................................................................
โดย……………………………………………………….................…(๓)……..………………………………………………………………….….
ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ …..…………………..……….….….(๔ ก).….……………..…........................
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ….......………………………….…….……………………………...........................……………………
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่…………………ถนน…...............................…......ตาบล/แขวง…..................................….….....
อาเภอ/เขต….......….…..............................จังหวัด….............….………………….....โดย…………….......................…………..
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……......................
ลงวันที่……….........………………….. (๕) (และหนังสือมอบอานาจลงวันที่...........................……..….) แนบท้ายสัญญานี้
(๖)(ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ .……….……….....…………(๔ ข)…......………….....………….
อยู่บ้านเลขที่……………….….ถนน……………………………….....………...ตาบล/แขวง…………......………………………………….
อาเภอ/เขต……………..……...……………..…...จังหวัด…………..…....…………….…...……..….. ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่...................................... ดังปรากฏตามสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงเช่า
ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์.................................(๗)..................................
ยี่ห้อ..........................................รุ่น.........................................ขนาดเครื่องยนต์……………(………….…..…) ซีซี ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “รถยนต์ทเี่ ช่า” จานวน..............................(................................) คัน เพื่อใช้ในกิจการของผู้เช่า
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก..........
การเช่ารถยนต์ตามวรรคหนึ่งมีกาหนดระยะเวลา...................(.......................) ปี นับตั้งแต่
วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ......... ถึงวันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. .........
ผู้ให้เช่ารับรองว่ารถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีคุณสมบัติ
คุณภาพและคุณลักษณะไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก....... และผู้ให้เช่าได้ชาระภาษีอากร
ค่าธรรมเนีย มอื่นใด ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ให้เช่ามีสิ ทธินามาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิ
และรถยนต์ที่เช่ามีอุปกรณ์และเครื่องมือประจารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่าและตามความต้องการของ
ผู้เช่าโดยครบถ้วน และผู้ให้เช่าได้ตรวจสอบแล้วว่ารถยนต์ที่เช่าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความชารุดบกพร่อง
สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาแต่การคานวณค่าเช่าสาหรับรถยนต์ที่เช่า
แต่ละคันให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้นๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-2ข้อ ๒ ค่าเช่ารถยนต์
ผู้ เ ช่ า ตกลงช าระค่ า เช่ า ในอั ต ราคงที่ ต ลอดอายุ สั ญ ญาให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า เป็ น รายเดื อ น
ตามเดือนปฏิทินในอัตราค่าเช่าเดื อนละ.............................บาท (................................) ต่อรถยนต์ที่เช่าหนึ่งคัน
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ค่าภาษีรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัย
รถยนต์ที่เช่า ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่สิ้นเปลือง ค่าน้ามันหล่อลื่นทุกชนิด ค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งานตามปกติ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการช าระค่ า เช่ า ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ต้ อ งส่ ง ใบแจ้ ง หนี้ เ รี ย กเก็ บ ค่ า เช่ า ไม่น้ อ ยกว่ า .................
(............) วันทาการของผู้เช่า ก่อนครบกาหนดการชาระค่าเช่าในแต่ละเดือน ผู้เช่าจะชาระค่าเช่าในวันครบกาหนด
ชาระค่าเช่าหรือภายหลังจากนั้น โดยให้ผู้ให้เช่ามารับเช็ค ณ ที่ทาการ.....................................................................
ของผู้เช่า หรือ (8) โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เ ช่าโดยตรง ชื่อธนาคาร.................................
สาขา.............................................ชื่อบัญชี...............................................เลขที่บัญชี..................................................
ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด
(ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจานวนเงินที่โอนในเดือนนั้น ๆ เมื่อได้รับเงิน
ค่าเช่าดังกล่าวแล้วผู้ให้เช่าจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าภายใน ๗ (เจ็ด) วัน
ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่า
เป็นรายวันตามจานวนวันที่เช่าจริง
ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของ
ผู้ให้เช่า หรือเพราะความชารุดบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า
การคานวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี้ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วัน ซึ่งเมื่อคานวณ
ค่าเช่าตามสัญญานี้เป็นรายวันจะคิดเป็นวันละ...............................บาท (...........................................)
ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ .........................(ใบเสนอราคา)............................ จานวน........(…..…..) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ ..(แค็ตตาล็อกและรายการคุณลักษณะเฉพาะ)..
จานวน........(…..…..) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ .....(รายการอุปกรณ์และเครื่องมือประจารถ)....... จานวน........(…..…..) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ .................(กาหนดการบารุงรักษา)..................... จานวน........(…..…..) หน้า
๓.๕ ผนวก ๕ ...(เงื่อนไขการเช่าเพิ่มเติมตามความต้องการของ จานวน........(…..…..) หน้า
หน่วยงานผู้เช่า (ถ้ามี)…
................................ฯลฯ.............................
ความใดในเอกสารแนบท้ายสั ญญาที่ขั ด หรือแย้ง กับข้อความในสั ญญานี้ ให้ ใ ช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้เช่า
คาวินิจฉัยของผู้เช่าให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่า ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจาก
ผู้เช่าทั้งสิ้น
ข้อ ๔ การส่งมอบ
ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ................................(9).............................
ภายในวันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... ในสภาพดี เรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที พร้อมด้วยอุปกรณ์
และเครื่องมือประจารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก...........
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ของผู้เช่า
ข้อ ๕ การตรวจรับ
เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่เช่าที่ส่งมอบตามข้อ ๔ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
นี้แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เช่าเป็นหนังสือเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับ
เงินค่าเช่ารถยนต์ที่เช่าคันนั้นๆ
ถ้าผลของการตรวจรั บปรากฏว่า รถยนต์ซึ่งผู้ ให้ เช่าส่ งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสั ญญา
ผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ ให้เช่าต้องรีบนารถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที และต้องนา
รถยนต์คันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่ภายใน…………..…......(……..…….…...) วัน หรือต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองภายใน…………………..(….……..………..) วัน และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว
ผู้ให้เช่าจะนามาอ้างเป็นเหตุของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบไม่ได้
หากผู้ ใ ห้ เ ช่ า ไม่ น ารถยนต์ ที่ ส่ ง มอบไม่ ถู ก ต้ อ งกลั บ คื น ไปในทั น ที ดั ง กล่ า วในวรรคสอง
และเกิดความเสียหายแก่รถยนต์นั้น ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ ให้ เช่าส่ งมอบรถยนต์ที่เช่าถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้
ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่าจะชาระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้
ข้อ ๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วนถู กต้องภายใน
กาหนดเวลาตามสั ญญา หรื อ กรณี ที่ ผู้ ใ ห้ เช่ า ไม่ส ามารถทาการตามเงื่ อนไขและกาหนดเวลาตามสั ญ ญานี้ ไ ด้
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง ของผู้เช่า หรือจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า มี สิ ท ธิ ข องดหรื อ ลดค่ า ปรั บ หรื อ
ขยายกาหนดเวลาท าการตามสั ญ ญาโดยจะต้ อ งแจ้ ง เหตุห รื อ พฤติ การณ์ดั งกล่ าวพร้ อมหลั กฐานเป็ นหนั งสื อ
ให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทาการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายกาหนดเวลาทาการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้เช่าที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๗ หน้าที่ของผู้ให้เช่า
๗.๑ การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า
ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องทาประกันภัยรถยนต์ที่เช่าหรือรถยนต์ที่นามา
เปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยทาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน
ที่ผู้เช่าให้ความยินยอม และต้องมอบสาเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า
ในวัน ทาสั ญญาเช่าและทุกครั้ งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่าตามข้อ ๗.๓ หรือข้อ ๗.๔
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ต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้
(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้าน)
บาท/คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้าน) บาท/ครั้ง
(ข) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง
(ค) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอา
ประกันภัยในวงเงินไม่ต่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท/คน
๗.๒ การจดทะเบียนและเสียภาษีประจาปีของรถยนต์ที่เช่า
ผู้ ให้ เช่ าจะต้ องจดทะเบี ยนรถยนต์ที่เ ช่ากับ กรมการขนส่ งทางบกและเสี ย ภาษีป ระจาปี
ตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกาหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญา รวมทั้ง
ต้องเสียภาษีประจาปี สาหรับปีต่อๆ ไปภายในกาหนดเวลาทุกปี
๗.๓ ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า
ในกรณีที่ร ถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ไ ด้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ผู้ ให้ เช่า
จะต้องนารถยนต์คันใหม่ที่ มีคุณลักษณะเฉพาะขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และมีสภาพที่
เทียบเท่าหรือดีกว่าทั้งในเรื่ องความนิย มในยี่ห้ อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list)
ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น
หากผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์ มาเปลี่ยนให้หรือรถยนต์ที่นามาเปลี่ยนให้ไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง
ไม่ ว่ า กรณี ใดๆ ก็ ตาม นอกจากผู้ เ ช่ ามี สิ ทธิ หั กค่ าเช่ า คิ ดเป็ นรายวั น ต่ อคั น ตามข้ อ ๒ แล้ ว ผู้ เช่ า มี สิ ท ธิ ป รั บ
ผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวัน ละ............(10)...........บาท (....................................) ต่อคัน ตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่า
ได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นารถยนต์มาเปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่านารถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้
หากผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันเกิ น ..............(...............) วัน ผู้ เช่ ามี สิ ทธิที่จะบอกเลิ กสั ญญาทั้งหมดหรื อแต่ บ างส่ ว นได้ โ ดยท าเป็ น
หนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า
ในกรณีผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์อื่นมาเปลี่ยน
แต่ไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ามีสิทธิเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้
จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์
จากบุคคลอื่นทั้งสิ้นและต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
๗.๔ การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่มีบุ คคลภายนอกมากล่าวอ้างและใช้สิ ทธิเรียกร้องใดๆ ว่าการครอบครองใช้สอย
รถยนต์ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ที่เช่า ตาม
สัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องดาเนินการทั้งปวงเพื่อให้การเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็ว
หากผู้ให้เช่ามิอาจดาเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ ที่มีขนาด ประสิทธิภาพ สภาพเทียบเท่า
หรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาด
มาทดแทนให้ทันที โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากผู้เช่าไม่สามารถใช้รถยนต์ที่เช่าได้และผู้ให้เช่าไม่จัดหา
รถยนต์คันใหม่มาเปลีย่ นให้ดังกล่าว ให้นาความในข้อ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
และหากการเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิเป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือผู้เช่า
ได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง
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ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นามาให้เช่า ผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์
ในรถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่า และโดยไม่นารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพ
ขนาด ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขาย
รถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า นอกจากนี้ ผู้เช่ามีสิทธิดาเนินการตามข้อ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลมด้วย
๗.๖ การบารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บารุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่สิ้นเปลือง รวมทั้งน้ามันหล่อลื่น
ทุกชนิด และซ่อมแซมรถยนต์ที่ เช่าในกรณีความเสื่อมสภาพ สึกหรอ และความเสียหายอันเกิดจากการใช้งาน
ตามปกติ เยี่ ย งวิญ ํูช นให้ อยู่ ใ นสภาพที่ พร้ อ มใช้งานได้ อย่า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพตลอดเวลา และผู้ ใ ห้ เช่ ามีห น้า ที่
บารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ที่เช่าเมื่อครบระยะเวลาหรือครบกาหนดระยะทางที่ใช้งานตามที่กาหนดในเอกสาร
แนบท้ายสัญญาผนวก…………… รวมทั้งจะต้องบารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพื่อให้
ผู้เช่าใช้รถยนต์ที่เช่าได้ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย หากผู้ให้เช่ามิได้บารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ เปลี่ยนชิ้นส่วน
อะไหล่ หรือซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า ผู้เช่ามีสิทธิยึดหน่วงค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้จนกว่าจะได้มีการดาเนินการ
โดยถูกต้องครบถ้วน
การตรวจสภาพ ซ่ อ มแซม หรื อ บ ารุ ง รั ก ษารถยนต์ ที่ เ ช่ า ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ต้ อ งน ารถยนต์ ที่ เ ช่ า
เข้าซ่อมแซมบารุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
การนารถยนต์ที่เช่าไปตรวจสภาพ ซ่อมแซม หรือบารุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้อเพลิง
ในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่าเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ากว่าเดิม ผู้ให้เช่า
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
เมื่อรถยนต์ที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นหนึ่งเส้นใดมีสภาพความลึกของดอกยาง
ต่ากว่า ๓ (สาม) มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มี สภาพใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อนพร้อมใช้งานได้ดีให้โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก
ในการบารุงรักษา ตรวจสภาพและซ่อมแซมตามข้อนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมีสภาพ
ประสิทธิภาพ ขนาด และอายุการใช้งานเทียบเท่าหรือดีกว่ารถยนต์ที่เช่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์
(brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาทดแทน เพื่อให้ผู้เช่าใช้งานได้ทันทีจนกว่า
รถยนต์ที่เช่าคันที่อยู่ระหว่างบารุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซ่อมแซมจะเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ หากผู้ให้เช่าละเลย
ไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิดาเนินการตามข้อ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม จนกว่า
ผู้ให้เช่าจะนารถยนต์ทดแทนมาส่งมอบให้ผู้เช่าหรือจนกว่ารถยนต์ที่เช่าจะบารุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซ่อมแซมเสร็จ
โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้นารถยนต์มาทดแทน ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิดค่าเช่าจากผู้เช่าได้
ข้อ ๘ การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกาหนดส่ งมอบรถยนต์ที่ เช่า ตามสั ญญาแล้ ว ถ้า ผู้ ให้ เช่า ไม่ส่ งมอบรถยนต์ที่เช่ า
หรือส่งมอบแต่เพียงบางส่วนให้แก่ผู้เช่า หรือส่งมอบรถยนต์ที่เช่าไม่ตรงตามสัญญา หรือมีคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง
ตามสั ญญา หรื อส่ ง มอบแล้ ว เสร็ จ ภายในกาหนดแต่ ไม่ ส ามารถใช้ งานได้ อย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพ หรือ ใช้ง านได้
ไม่ครบถ้ว นตามสัญญา หรือผู้ ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสั ญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ เช่ามีสิทธิบอกเลิ กสัญญาทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้เช่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า
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ตามข้อ ๑๓ เป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์จาก
บุคคลอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายในกาหนด……….…(11)……...….(………………….…………....) เดือน นับถัดจาก
วันบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่ผู้เช่าต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ให้เช่ารถยนต์ที่เช่ารายใหม่ดังกล่าวด้วย
ในกรณีมีความจ าเป็ น ผู้ เช่ามีสิ ทธิที่จะบอกเลิ กสั ญญาเช่านี้ ก่อนครบกาหนดระยะเวลา
การเช่าได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้ อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เช่า
ข้อ ๙ ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ส่ ง มอบรถยนต์ ที่ เ ช่ า ล่ ว งเลยก าหนดส่ ง มอบตามสั ญ ญา แต่ ผู้ เ ช่ า มิ ไ ด้
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวัน สาหรับรถยนต์คันที่ยัง
ไม่ได้ส่งมอบตามสัญญาในอัตราวันละ ..............(12)..............บาท (.........................................................) ต่อคัน
นับถัดจากวันครบกาหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวัน ที่ผู้ให้เช่าได้นารถยนต์ที่เช่ ามาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้อง
ครบถ้วน
ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่ าไม่อาจปฏิบัติ
ตามสั ญญาต่อไปได้ ผู้ เช่าจะใช้สิ ทธิบ อกเลิ กสั ญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสั ญญา
ตามข้อ ๑๓ กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึน้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องเป็น
หนั ง สื อ ให้ ช าระค่า ปรั บ ไปยั ง ผู้ ให้ เช่ าเมื่ อครบก าหนดส่ งมอบดังกล่ า วแล้ ว ผู้ เช่า มีสิ ทธิที่ จะปรับ ผู้ ใ ห้ เช่ าจนถึ ง
วันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๐ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า
โดยสิ้นเชิงภายในกาหนด...................(....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า หากผู้ให้เช่า
ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเช่าทีต่ ้องชาระ หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่ าปรั บ ค่ าเสี ยหาย หรื อค่ าใช้ จ่ ายที่ บั งคั บจากค่ าเช่ า ที่ ต้ องช าระ หรื อหลั กประกั น
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมชาระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจานวนค่าปรับ
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกาหนด..............(...............) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า
ข้อ ๑๑ การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า
เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในกิจการของผู้เช่า ผู้เช่ามี สิทธิติดป้ายโลหะ
ประทับตรา ทาเครื่องหมายอื่นใด ติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใดๆ ที่จาเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือดาเนินการใดๆ
บนรถยนต์ที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน
ข้อ ๑๒ การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน
เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็น การบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบ
รถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน.............(.................) วัน นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุด
โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
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รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า
ข้อ ๑๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะท าสั ญ ญานี้ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ได้ น าหลั ก ประกั น เป็ น ..……….…….…(13)......….……......
เป็ น จ านวนเงิน ..........................บาท (........................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ....…..(14)........….…
(………………………………………….…..) ของค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาสัญญา มามอบแก่ผู้เช่าเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้
(15) กรณี ผู้ ให้ เช่ าใช้ หนั งสื อค้ าประกั นมาเป็ นหลั กประกั นการปฏิ บั ติ ตามสั ญญา หนั งสื อ
ค้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายการจั ดซื้อจั ดจ้ างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กาหนด หรื ออาจเป็นหนังสื อค้าประกั น
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้เช่า
พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ให้เช่านามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ ให้ เช่านามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์
ที่ เ ช่ า ล่ า ช้ า เป็ น เหตุ ใ ห้ ร ะยะเวลาการเช่ า ตามสั ญ ญาเปลี่ ย นแปลงไป ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ต้ อ งน าหลั ก ประกั น ใหม่
หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้เช่าภายใน.................(…………..….….) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า
หลักประกันที่ผู้ให้เช่านามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เช่าจะคืนให้ผู้ให้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ให้เช่า
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาแล้ว
ข้อ ๑๔ ข้อจากัดความรับผิดของผู้เช่า
ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่เช่า อันไม่ใช่
ความผิดของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า

-8สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)…………………………..…………….ผู้เช่า
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)…………………………..…………….ผู้ให้เช่า
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..………….พยาน
(……........……...……………………)
(ลงชื่อ)………………………………………...พยาน
(……........……...……………………)

-9วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเช่ารถยนต์
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลาดับ
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุชื่อและตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอานาจจากอธิบดีกรม………………..
(๔) ให้ระบุชื่อผู้ให้เช่า
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
(๕) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รื อ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รื อ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุประเภทของรถยนต์ เช่น รถยนต์เก๋ง รถยนต์บรรทุก เป็นต้น
(8) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รื อ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(9) ในกรณีที่มีการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าไม่พร้อมกันให้กาหนดรายละเอียดการส่งมอบไว้เป็นอย่างอื่น
(10) อัตราค่าปรับกรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาตามข้อ ๗.๓ และกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลย
กาหนดเวลา ตามข้อ ๙ ให้คิดค่าปรับเป็นอัตราเป็นรายวันในอัต ราระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๒๐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่า
รถยนต์ร ายวันในป๎จจุ บัน รวมกับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ให้ เช่ารถยนต์รายใหม่เรียกเก็บ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่ารถยนต์
รายวั น ที่ จ ะน ามาก าหนดเป็ น ค่ า ปรั บ นั้ น ให้ เ ปรี ย บเที ย บจากอั ต ราค่ า เช่ า รายวั น ของรถยนต์ ป ระเภท
และขนาดเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่ากันตามสัญญา ซึ่งเป็นราคาที่เช่ากัน ณ ป๎จจุบัน ในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
(11) กาหนดเวลาที่ผู้เช่าจะเช่ารถยนต์ที่เช่าจากบุคคลอื่น เมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่
เพิ่มขึ้น จากราคาที่ กาหนดไว้ใ นสั ญญานั้ น ให้ อยู่ ในดุล พินิจของผู้ เช่ าโดยตกลงกับผู้ ใ ห้ เช่า และโดยปกติแล้ ว
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน
(๑๒) อัตราค่าปรับกรณีผู้ให้ เช่าปฏิบัติผิดสั ญญาตามข้อ ๗.๓ และกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่า
ล่ ว งเลยกาหนดเวลา ตามข้อ ๙ ให้ คิด ค่า ปรั บ เป็ นอั ตราเป็น รายวัน ในอัต ราระหว่า งร้ อยละ ๐.๐๑ – ๐.๒๐
ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒
ไม่ น้ อ ยกว่า อัต ราค่า เช่ ารถยนต์ ร ายวัน ในป๎จ จุบั น รวมกั บค่ าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่ ผู้ ใ ห้ เ ช่า รถยนต์ร ายใหม่เ รีย กเก็ บ
ทั้งนี้ อัตราค่าเช่ารถยนต์รายวันที่จะนามากาหนดเป็นค่าปรับนั้น ให้เปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่ารายวันของรถยนต์
ประเภท และขนาดเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่ากันตามสัญญา ซึ่งเป็นราคาที่เช่ากัน ณ ป๎จจุบัน ในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
(๑๓) “หลั กประกั น ” หมายถึง หลั กประกั นที่ผู้ ให้ เช่ า นามามอบไว้ แก่ห น่ว ยงานของรั ฐ เมื่อ ลงนาม
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตั วอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
โดยอาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้

- 10 (๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริ ษัท เงิ น ทุ น ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยแจ้ง เวี ยนให้ ท ราบ โดยอนุโ ลมให้ ใช้ ตามตัว อย่ างหนั งสื อค้ าประกั น
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๑๔) ให้ ก าหนดจ านวนเงิ น หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาตามระเบี ย บการะทรวงก ารคลั ง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๕) เป็ น ข้อ ความหรื อเงื่ อนไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรั ฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รื อ ตัด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญาซื้อ)
เลขที่............................

วันที่............................

ขาพเจา..........(ชื่อธนาคาร)...........สํานักงานตั้งอยู)เลขที่.............ถนน...............ตําบล/แขวง..................
อํ า เภอ/เขต........................จั งหวั ด .......................โดย..........................ผู มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น ธนาคาร
ขอทํ า หนั งสื อ ค้ํ า ประกั น ฉบั บ นี้ ไวต) อ .................(ชื่ อ ส) ว นราชการผู ซื้ อ )...........ซึ่ ง ต) อ ไปนี้ เรี ย กว) า “ผู ซื้ อ ”
ดังมีขอความต)อไปนี้
1. ตามที่ ........(ชื่ อผู ขาย).......ซึ่ งต) อไปนี้ เรี ย กว) า “ผู ขาย” ไดทํ า สั ญ ญาซื้ อขาย................กั บ ผู ซื้ อ
ตามสัญ ญาเลขที่....................ลงวันที่..................ซึ่งผูขายตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญาต)อผูซื้อ
เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซึ่งเท)ากับรอยละ......... (........) ของมูลค)าทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายิ นยอมผู กพั นตนโดยไม) มี เงื่ อนไขที่ จะค้ํ าประกั นการชํ าระเงิ นใหตามสิ ทธิ เรี ยกรองของผู ซื้ อ
จํานวนไม)เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี ที่ผูขายก)อใหเกิด
ความเสียหายใดๆ หรือตองชําระค)าปรับ หรือค)าใชจ)ายใดๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใดๆ ที่กําหนด
ในสัญญาดังกล)าวขางตน ทั้งนี้ โดยผูซื้อไม)จําเป4นตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นก)อน
2. หนั งสื อ ค้ํ า ประกั น นี้ มี ผ ลใชบั งคั บ ตั้ งแต) วั น ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ดั งกล) า วขางตนจนถึ งวั น ที่ ...............
เดื อน.................... พ.ศ. ....................... (ระบุ วั น ที่ ครบกํ าหนดรวมกั บ ระยะเวลาการรั บ ประกั น ความชํ ารุ ด
บกพร)องดวย) และขาพเจาจะไม)เพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. หากผู ซื้ อไดขยายระยะเวลาใหแก) ผู ขาย ใหถื อว) าขาพเจายิ นยอมในกรณี นั้ นๆ ดวย โดยใหขยาย
ระยะเวลาค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแก)ผูขายดังกล)าวขางตน
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวต)อหนาพยานเป4นสําคัญ
ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
(....................................................)
ตําแหน)ง........................................................
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมใน
คราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง
มีอํา นาจหรือ สามารถใช้อํา นาจในการบริห ารจัด การกิจ การของบุค คลธรรมดาหรือ ของนิติบุค คล
อีก รายหนึ่ง หรือ หลายราย มีอํา นาจหรือ สามารถใช้อํา นาจในการบริห ารจัด การกิจ การของบุค คล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
ครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ผู้เป็น
หุ้น ส่ว นไม่จํา กัด ความรับ ผิด ในห้า งหุ้น ส่ว นจํา กัด หรือ ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ใ นบริษัท จํา กัด หรือ บริษัท
มหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
ครั้งนี้
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใ น
บริ ษั ท จํา กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํา กั ด อี ก รายหนึ่ ง หรื อ หลายรายที่ เ ข้ า เสนอราคาให้ แ ก่ ก รม
ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณี บุ ค คลใดใช้ ชื่ อ บุ ค คลอื่ น เป็ น ผู้ จั ด การ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ กรรมการผู้ จั ด การ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวด
ราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3)
แล้วแต่กรณี

บทนิยาม
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือ
โดยการให้ ขอให้ ห รื อ รั บ ว่ า จะให้ เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
--------------------------------------------------

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …… …….......แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้มีอานาจควบคุม
 มีผู้มีอานาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
 (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน ………….….......แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้มีอานาจควบคุม
 มีผู้มีอานาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น
ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
 (ข) คณะบุคคล
- สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน ……….…….......แผ่น

-2 3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
 (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน ………… ….......แผ่น
 (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ
ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้ควบคุม
 มีผู้ควบคุม
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- สานาหนังสือบริคณห์สนธิ
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้มีอานาจควบคุม
 มีผู้มีอานาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น

-3 4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ............................................................................................................................. ..........................
ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
 ................................................................................................................................ ......................
ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
 ........................................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า เอกสารหลั ก ฐานที่ ข้ า พเจ้ า ยื่ น พร้ อ ม การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ความจริ ง
ทุกประการ
* ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา
(...........................................................)

หมายเหตุ
* ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2


1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน ………..…….......แผ่น



2. หนั ง สื อ มอบอ านาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู้ เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น



3. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น



4. สรุ ป รายละเอี ย ดประกอบการอธิ บ ายเอกสารตามที่ ส่ ว นราชการก าหนดให้ จั ด ส่ ง ภายหลั ง
วันเสนอราคา เพื่อใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้
4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น



5. อื่นๆ (ถ้ามี)
5.1...............................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
5.2...............................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
5.3...............................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น

ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า เอกสารหลั ก ฐานที่ ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น มาพร้ อ มการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ความจริ ง
ทุกประการ
*ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา
(...........................................................)
หมายเหตุ
* ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา

