












































ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
      

๑. ชื่อโครงการ       จัดหาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จ านวน ๑๑ คัน ระยะเวลา ๖๐ เดือน  
                          (ประจ าปีงบประมาณ พศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยวิธีประกวดราคา 
                          อิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

          หน่วยงานรับผิดชอบ     ส านักงานเลขาธิการ  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร      ๑๓,๓๘๔,๕๐๐.-บาท (สิบสามล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พัน 

                                            ห้าร้อยบาทถ้วน)   
     ๓.   วนัที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     ๔ มกราคม ๒๕๕๙   
     ๔.   แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     

๔.๑  อัตราค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางตามสัญญาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔.๒  อัตราค่าเช่ารถส่วนกลางฯ ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค ๐๔๐๖.๔/ว๖๔  
       ลงวนัที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕    

     ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง   
          ๕.๑  นางสาวอรุณี  ศรีงามดี  นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
          ๕.๒  นางสาวอัญชนา  ทุมสงคราม  นักวิชาการพัสดุช านาญการ  
          ๕.๓  นายวิชิต  ศรีสงกรานต์   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  
 
 
 
   
 
 
 



 

 

ใบเสนอราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
เรียน   หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 ๑. ข้าพเจ้า            (ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)                อยู่เลขท่ี...................................... 
ถนน.................................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด.........................................โทรศัพท.์.............................................โดย.................................................       
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
เอกสารเพิ่มเติม  (ถ้ามี)  เลขที่ .................................. โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว  
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

๒.  ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงินทั้งสิ้น .........................................................บาท                     

(.............................................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน  และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว                 
              ๓. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา…………………..วัน นับแต่วันเสนอราคา   และกรมอาจรับค า
เสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอัน
สมควรที่กรมร้องขอ 

              ๔. ก าหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 

 ๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
  ๕.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญา เช่า แนบท้ายเอกสารประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กับกรม ..............................................  ภายใน...........................................  นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือให้ไปท าสัญญา 
  ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรม .............................................. ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามใน
สัญญาเป็นจ านวนร้อยละ  …………………………………………ของราคาตามสัญญา ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เ   
เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น นี้  ข้าพเจ้ายอมให้กรมริบหลักประกัน
การเสนอราคาหรือ เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่กรม  และ
กรมมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือกรมอาจจะเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้ 

/๖. ข้าพเจ้า... 
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 ๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรมไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้  หรือใบเสนอราคาใด ๆ  รวมทั้งไม่
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 ๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง ( sample) แคตตาล็อก แบบรูป
รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  พร้อมใบเสนอราคา  ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้กรมไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
  ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งกรมส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่
เกิดข้ึนกับตัวอย่างนั้น 
 ๘. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพัน
แห่งค าเสนอนี ้ข้าพเจ้าขอมอบ………………………………………………………………………….…………………………………….
เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจ านวนเงิน…………….…………………..บาท มาพร้อมกันนี้ 
 ๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจ ทานตัวเลขและตรวจ สอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่น พร้อมใบเสนอราคานี้โ ดย
ละเอียดแล้ว  และเข้าใจดีว่ากรมไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น 
             ๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน 

                                              
        เสนอมา ณ วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. .................. 

 

 

                                             ลงชื่อ............................................................ 

    (...........................................................) 
   ต าแหน่ง........................................................................ 
          ประทับตรา (ถ้ามี) 



 
 
 
 
 

สัญญาเช่ารถยนต์ 
 
สัญญาเช่าเลขที่………../ ........... 

 
       สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ   .......................................................................... เลขที่ .................... 
.........................  ถนน................................  ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ...........................  
จังหวัด....................................... เมื่อวันที่ ............ เดือน ...............................พ.ศ. ................  ระหว่าง
............................................ โดย.....................................................  ต าแหน่ง .................................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง  กับ.......................................................... ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล  ณ  ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...........................................................................มีส านักงานอยู่เลขท่ี............................. 
โดย...................................................................ผู้มีอ านาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท........................................................ลงวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. 
....................... (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่.................เดือน..........................พ.ศ. .....................) ผนวกแนบ
ท้ายสัญญานี้  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 

                 คูส่ัญญาทัง้สองฝา่ยไดต้กลงท าสัญญากันมีข้อความดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ข้อตกลงเช่า 
                       ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์........................................................................................ 
...............................................................ยี่ห้อ ...............................................................รุ่น......................................................... 
........................................จ านวน.......................คัน   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  เรียกว่า “รถยนต์ที่เช่า” จ านวน ...............คัน 
เพ่ือใช้ในราชการของผู้เช่า  ดังรายละเอียดปรากฎตามผนวกแนบท้ายสัญญา (ตามข้อ ๓) นี้ 
                    การเช่ารถยนต์ตามวรรคหนึ่งมีก าหนดระยะเวลา   ๕ ปี (ห้า) ปี หรือ ๖๐ เดือน (หกสิบเดือน)   
นับตั้งแตว่ันที ่.......... เดือน.............................พ.ศ.  ...................ถึงวันที่.......... เดือน ...................พ.ศ. .................. 
 
 
 

ผู้ให้เช่า/... 
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   ผู้ให้เช่ารับรองว่ารถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้ให้เช่าได้
ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธิน ามาให้เช่าโดยปราศจากการ
รอนสิทธิ  ทั้งรับรองว่ารถยนต์ดังกล่าวมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในผนวกแนบท้ายสัญญา มี
อุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่าและตามความต้องการของผู้เช่าโดย
ครบถ้วน และผู้ให้เช่าได้ตรวจสอบแล้วว่ารถยนต์ที่เช่าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความช ารุดบกพร่อง 
 

  สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา แต่การค านวณค่าเช่าส าหรับรถยนต์ที่เช่า      
แต่ละคันให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้น ๆ ไว้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

  ข้อ ๒   ค่าเช่ารถยนต์ 
 ผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่าในอัตราตายตัวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่า           
เป็นรายเดือนตามเดือนแห่งปฏิทินในอัตราค่าเช่าเดือนละ ........................................ บาท (............................... 
..............................)  ต่อรถยนต์ที่เช่าจ านวน .......................คัน  ซึง่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และรวมเป็นระยะเวลา
ทั้งสิ้น ๕ ปี (ห้า) ปี หรือ ๖๐ เดือน (หกสิบเดือน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ................................................. บาท 
(.............................................................................)  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ค่าภาษี
รถยนต์  ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่สิ้นเปลือง ค่าน้ ามันหล่อลื่นทุกชนิดและค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งาน
ตามปกติไว้ด้วยแล้ว   ส่วนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ในการช าระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐(สิบ)  
วันก่อนครบก าหนดการช าระค่าเช่าในแต่ละเดือน   แล้วผู้เช่าจะช าระค่าเช่าในวันครบก าหนดช าระค่าเช่าหรือ
ภายหลังจากนั้น  โดยผู้เช่าจะด าเนินการโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่าโดยตรง      
ชื่อธนาคาร .....................................................  สาขา ..................................... ชื่อบัญชี  
......................................................... เลขที่บัญช ี.........................................................  ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าตกลง
เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มี
การหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินที่โอนในเดือน  นั้น ๆ  เมื่อได้รับเงินค่าเช่าดังกล่าวแล้วผู้ให้เช่าจะต้องส่ง
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
                       ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่าเป็น
รายวันตามจ านวนวันที่เช่าจริง 
                       ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีท่ีผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของ
ผู้ให้เช่าหรือเพราะความบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า 

การค านวณ/... 



                                                     ๓   - 
 
 
  
 

 การค านวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี้ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วัน ซึ่งเมื่อ
ค านวณค่าเช่าตามสัญญานี้เป็นรายวันจะตกวันละ ...................................... บาท (......................................................)  
ต่อคัน 
 

 ข้อ ๓  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  

๓.๑ ผนวก ๑   ใบเสนอราคา จ านวน.....................  หน้า 
๓.๒ ผนวก ๒   แคตตาล็อก และรายละเอียดของรถยนต์ที่เช่า  

   จ านวน...............................................หน้า 
๓.๓ ผนวก ๓   รายการอุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถ  

   จ านวน..............................................หน้า 
๓.๔ ผนวก ๔   ก าหนดการบ ารุงรักษา จ านวน..............................หน้า 
๓.๕ ผนวก ๕   เงื่อนไขการเช่าเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงานผู้เช่า (ถ้ามี)   

   จ านวน............หน้า 
๓.๖ ผนวก ๖    ...................................ฯลฯ...................................... 

             ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้เช่า 
โดยผู้ให้เช่าไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เอากับผู้เช่าได้ 
 

 ข้อ ๔  การส่งมอบ 
 ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าพร้อมพนักงานขับรถยนต์ให้แก่ผู้เช่า ณ ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ  ภายใน.................................................................................... ในสภาพที่ดเีรียบร้อยพร้อมด้วยอุปกรณ์และ
เครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง  ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในผนวกแนบท้าย
สัญญา 
 

 ข้อ ๕ การตรวจรับ  
 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่ส่งมอบตามข้อ ๔ และเห็นว่า
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เช่า เพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการขอรับเงินค่าเช่ารถยนต์คันนั้นๆ 
 

/ถ้าผล... 

- ๓   - 



 
 
 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า  รถยนต์ซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 
ผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์นั้น  ในกรณีเช่นว่านี้ผู้ให้เช่าต้องรีบน ารถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที และต้อง
น ารถยนต์คันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่  หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองและ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว  ผู้ให้เช่าจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบ เพื่อของดหรือลด
ค่าปรับไม่ได ้
 หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันที ดังกล่าวในวรรคสองและ            
เกิดความเสียหายแก่รถยนต์นั้น  ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว 
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบจ านวนแต่
ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้  
ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่าจะช าระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้ 
 

 ข้อ ๖  การขอขยายระยะเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน
ก าหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๔ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ใด ๆ ซึ่งผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตาม 
กฎหมายผู้ให้เช่ามีสิทธิขอขยายก าหนดเวลาส่งมอบรถยนต์ที่เช่า   โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว  
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน  ๑๕  (สิบห้า)  วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นเกิดข้ึน  การอนุญาตให้
ขยายเวลาส่งมอบเป็นดุลพินิจของผู้เช่า  โดยผู้ให้เช่าไม่อาจเรียกร้อง  ค่าเสียหายใดๆ เอากับผู้เช่าได้ 
  

 ข้อ ๗  หน้าที่ของผู้ให้เช่า 
 ๗.๑  การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า 
  ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้  ผู้ให้เช่าจะต้องท าประกันภัยรถยนต์ที่เช่า หรือ
รถยนต์ที่น ามาเปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จด
ทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่ผู้เช่าให้ความเห็นชอบและต้องมอบส าเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอา 
ประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันท าสัญญาเช่าและทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่า
ตามข้อ ๗.๓ หรือข้อ  ๗.๔  หรือข้อ  ๗.๕  หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามข้อ ๗.๖  หรือมีการท าสัญญา
ประกันภัยใหม่  โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้ 
 
 

/(ก) คุ้มครอง... 

- ๔   - 



 
 
 

(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐                  
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อคน  และไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง 

(ข) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  (ห้าล้าน บาท
ถ้วน) ต่อครั้ง 

(ค) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  และการเสียชีวิตส าหรับผู้ขับข่ีและผู้โดยสารรถยนต์            
คันที่เอาประกันภัยในวงเงินไม่ต่ ากว่า  ๒๐๐,๐๐๐  (สองแสนบาทถ้วน)  ต่อคน 
 

                      ๗.๒  การจดทะเบียนและเสียภาษีประจ าปีของรถยนต์ที่เช่า 
  ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจ าปี        
ตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบก าหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาข้อ  ๔            
รวมทั้งต้องเสียภาษีประจ าปี ส าหรับปีต่อๆไปภายในก าหนดเวลาทุกปี 
                     ๗.๓  ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า 
  ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด  ผู้ให้
เช่าจะต้องน ารถยนต์คันใหม่ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือ
ดีกว่าทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์  (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์  (price list)  ในท้องตลาด
มาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น 
 หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่า
เช่า คิดเป็นรายวันต่อคัน  ตามสัญญาข้อ ๒  วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว  ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันใน
อัตราวันละ* ..............................บาท  (................................................................) ต่อคัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่า
ได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้น ารถยนต์มาเปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าน ารถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้ 
 หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง  เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๑๐  (สิบ) วัน ผู้เช่ามิสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยท าเป็น
หนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า 

                 ในกรณีผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรอืผูใ้ห้เช่าจัดหารถยนต์อ่ืน           
มาเปลี่ยนซึ่งสภาพ  ขนาด  หรือประสิทธิภาพของรถยนต์  ไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ผู้เช่ามี
สิทธิเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้ จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้
เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าที่เพ่ิมข้ึน 

 
 

/๗.๔ การ... 

- ๕   - 



 
 
 
 

 ๗.๔  การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้าง  และใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ  ว่าการครอบครอง              
ใช้สอยรถยนต์ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด  หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ที่
เช่าตามสัญญานี้  ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการทั้งปวงเพื่อให้การเรียกร้อง  หรือการรบกวนสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไป
โดยเร็ว  หากผู้ให้เช่ามิอาจด าเนินการดังกล่าวได้  ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ท่ีมีสภาพเทียบเท่า หรือ
ดีกว่า  รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์  ( brand  name)  และราคาซื้อขายรถยนต์  ( price list)  ใน
ท้องตลาดมาทดแทนให้ทันที  โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ  ทั้งสิ้น   และหากการเรียกร้องหรือการรบกวนสิทธิเป็นเหตุ 
ให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว  
ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า  หรือ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง 
 ๗.๕  การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอ่ืน 
  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่น ามาให้เช่า  ผู้ให้เช่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าและโดยไม่น ารถยนต์คัน
ใหม่ที่มีสภาพ ขนาด  ประสิทธิภาพเท่า  เทียบเท่าหรือดีกว่า  รวมทั้งในเรื่องความนิยมใน  ยี่ห้อรถยนต์  
(brand  name)  และราคาซื้อขายรถยนต์  ( price list)  ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้  
หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  (ถ้ามี)  ให้แก่ผู้เช่า 
 ๗.๖  การบ ารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า 
  ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษา  ตรวจสภาพ  เปลี่ยนชิ้นส่วนของอะไหล่สิ้นเปลืองรวมทั้ง
น้ ามันหล่อลื่นทุกชนิดและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าในกรณีความเสื่อมสึกหรอและความเสียหายอันเกิดจากการใช้
งานตามปกติเยี่ยงวิญญูชนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  ซึ่งผู้ให้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษาตรวจสภาพ
รถยนต์ที่เช่าเมื่อครบระยะเวลาหรือครบก าหนดระยะทางที่ใช้งานตามท่ีก าหนดในผนวกแนบท้ายสัญญา   
รวมทั้งจะต้องบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพ่ิมเติมทันทีเม่ือได้รับแจ้งจากผู้เช่า  เพ่ือให้รถยนต์ที่เช่าใช้ในราชการ
ของผู้เช่าได้ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย 
  ในการบ ารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมตามวรรคหนึ่ง  ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้มารับ     
รถยนต์ที่เช่าจากผู้เช่าและจัดหารถยนต์ส ารองที่มีสภาพ  ขนาด  ประสิทธิภาพ  และอายุการใช้งาน   
เช่นเดียวกับรถยนต์   ที่เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที  และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจด าเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้   ผู้เช่ามี
สิทธิด าเนินการตามข้อ  ๗.๓  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  โดยอนุโลม 

/ในการ... 

- ๖   - 



 
 
 

  ในการซ่อมแซม  บ ารุงรักษารถยนต์ที่เช่าผู้ให้เช่าต้องน ารถยนต์ที่เช่า เข้าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาท่ีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่านั้น  ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 
  การน ารถยนต์ไปซ่อมหรือบ ารุงรักษา  ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ ามันเชื้อเพลิงในถังว่า             
มีระดับเท่าใด  เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่าน้ ามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม  ถ้าต่ ากว่าเดิม  ผู้ให้
เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม 
      เมื่อรถยนต์คันที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นใดเส้นหนึ่งมีสภาพความลึก
ของดอกยางต่ ากว่า  ๓  (สาม)  มิลลิเมตร  หรือตามท่ีผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย  ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยาง
รถยนต์ที่มีสภาพใหม่ให้โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก 
  กรณีท่ีผู้ให้เช่าน ารถยนต์ที่เช่าไปบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม  ผู้ให้เช่าต้องน ารถยนต์  คัน
อ่ืนมาทดแทนทันที  โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้น ารถยนต์มาทดแทน  ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิดค่าเช่าจาก    
ผู้เช่าได ้
  การจัดหารถยนต์ทดแทน   ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่า
หรือดีกว่า  รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์  (brand  name)  และราคาซื้อขายรถยนต์  (price list)    ใน
ท้องตลาดมาทดแทน  เพื่อให้ผู้เช่าใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่อยู่ระหว่างบ ารุงรักษาหรือ   ซ่อมแซมจะ
เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้  หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้   ผู้เช่ามีสิทธิ  ที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อ่ืน
มาใช้งานแทน   โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าที่เพ่ิมข้ึนจนกว่าผู้ให้เช่าจะน ารถยนต์ทดแทนมาส่งมอบให้ผู้
เช่าหรือจนกว่ารถยนต์ที่เช่าจะบ ารุงรักษาซ่อมแซมเสร็จ 
 

 ข้อ  ๘  การบอกเลิกสัญญา 
 ๘.๑  ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้   หากผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่า          

ไม่ถูกต้อง  ไม่ครบถ้วน  ไม่ส่งมอบภายในก าหนด  หรือส่งมอบภายในก าหนด แต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตาม
สัญญา  หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด 

 ในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน  ผู้เช่ามีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือ
เรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันตามสัญญาข้อ  ๑๓  เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ได้
ตามแต่จะเห็นสมควร  และถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นทั้งหมดหรือแต่บางรายการภายในก าหนด  
.................วัน (..........................) หรือ ......................เดือน................... วัน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา   ผู้ให้เช่า
ยอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมข้ึนจากค่าเช่าที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 

 ๘.๒  ในกรณีมีความจ าเป็นทางราชการ  ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านี้ก่อน ครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่าได้   โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓๐  (สามสิบ)  วัน  โดยผู้ให้
เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  จากผู้เช่าในการเลิกสัญญาดังกล่าว 

/ข้อ ๙ ค่าปรับ... 

- ๗   - 



 
 
 

 ข้อ  ๙  ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า 
  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยก าหนดส่งมอบตามสัญญาข้อ  ๔  แต่ ผู้เช่า
มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ  ๘.๑  วรรคหนึ่ง  ผู้ให้เช่าจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็น รายวันส าหรับ
รถยนต์คันที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา  ในอัตราวันละ* ...................บาท (.................................................................) 
ต่อคัน   นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้น ารถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบ
ให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน 
  ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติ          
ตามสัญญาต่อไปได้  ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  และริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกร้อง
จากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันตามสัญญาข้อ  ๑๓  กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมข้ึนตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญาข้อ  ๘.๑ วรรคสอง  ก็ได้  และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่าเมื่อครบก าหนด
ส่งมอบดังกล่าวแล้ว  ผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 

 ข้อ ๑๐  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
  ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ  ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด ๓๐(สามสิบ)วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
  หากผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเสียหายออกจากค่าเช่าประจ าเดือน
หรือหลักประกันตามสัญญาข้อ  ๑๓ 
  ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ  ที่เกิดข้ึนแก่รถยนต์ที่เช่า  อัน
ไม่ใช่ความผิดของผู้เช่า  ตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า 
 

 ข้อ  ๑๑  การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า 
  เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในทางราชการของผู้เช่า  ผู้เช่ามีสิทธิติด
ป้าย  โลหะ ประทับตรา  ท าเครื่องหมายอื่นใด  ติดข้อความหรืออุปกรณ์อ่ืนใดๆ  ที่จ าเป็นในการใช้งานของผู้เช่า  
หรือด าเนินการใดๆ บนรถยนต์ที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน 
 

                ข้อ  ๑๒  การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน 
  เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใดๆ  ผู้ให้เช่าจะต้องรับ
มอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดโดย
ผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 

/ถ้าผู้... 

- ๘   - 



 
 

  ถ้าผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ผู้เช่าไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า 
 

 ข้อ  ๑๓  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้  ผู้ให้เช่าได้น าหลักประกันเป็น.............................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
…….......................................................... เป็นจ านวนเงิน  .............................................................. บาท   
(....................................................................................................)  มามอบแก่ผู้เช่าเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี ้
 หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้เช่าจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  เมื่อ
ผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   *  อัตราค่าปรับกรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาตามข้อ ๗.๓ และกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่า
ล่วงเลยก าหนดเวลา ตามข้อ ๙ คิดค่าปรับเป็นอัตราตายตัว วันละไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่ารถยนต์
รายวันในปัจจุบัน  รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ให้เช่ารถยนต์รายใหม่เรียกเก็บ ทั้งนี้  อัตราค่าเช่า
รถยนต์รายวันที่จะน ามาก าหนดเป็นค่าปรับนั้น เปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่ารายวันของรถยนต์
ประเภท และขนาดเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่ากันตามสัญญา ซึ่งเป็นราคาที่เช่ากัน ณ ปัจจุบันใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย 

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

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

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

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

 

- ๙   - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ๓ 
 



แบบหนังสือค ้าประกัน 
(หลักประกันการซอง) 

เลขที.่........................................                                                        วันท่ี ......................................... 
               ข้าพเจา้................ (ชื่อธนาคาร / บริษัทเงินทุน) .............................ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี .............. 
.............................. ถนน .............................ต าบล/แขวง .......................................อ าเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด...........................................  โดย.................... ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร / บริษัทเงินทุน  ขอท า
หนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ..................... (ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) .................. ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้ 

1.  ตามที่ ............................. (ชื่อผู้เสนอราคา) ............................... ได้ยื่นซองประกวดราคา 
ส าหรับการจัดหาเช่า............................ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ .............................. ซึ่งต้องวาง
หลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคาต่อ .........................(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) 
....................เป็นจ านวนเงิน ........................................... บาท (.............................................................) นั้น 
                ข้าพเจา้ยินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขทีจ่ะค้ าประกันในการช าระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ 
.............(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) ..................... จ านวนไม่เกิน .................................... บาท 
(..................................................)   ในกรณี .................................(ชื่อผู้เสนอราคา) ........................................ 
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้ ............................(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) 
..................... มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ  รวมทั้งกรณีท่ี
...................... (ชื่อผู้เสนอราคา)  ..............  ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมี
ผลอยู่  หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาหรือมิไว้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคา   โดย...........................(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) ..................ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ 
.....................(ชื่อผู้เสนอราคา) .......................ช าระหนี้ก่อน 

2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่....................................ถึง ......................................และ 
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

3. ถ้า .....................(ผู้เสนอราคา) ...................... ขยายก าหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคา 
ออกไป  ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายก าหนดระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยาย
ออกไปดังกล่าว  
                ข้าพเจา้ไดล้งนามและประทับตราไว้ตอ่หนา้พยานเปน็ส าคัญ 
 
                                                     (ลงชื่อ) ..........................................  ผู้ค้ าประกัน 
                                                             (...........................................) 
                                                   ต าแหนง่ .............................................. 
                                                     (ลงชื่อ) ..........................................  พยาน 
                                                             (...........................................) 
                                                     (ลงชื่อ) ..........................................  พยาน 
                                                             (...........................................) 



แบบหนังสือค ้าประกัน 
((หลักประกันสัญญาเช่าหลักประกันสัญญาเช่า))  

  
เลขที่……………………….…………                   วันที่…………..………………………
  ข้าพเจ้า………………(ชื่อธนาคาร)………………………….ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี…………...………….… 
ถนน……………………………………….ต าบล/แขวง…………………….…………….อ าเภอ/เขต…………………………………… 
จังหวัด……………………………..โดย………………..……..…………………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือ
ค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ…………….(ชื่อส่วนราชการผู้เช่า)……………..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เช่า”  ดังมีข้อความ
ดังต่อไปนี้ 

         1.  ตามท่ี.............(ชื่อผู้ให้เช่า)……………………..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ได้ท าสัญญาเช่า
................................กับผู้เช่าตามสัญญาเลขที…่……………..…ลงวันที่………..…………………..…ซึ่งผู้ให้เช่าต้องวาง 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้เช่าเป็นจ านวนเงิน………...………..บาท (…………………………)  ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ……………(………………………………………%)  ของราคาท้ังหมดตามสัญญา 
          ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะผู้ค้ าประกันในการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง
ของผู้เช่า จ านวนเงินไม่เกิน ...............................บาท (…………….……..………………..……) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ   หรือต้องช าระค่าปรับ   หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  หรือผู้ให้เช่ามิได้
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น    ทั้งนี้  โดยผู้ว่าจ้างไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้
ผู้ให้เช่าช าระหนี้นั้นก่อน 
          2.  หนังสือค้ าประกันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ ..................
เดือน............................พ.ศ. ................... (ระบุวันที่ครบก าหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความ
ช ารุดบกพร่อง)  และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้ให้เช่ายังต้องรับผิดชอบ
ต่อผู้เช่าตามสัญญาเช่าอยู่ 
                   3.  หากผู้เช่าได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ให้เช่า  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย  โดย
ให้ขยายระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้เช่าได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ให้เช่าดังกล่าว
ข้างต้น 
             ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
      ลงชื่อ……………………..……………………ผู้ค้ าประกัน 
            (………………………………………….) 
             ต าแหน่ง…………………………………………… 
      ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
            (………………………………………….) 
      ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
              (………………………………………….) 



บทนิยามบทนิยาม  
     

 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทาง ตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นใน
คราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมี
อ านาจหรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกราย
หนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  
 (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นใน
คราวเดียวกัน   
          ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่ง ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบ
ห้า ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนด
ส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด  
 (1)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเสนอ
งานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน   
 การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (1) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
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 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้ว แต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่
ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) 
(2) หรือ (1) แล้วแต่กรณี 
 
 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ”  หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระท าการอย่างใดๆอันเป็นการขัดขวาง หรือ เป็นอุปสรรค หรือไม่
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อส่วนราชการ  ไม่ว่า
จะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ จะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดง
เอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ใน
ระหว่างผู้เสนอราคาหรือ ผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับส่วนราชการนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการ  โดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
 

     



บญัชเีอกสารส่วนที ่1บญัชเีอกสารส่วนที ่1  
 

 1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน..................แผ่น  
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ     จ านวน..................แผ่น  
  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)     จ านวน..................แผ่น  
  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน..................แผ่น  
  หนังสือบริคณห์สนธิ     จ านวน..................แผ่น  
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ    จ านวน..................แผ่น  
  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)     จ านวน..................แผ่น  
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่     จ านวน..................แผ่น 
 2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
  (ก) บุคคลธรรมดา 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   จ านวน..................แผ่น  
  (ข) คณะบุคคล 
  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ านวน..................แผ่น  
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ านวน..................แผ่น  
 3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า     จ านวน..................แผ่น  
  (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
  -บุคคลสัญชาติไทย  
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน..................แผ่น  
  -บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
   ส าเนาหนังสือเดินทาง     จ านวน..................แผ่น 
  (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
  - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน..................แผ่น  
   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   จ านวน..................แผ่น  
   ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)    จ านวน..................แผ่น  
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  - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน..................แผ่น  
   หนังสือบริคณห์สนธิ    จ านวน..................แผ่น  
   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ   จ านวน..................แผ่น  
   ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)     จ านวน..................แผ่น  
   บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่    จ านวน..................แผ่น  
 
 4.  อ่ืน ๆ ถ้าม ี
  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์     จ านวน..................แผ่น 
  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม    จ านวน..................แผ่น 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 

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



บัญชีเอกสารส่วนที่ 2บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  
 

 1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จ านวน..................แผ่น 
 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ 
            ผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน..................แผ่น  
 3.   หลักประกันการเสนอราคา                                                   จ านวน..................แผ่น 
 4.  สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ีส่วนราชการก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
          วันเสนอราคา  เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)  ดังนี้ 
            4.1 ........................................................................ จ านวน .......................แผ่น 
            4.2 ........................................................................ จ านวน .......................แผ่น 
 5.  อ่ืน ๆ ถ้ามี 
 5.1........................................................................................................................................... 
 5.2........................................................................................................................................... 
 5.3........................................................................................................................................... 
 5.4........................................................................................................................................... 
 5.5........................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


