
 
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

เลขที่  …………./๒๕๕๘ 
การเช่ารถยนต์ส่วนกลางจ านวน ๔ คัน  พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จ านวน ๔ คน  

ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ตามประกาศส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ลงวันที ่      กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
 

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

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม”  มีความประสงค์จะประกวดราคา เช่า
รถยนต์ส่วนกลาง จ านวน ๔ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จ านวน ๔ คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่ง
พัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   (เอกสารแนบ ๑) 

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (เอกสารแนบ ๒) 
 ๑ .๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (เอกสารแนบ ๓) 
 ๑.๔   แบบสัญญา เช่า  (เอกสารแนบ ๔) 
 ๑.๕   แบบหนังสือค้ าประกัน  (เอกสารแนบ ๕) 

  (๑)  หลักประกันซอง    
(๒)   หลักประกันสัญญา     
(๓)    วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน 

 ๑.๖ บทนิยาม    (เอกสารแนบ ๖) 
(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร   (เอกสารแนบ ๗) 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
 
 
 

๒. คุณสมบัติ/... 
 



๒ 
 
 
   

๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
 

                 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่ารถยนต์ที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์
                 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                  ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                  ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาต ิ
                  ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานในประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้และเป็นสัญญาเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์  
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวและท าสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 
                  ๒.๗ ผู้เสนอราคาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                  ๒.๘ ผู้เสนอราคาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                  ๒.๙ ผู้เสนอราคาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การ
รับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
                ๒.๑๐ กรณีมอบหมายให้บุคคลซึ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอ านาจเต็มท าการยื่นเอกสารประกวด
ราคาแทนหรือผูกพันในนามนิติบุคคลนั้น  ต้องมอบอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลนั้นเป็นผู้แทนที่มีอ านาจเต็มโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 
                ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก  หากมีการท าสัญญากับกรมต้องจัดท าบัญชี
แสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร  และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ 

นิติบุคคล/... 



๓ 
 
 
นิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และกรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติ
สัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  และมีการสั่งเพิกถอน
รายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

 
 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  

  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด        ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด     ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุม   และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง        

   (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล 
ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 

  (๓) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
    (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  
 

 ๓.๒  ส่วนที่  ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ ๔.๔ 

พร้อมแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงาน  พร้อมส าเนาสัญญาที่กล่าวอ้างถึง  ตามรายละเอียดข้อ ๒.๗ 
   (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการ เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลงนามพร้อม

ประทับตรา (ถ้ามี) 
   (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  
  (๔)  หลักประกันซอง  ตามข้อ ๕  
  (๕)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  

๔. การเสนอ/... 



๔ 
 
 
 

๔.  การเสนอราคา  
 ๔.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน์ี้    และหนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มเีงื่อนไขใด  ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   โดยถ้ามีการขูดลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือ
ชื่อผู้ประสงค์  จะเสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่งให้ชัดเจน  

 ๔.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วันนับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้ายโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบ รถยนต์  โดยจะต้องส่งมอบรถยนต์และ
พนักงานขับรถยนต์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน ๔๕ วันนับถัดจากวันที่ทราบผลผู้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ 

 ๔.๔   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก   และหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที ่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้
กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง    โดย
ผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน  ๓ วัน  

 ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๖   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคา เช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่   ....../๒๕๕๘ ” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที ่ ...................................... ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ................ 
น. ถึงเวลา ....................... น. ณ กลุ่มงานบริหารพัสดุฯ  ส านักงานเลขาธิการ  ส านักงานสภาความมั่น คง
แห่งชาติ  เลขที่ ๑ ท าเนียบรัฐบาล  ถนนพิษณุโลก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็น          
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบ 

 
ข้อเสนอ/... 
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ข้อเสนอตามข้อ  ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา   กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น  ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์
จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น   เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น    หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค    อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่
จัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคา เช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้   ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ  ระหว่างการประกวด
ราคาฯ  เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าและการ เช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่  

๗,๙๘๐,๐๐๐.-บาท  (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)   
 

(๓) ราคา/... 
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 (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว  
 
 (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน 

เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่

เสนอในการประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๑๐,๐๐๐.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอ ลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐ .-บาท 
จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว  

 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว  
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่  ...................................   ตั้งแต่เวลา
..........................................  น. เป็นต้นไป   ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  
(บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

           (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 

๕.  หลักประกันซอง   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน  

๓๙๙,๐๐๐ .- บาท  (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน 
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 ๕ .๑  เงินสด  
 ๕ .๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น

ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
๕.๓ หนังสือ/... 
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 ๕ .๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วน
ราชการต่าง ๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

 ๕ .๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย   โดยให้น าพันธบัตรไปจดทะเบียนการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อนการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ทั้งนี้วิธีปฏิบัติให้ด าเนินการดังระบุ
ในข้อ ๑.๕ (๓)  

 หลักประกันซองตามข้อนี้    กรม* จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน ๑๕ วันนับถัด
จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด   
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
 
 

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้   กรมจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
 ๖.๒   หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น  

 ๖ .๓  กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้  

 (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา เช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา เช่าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น  
 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคา เช่า ด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ  กรม  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้    กรม มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

๖.๕ กรม/... 



๘ 
 
 

 ๖.๕ กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด    หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือก เช่าในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเด็ดขาด  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริตเช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 ๖ .๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖   กรม มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าว   และกรมจะพิจารณาลงโทษ  ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   

๗.  การท าสัญญาเช่า  
 ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้ค้า) จะต้องท าสัญญา

เช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔  ภายใน ๗ วันนัดถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า)  ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   
ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงินสด  
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า

สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
  (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  

๑.๕ (๒)  
  (๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุ   
ในข้อ ๑.๕  (๒)  

 
 

(๕) พันธบัตร/... 



๙ 
 
 
  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย    โดยให้น าพันธบัตรไปจดทะเบียนการใช้พันธบัตรเป็น

หลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อนการลงนามในสัญญา   ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติให้ด าเนินการดังระบุ
ในข้อ ๑.๕ (๓) 

 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาเช่าแล้ว  

 

  ๘. การจ่ายเงินค่าเช่า  
 กรมจะจ่ายเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดแห่งสัญญา

ทุกประการ  และคณะกรรมการลงนามตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  โดยจะจ่ายให้เป็นรายเดือน 
 

  ๙. อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสัญญา เช่าข้อ ๑๒  จะก าหนดให้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) 

ของราคาเช่าทั้งปีตามสัญญาส าหรับรถยนต์คันที่ยังไม่ส่งมอบนับแต่วันที่ล่วงพ้นก าหนดเวลาส่งมอบรถยนต์
จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบรถยนต์ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้เช่าบอกเลิกสัญญา 

 
 

๑๐.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
     ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท า

สัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๔ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของ รถยนต์ที่เช่าที่
เกิดข้ึน ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบรถยนต์ที่เช่า  โดยผู้ให้เช่าต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  และ
จะต้องจัดหารถยนต์มาทดแทนภายใน ๑ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

 
    

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
 ๑ ๑.๑ เงินค่าเช่าส าหรับการ เช่าในครั้งนี้   ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยก ารลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  กรมได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจ าปี 
๒๕๕๘ โดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น  ราคาเริ่มต้นของงานเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ในการประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

     ๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ เช่าและได้ตกลง เช่าตามการประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ    
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่     และสามารถให้บริการรับขนได้  

ตามท่ี/... 
 



๑๐ 
 
 

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ ให้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ ให้เช่าสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ ให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  

 ๑ ๑.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
กรมแล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้   และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว  
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน  ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

     ๑๑.๕ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง กรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ  ๗   กรมจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 ๑๑.๖ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 

           ๑๒. ปัญหาข้อขัดแย้งหรือการตีความ 
                 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งตีความข้อใด  หรือมีข้อความใดท่ีขัดแยง้กันในเอกสารประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารเสนอราคา  หรือในเอกสารอื่นใดก็ตาม  ซึ่งมีความจ าเป็นต้อง
วินิจฉัยเพื่อให้การประกวดราคาเช่าครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของกรม   กรมสงวน
สิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตีความและวินิจฉัยข้อขัดแย้ง  ค าวินิจฉัยนี้ให้ถือเป็นอันเด็ดขาดและถึงที่สุด 
 
 
 

๑๓. การ/... 



๑๑ 
 
 
 
 

           ๑๓. การแก้ไขเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                  ๑๓.๑  ก่อนวันยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  กรมสงวนสิทธิ์ที่
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่เห็นสมควร 
                  ๑๓.๒  การแก้ไขเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ กรมจะแจ้งให้ผู้
ซื้อเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายทราบโดยทั่วกัน 
                  ๑๓.๓ หากกรมเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นเหตุให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาและจัดเตรียมเอกสาร
ต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึนเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วน  กรมอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอการประกวด
ราคาได้ 
 
    

           ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 
 

                  มกราคม  ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา

พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้

เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลา ติดต่อกัน คือ 

ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย  (วันเสนอราคา)  และนับต่อเนื่องกันในช่วง    
ที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และก าหนด
ยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลา ค้ าประกันซองคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ 
จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

การเสนอ/... 
 
 



๑๒ 
 
 
 
 
 

 การเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หากค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาทให้
ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้ก าหนดการเสนอลด
ราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ าสูงกว่าราคา
ขั้นต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ 
ไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ีก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงาน
ที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอ
ราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
การเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จ านวน ๔ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จ านวน ๔ คน 

ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

๑.  ความเป็นมา 
      ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเช่ารถยนต์ส่วนกลางพร้อม
พนักงานขับรถยนต์ เพ่ือรองรับความจ าเป็นในการใช้ยานพาหนะในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน  
และจัดการยานพาหนะให้เพียงพอกับความต้องการพร้อมใช้งาน 
 
 ๒.  วัตถุประสงค์ 
                ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) มีความประสงค์จะเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 
๔ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๔ คน  เป็นระยะเวลา ๖๐ เดือน  จ าแนกเป็น รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู)้  
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  จ านวน ๔ คัน  พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จ านวน ๔ คน 
 
 ๓.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
                   ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่ารถยนต์ที่ประกวดราคาเช่าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                   ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
                    ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                    ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ 
 

๓.๖  ผู้ประสงค/์... 
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                    ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานในประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาเช่าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้และเป็นสัญญาเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาท
ถ้วน)  ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวและท าสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรม
เชื่อถือ 
                 ๓.๗ ผู้เสนอราคาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                  ๓.๘ ผู้เสนอราคาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                  ๓.๙ ผู้เสนอราคาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้น
แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
                ๓.๑๐ กรณีมอบหมายให้บุคคลซึ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอ านาจเต็มท าการยื่นเอกสาร
ประกวดราคาแทนหรือผูกพันในนามนิติบุคคลนั้น  ต้องมอบอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลนั้นเป็นผู้แทนที่มี
อ านาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมาย 
                ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก  หากมีการท าสัญญากับกรมต้องจัดท า
บัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร  และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ
กรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็น
คู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มี
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

๔. รายละเอียด/... 
 



- 3 - 
 

 
 
 
 

  ๔.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                   ๔.๑  รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) 
                           ๔.๑.๑  ลักษณะทั่วไป 
                                      -  รถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูง และมีจ านวนที่นั่งไม่ต่ ากว่า ๑๒ ที่นั่ง  เบาะ
โดยสาร ๓ แถว (ไม่รวมแถวคนขับ) 
                                      -  รถยนต์ที่เช่าเป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  และมี
ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย  และผู้ให้เช่าได้ช าระภาษีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  ผู้ให้เช่ามีสิทธิน ามาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิ 
                           ๔.๑.๒  ระบบเครื่องยนต์ 
                                      - เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ  ๒,๔๐๐ – ๓,๐๐๐ ซีซี 
                                      - แรงม้าสูงสุดไม่ต่ ากว่า ๘๐ กิโลวัตต์ (๑๐๙ แรงม้า /ที่ไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบ 
ต่อนาท)ี 
                                   - แรงบิดสูงสุดไม่ต่ ากว่า ๒๖๐ นิวตัน – เมตร /๑๖๐๐ – ๒๖๐๐ รอบต่อนาที 
                                   - จ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบปั้มแรงดันสูง  ควบคุมการฉีดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                            ๔.๑.๓  ระบบปรับอากาศ 
                                   -  Cooling  capacity   สามารถจ่ายลมเย็นได้เพียงพอกับโหลดทุกสภาพอากาศ 
                            ๔.๑.๔  อุปกรณ์ 
                                   -  จ านวนที่นั่งไม่ต่ ากว่า ๑๒ ที่นั่ง  วัสดุหุ้มเบาะเป็นหนังหรือหนัง PVC  
                                   - เบาะโดยสาร ๓ แถว (ไม่รวมแถวคนขับ)  ปรับเอนนอนได้อิสระพร้อมทั้งท่ี 
ท้าวแขน  เบาะแถวสุดท้ายสามารถพับเก็บเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่วางสัมภาระได้ตามต้องการ 
                                   -  พร้อมเข็มขัดนิรภัย 
                                   - ทีวี จานดาวเทียม  วิทยุ  ซีดี และดีวีดี  พร้อมล าโพงอย่างน้อย ๔ ล าโพง 
                                   - กระจกไฟฟูาและเซ็นทรัลล็อก 
                                   - อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ  ประกอบครบถ้วนจากบริษัทผู้ผลิตและอุปกรณ์ท่ี
บริษัทผู้ผลิตโฆษณา 
                                   -  ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือชนิดมีมาตรวัด ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑ กิโลกรัม จ านวน 
๑ ชุด 

  - กระจก/... 
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                                   - กระจกหน้านิรภัย  และกระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงปูองกันรังสี UV  ได้
อย่างต่ า ๙๕ เปอร์เซ็นต์ พร้อมติดตั้งม่านบังแดดอย่างดี 
                          ๔.๑.๕ สีรถยนต์ 
                                  -  มีเมทิลลิค  สีขาว  สีบรอนซ์เงิน  หรือสีเทา  หรือสีมาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต  
โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้เช่า 
                           ๔.๑.๖  ยางรถยนต์    ทุกเส้นต้องเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน  ห้ามใช้ยางหล่อดอก  
โดยผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่เมื่อยางรถยนต์มีอายุการใช้งานครบ ๒ ปี หรือมีอายุการใช้งาน 
๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือมีการสึกร่องดอกยางต่ ากว่า ๓ มิลลิเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และมียางอะไหล่ 
(ยางเรเดียล)  พร้อมกระทะล้อตามมาตรฐาน 
 
               ๔.๒  รายละเอียดพนักงานขับรถยนต์ 
                          ๔.๒.๑  ผู้ให้เช่าจะต้องหาพนักงานขับรถยนต์ จ านวน ๔ คน  และปฏิบัติหน้าที่ประจ า
อยู่ที่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เช่า  หรือตามท่ีผู้เช่าสั่งการหรือมอบหมายเท่านั้น  โดยท าหน้าที่ขับรถยนต์ที่เช่า 
(รถยนต์ตู้และรถเก๋ง)  และขับรถยนต์ส่วนกลางของผู้เช่าเป็นครั้งคราว 
                                   ในการน ารถยนต์ออกปฏิบัติราชการ  ผู้เช่าจะใช้รถยนต์ท่ีเช่าออกปฏิบัติราชการ
ต่าง ๆ ก่อนเป็นล าดับแรกทุกครั้ง  ซึ่งได้แก่รถยนต์ตู้ที่เช่า จ านวน ๔ คัน  โดยผู้เช่าจะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้
รถยนต์ส่วนกลางไปปฏิบัติราชการเป็นรถยนต์ส ารองหรือเพ่ิมเติมจากรถยนต์ที่เช่าตามความเหมาะสมของ
งานราชการในแต่ละครั้ง  หรือตามที่ผู้เช่าเห็นสมควร 
                       ๔.๒.๒  ผู้ให้เช่าต้องจัดหาพนักงานขับรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ  ท างานด้วยความประณีต
เรียบร้อยเพื่อประกอบตามที่รับจ้าง  โดยก าหนดคุณสมบัติผู้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                                (๑) เพศชาย    สัญชาติไทย  อายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี  เว้นแต่ผู้เช่าจะให้ความ
เห็นชอบเป็นรายบุคคล 
                                (๒) มีบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
                                (๓) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
 
 

(๔) มีวุฒิ/... 
 



- 5 - 
 

 
                                (๔)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า  และสามารถพูด
หรือสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้ 
                                  (๕)  มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย  สุขภาพร่างกายแข็งแรงครบ ๓๒ ประการ  
เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบหรือที่จะต้องปฏิบัติ    และจะต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  เช่น ความดันโลหิต  ตาบอดสี  หรือหัวใจผิดปกติ  หรือโรคที่สังคมรังเกียจโดย
จะต้องมีใบรับรองแพทย์ 
                                (๖) พ้นพันธะทางทหาร 
                                (๗) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษหรือ
โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                                (๘) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
                                (๙) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                               (๑๐) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือสติฟ่ันเฟือน  ไม่
สมประกอบหรือมีกายหรือมีจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                                (๑๑)  ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจ
แก่สังคม  หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
                                (๑๒) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน  พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการ
ชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 
                                (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่โทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 
                      ๔.๒.๓  พนักงานขับรถยนต์จะต้องผ่านการสอบประวัติและความประพฤติจากกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยไม่เคยกระท าผิดและต้องค าพิพากษาจ าคุก  เว้นแต่เป็น
การกระท าผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ตลอดจนการพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบด้านประวัติ
อาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยผู้ให้เช่าต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นใน
วันที่รายงานตัวของพนักงานขับรถยนต์ 
                      ๔.๒.๔  พนักงานขับรถยนต์จะต้องผ่านการตรวจร่างกายพ้ืนฐาน  สายตา  รวมถึงโรคติดต่อ
ร้ายแรงและเรื้อรังจากโรงพยาบาลไม่เกิน ๖ เดือน 
 

๔.๒.๕ พนักงาน/... 
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                           ๔.๒.๕ พนักงานขับรถยนต์จะต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิคการขับขี่รถยนต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ  การปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุต่าง ๆ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและประกันภัย  ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ
ที่ควรรู้ เช่น การเตรียมความพร้อมเพ่ือการขับขี่อย่างปลอดภัย  มารยาทในการขับรถยนต์บนถนน  และหัวใจ
ในการบริการ (Service  Mind)  เป็นต้น 
                            ๔.๒.๖  ผู้ให้เช่าจะต้องส่งประวัติพนักงานขับรถยนต์พร้อมรูปถ่ายให้ผู้เช่าเพ่ือรับความ
เห็นชอบก่อน 
                           ๔.๒.๗ พนักงานขับรถยนต์จะต้องไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุรา  หรือของมึนเมาทุกชนิด
ในขณะปฏิบัติหน้าที่และก่อนการปฏิบัติหน้าที่  ที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
                          ๔.๒.๘ ผู้เช่ามีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ทุกคนที่ผู้ให้เช่าจัดส่งมาให้จนเป็นที่พอใจ  หากพิจารณาเห็นว่าพนักงาน
ขับรถยนต์คนหนึ่งคนใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  เช่น  มีทักษะในการ
ขับรถท่ีไม่ดี  หรือมีพฤติกรรมขับรถโดยประมาทเลินเล่อซึ่งอาจไม่ปลอดภัยถ้าให้อยู่ปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้ที่
ไม่รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หรือไม่รู้จักที่ตั้งของหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
และองค์กรอิสระต่าง ๆ  ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้าเสียหายแก่ผู้เช่าได้  หรือเกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ  ผู้เช่าสามารถแจ้งให้ผู้เช่าเปลี่ยนหรือจัดหาพนักงานคนใหม่มาปฏิบัติงานทดแทนโดยเร็วทั้งนี้ต้องไม่
คิดราคาเพ่ิม 
                           ๔.๒.๙ วันและเวลาปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่า  โดยพนักงาน      
ขับรถยนต์จะต้องลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงาน  พร้อมเวลามา – กลับ ทุกครั้งในแต่ละวันตามที่ผู้เช่า
ก าหนดเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา 
                                     ๑)  วันท างานปกติ   :   วันจันทร์ถึงวันศุกร ์
                                     ๒)  เวลาท างานปกติ  :   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
                                                                    (รวมเวลาท าการวันละ ๘ ชั่วโมง) 
                                     ๓)  เวลาพักปกติ  :  ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  ของวันท างานปกติ  
กรณีมีเรื่องเร่งด่วนระหว่างเวลาพักปกติพนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่าต้องสามารถไปปฏิบัติงานได้ในทันทีที่
ได้รับแจ้งหรือสั่งการจากผู้เช่า  โดยผู้เช่าอาจให้พนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่าดังกล่าวพักผ่อนก่อนเวลาพัก
ปกติ ๑ ชั่วโมงหรือพักผ่อนหลังการปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ ๑ ชั่วโมง  หรือตามที่ผู้เช่าพิจารณาเห็นสมควรได้
ตามความเหมาะสม 

๔) กรณ/ี... 
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                                       ๔) กรณีพนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติงานเกินกว่าเวลาที่ก าหนด 
ผู้เช่าจะคิดและเบิกค่าล่วงเวลาแก่พนักงานขับรถยนต์โดยตรงตามอัตราระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด 
                                       ๕) กรณีต้องให้พนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่าเดินทางไปปฏิบัติราชการใน
ต่างจังหวัด  ผู้เช่าจะพิจารณาอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานขับรถยนต์โดยตรงตามอัตราที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังก าหนด 
                                    ๖) กรณีพนักงานขับรถยนต์ไม่มาปฏิบัติงานตามข้อ ๔.๓.๑๐  ผู้ให้เช่าต้องหา
พนักงานขับรถยนต์มาปฏิบัติงานทันทีนับจากเวลาได้รับแจ้ง  หากผู้ให้เช่าละเลยไม่หาพนักงานขับรถยนต์ 
มาปฏิบัติงานแทน  กรณีนี้ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวันวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ต่อคน 
                        ๔.๒.๑๐  ผู้เช่ามีสิทธิเปลี่ยนพนักงานขับรถยนต์ในกรณีที่ขับรถด้วยความประมาท มีกิริยา
วาจาไม่สุภาพ  และไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                        ๔.๒.๑๑ ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองพนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่าที่
เกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย  โดยไม่เรียกร้องจากผู้เช่าอีก 
                         ๔.๒.๑๒  ผู้ให้เช่ายอมรับว่าพนักงานขับรถยนต์ที่ผู้ให้เช่าจัดหาและน ามาปฏิบัติงาน
ให้กับผู้เช่าอยู่ภายใต้การควบคุมการสั่งการของผู้ให้เช่า  และเป็นลูกจ้างของผู้ให้เช่าแต่ฝุายเดียว  ผู้ให้เช่ามี
หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ  รวมถึงประกาศ 
ระเบียบ  ค าสั่ง  ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทุกประการ   
หากลูกจ้างของผู้ให้เช่าได้รับบาดเจ็บ  หรือทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในขณะท างานตามสัญญานี้ให้แก่ผู้เช่า  
ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้แก่ลูกจ้างของ
ผู้ให้เช่าทั้งหมด  โดยไม่อยู่ในความผิดชอบของผู้เช่า 
                          ๔.๒.๑๓ ผู้ให้เช่าจะต้องท าประกันภัยคนขับรถยนต์ประเภท ๑  หรือท าประกันภัยรวม
ประเภท ๑ ให้กับพนักงานขับยานพาหนะของผู้ให้เช่าทุกคนเพ่ือคุ้มครองกับขับรถยนต์ให้กับผู้เช่าโดยเริ่ม
ความคุ้มครองตั้งแต่วันเริ่มต้นของสัญญาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์จนถึงวันสิ้นสุดสัญญานี้  และ
จะต้องให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อความเสียหายของรถยนต์ทุกคันที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  หรือ
เกิดจากการกระท าของพนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่าทุกคน  ซึ่งประกอบด้วยรถยนต์เช่าของผู้ให้เช่าทุกคัน
รวมทั้งรถยนต์ส่วนกลางของผู้เช่าทุกคัน  รวมทั้งจะต้องท าการจัดซ่อมรถยนต์ส่วนกลางของผู้เช่าทุกคันที่
ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานหรือจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของพนักงานขับรถยนต์ของ
ผู้ให้เช่าทุกคนให้อยู่สภาพเรียบร้อยสมบูรณ์เหมือนเดิม 
 

 ๔.๒.๑๔ ผู้ให้เช่า/... 
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                         ๔.๒.๑๔ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าส าหรับความเสียหายหรือสูญ
หายที่เกิดขึ้นกับงานในหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่า  และ/หรือทรัพย์สินของผู้เช่าอันเกิดจาก
การกระท าหรือละเว้นการกระท าโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของพนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่า  
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร 
                          ๔.๒.๑๕  ผู้เช่าไม่ผูกพันและรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับพนักงานขับ
รถยนต์ของผู้ให้เช่าหรือรถยนต์ที่เช่าหรือทรัพย์สินของผู้ให้เช่า  รวมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินทั้งของผู้ให้เช่า  ผู้เช่า และบุคคลที่ ๓ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน หรือการกระท าหรือ
ละเว้นการกระท าของพนักงานขับรถยนต์ของผู้ให้เช่าทุกคน  โดยถือว่าผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 
                         ๔.๒.๑๖  ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ที่เช่าตามที่ผู้เช่าเป็น
ผู้ใช้งานเท่านั้น 
                 ๔.๓  หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม  หรือกรณีที่ผู้ให้เช่าน า
รถยนต์ที่ให้เช่าไปบ ารุงรักษา  ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๔.๓.๑  กรณีเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์มา
ทดแทนในสภาพใหม่  ขนาด ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่าหรือดีกว่ามาเปลี่ยนทันทีจนว่าจะซ่อม
แล้วเสร็จ 
                          ๔.๓.๒ กรณีเกิดเหตุนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์
มาทดแทนภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมงนับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง 
                          ๔.๓.๓  การจัดหารถยนต์ทดแทนผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่  ซึ่งมีสภาพและ
ขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่าทดแทน  เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่ช ารุดพร้อมใช้งาน  และผู้ให้เช่าจะต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง  หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ใหม่ให้ผู้เช่า
ทดแทนคันที่ช ารุด   กรณีนี้ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวันละ ๒,๐๐๐ บาท  (สองพันบาทถ้วน)  ต่อรถยนต์ ๑ คัน 
นับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ทดแทนในการปฏิบัติงาน  และผู้เช่ามีสิทธิ์เช่ารถยนต์จากผู้อื่นทดแทนในวันนั้นได้  
โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเช่านี้แทนผู้เช่าด้วย 
                 ๔.๔  การน ารถยนต์ไปซ่อมหรือบ ารุงรักษาตามก าหนดระยะเวลา  ผู้ใช้เช่าต้องตรวจสอบ
เชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด  เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า  เชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม  ถ้าต่ า
กว่าเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม 
 
 

๔.๕ การตรวจ/... 
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                    ๔.๕ การตรวจสอบประสิทฺธิภาพรถยนต์ที่จะตกลงจะเช่าหรือรถยนต์คันที่จะน ามาเปลี่ยนใน
กรณีข้อ ๔.๔ และข้อ ๔.๕  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า 
 
 ๕.  การคุ้มครองการประกันภัย 
                  ๕.๑ การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า 
                         ผูใ้ห้เช่าต้องจัดท าประกันภัยรถยนต์คันทีใ่ห้เช่าประเภทหนึ่ง  และตามพระราชบัญญตัิ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แบบไม่ระบุชื่อคนขับและประกันภัย  ตามจ านวนที่นั่งของรถที่
น ามาให้บริการแก่ผู้เช่าตลอดอายุสัญญา   โดยผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยและผู้เอา
ประกันต้องเป็นบริษัทรับประกันภัยรถยนต์ที่ผู้เช่าให้ความเห็นชอบแล้ว  โดยผู้ให้เช่าต้องส่งมอบกรมธรรม์ให้
ผู้เช่าภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้  โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น 
                         ๑)  ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก  ในวงเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อคน  และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  ต่อครั้ง 
                         ๒)  ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้าน
บาทถ้วน) ต่อครั้ง 
                         ๓)  การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล  และสูญเสียชีวิตส าหรับผู้ขับข่ี
และผู้โดยสารคันเอาประกัน  ในวงเงินไม่ต่ ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อคน 
                   ๕.๒ การจดทะเบียนและเสียภาษีประจ าปีของรถยนต์ที่เช่า 
                          ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งจดทะเบียนรถยนต์ท่ีเช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสยีภาษีประจ าปี
ตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบก าหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามข้อ ๗. รวมทั้ง
ต้องเสียภาษีประจ าปี   ส าหรับปีต่อ ๆ ไปภายในก าหนดเวลาทุกปี 
 
 ๖. ระยะเวลาการเช่า 
                  ระยะเวลา ๖๐ เดือน  เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 ๗. การส่งมอบงาน 
                   ๗.๑  ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ   และสามารถใช้งานได้
ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 

๗.๒ ในวัน/... 
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                   ๗.๒  ในวันส่งมอบรถยนต์  ผู้ให้เช่าต้องเติมน้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง 
                   ๗.๓ การส่งมอบรถยนต์ให้ส่งมอบ ณ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ทั้งนี้ผู้ให้เช่าต้อง  
น ารถมาให้คณะกรรมการตรวจรับท าการตรวจรับก่อน  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ด าเนินการตรวจ
ครบถ้วนสมบูรณ์  จึงเริ่มท าสัญญาเช่าในวันถัดไป 
 

 ๘.  วงเงินในการจัดหาและงบประมาณ 
                จ านวนเงิน  ๗,๙๘๐,๐๐๐.- บาท  (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
 

๙.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
                  ส านักงานเลขาธิการ  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 

 
                                          ลงชื่อ                                            ประธานกรรมการ 
                                                         (นายอ านวย  ทองอนันต์) 
 
                                           ลงชื่อ                                            กรรมการ 
                                                        (นายปกาสิต  มากะจันทร์) 
 
                                           ลงชื่อ                                            กรรมการและเลขานุการ 
                                                      (นายประพันธ์  รัตนประสิทธิ์) 
 
 

 หมายเหตุ  :    ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับร่าง
ขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ติดต่อสอบถามทาง  Email: webmaster@nsc.go.th  และ
ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) โดยระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ไปยังสถานที่ติดต่อดังนี้ 

1. ทางไปรษณีย์  ส่งถึง 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ)  
ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 

2. ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร  0-2629-8000 ต่อ 1102, 4442 - 4446 
0-2629-8045 , 0-2629-8056 

mailto:webmaster@nsc.go.th



