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ประกาศส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
เร่ือง    สอบราคาเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน 10 เครื่อง 

ประจ าปีงบประมาณ  2560 
ปริมาณการใช้สูงสุดรวม 2,000,000 แผ่น/ป ี

ราคาต่อแผ่นไม่เกิน 0.30 บาท  
(โดยคิดตามปริมาณการใช้จริง) 
      

 
 

  ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ มีควำมประสงค์จะสอบรำคำเช่ำ เหมำเครื่องถ่ำย
เอกสำรระบบดิจิตอล  ขนำดควำมเร็วในกำรถ่ำยไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น/นำที จ านวน 10 เครื่อง ระยะเวลำ
ตั้งแตห่้วงเดือนตุลำคม 2559 – 30  กันยำยน 2560 โดยมีรำยละเอียด  คือ   
 

   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
   1.  ผู้เสนอเป็นนิติบุคลผู้มีอำชีพรับจ้ำง ขำย            พัสดุที่สอบรำคำเช่ำดังกล่ำว 
   2.  ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและแจ้งเวียน
ชื่อแล้ว 
   3.  ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันนั้น 
   4.  ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ณ วันประกำศสอบรำคำเช่ำ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรสอบรำคำเช่ำครั้งนี้ 
   5.  ผู้เสนอเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรเช่ำของส ำนักงำนสภำควำม
มั่นคงแห่งชำติ 
  6. ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมที่ ป.ป.ช. ก ำหนด (แบบ บช.1) 
  7.  ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและ
ห้ำมท ำสัญญำตำมท่ี กวพ.ก ำหนด 
      8.  ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรอนุมัติกำรลงทะเบียนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e -Government Procuerement : e – GP) ของกรมบัญชีกลำง 

/ก ำหนด... 
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   9.  คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ     
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดได้ 
  

   ก าหนดยื่นซองสอบราคาเช่า  ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559    วันที่ 19 กันยายน 2559 
ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 16.00 น. ณ                         ส ำนักงำนเลขำ  กำร ชั ้น 1 อำคำร
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ท ำเนียบรัฐบำล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ   
 

   ก าหนดเปิดซองสอบราคา เช่ า  ในวันที่  22 กันยายน 2559  เ วลำ  10.00 น .                  
ณ                         ส ำนักงำนเลขำ  กำร ชั้น 1 อำคำรส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ท ำเนียบ
รัฐบำล เขตดุสิต   กรุงเทพฯ 
 

  ผู้สนใจสำมำรถติดต่อขอรับเอกสำรสอบรำคำได้ที่                         ส ำนักงำน
เลขำ  กำร ชั้น 1 อำคำรส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ท ำเนียบรัฐบำล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  
ตั้งแต ่  ที ่8 กันยายน 2559    วันที ่19 กันยายน 2559 ระหว่ำงเวลำ 08.30- 16.00 น. และดูรำยละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.nsc.go.th  และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถำมรำยละเอียดทำงโทรศัพท์
หมำยเลข  0-2629-8000  ต่อ 1130, 1117 ในวันและเวลำรำชกำร 
 

  ทั้งนี้ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติจะท ำสัญญำ เมื่อพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 จำกส ำนักงบประมำณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำกส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติสำมำรถยกเลิกกำร
จัดหำได ้
   

  ประกำศ   ณ  วันที่        กันยำยน   2559 
 

 
 

                                  (นำยสมเกียรติ  ศรีประเสริฐ) 
                                        ปฏิบัติ      แท   
                               เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

http://www.nsc.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 
 

เอกสารสอบราคาเช่า  เลขที่ 2/2560 
เช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  จ านวน  10 เครื่อง 

ประจ าปีงบประมาณ  2560 
ตามประกาศส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ลงวันที่   8  กันยายน  2559 
     

 

 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “กรม” มีควำมประสงค์จะสอบรำคำเช่ำเครื่อง
ถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล ตำมรำยกำร ดังนี้ 
 

 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลถ่ายภาพด้วยระบบเลเซอร์ ขนาดความเร็ว         ไม่น้อยกว่า 
50 แผ่น/นาที จ านวน 10 เครื่อง ประมาณการถ่ายเอกสาร 2,000,000 แผ่น/ปี ราคาต่อแผ่นไม่เกิน 0.30 
บาท 
 

ซึ่งเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอลนี้  ต้องเป็นของใหม่หรือเครื่องปรับสภำพที่ได้มำตรฐำน และอยู่ใน
สภำพที่จะใช้งำนได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน ำและข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 1.1  รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
 1.2  แบบใบเสนอรำคำ 
 1.3  แบบสัญญำเช่ำ 
 1.4  แบบหนังสือค้ ำประกันสัญญำ – หลักประกันสัญญำ 
 1.5  บทนิยำม 
  (1)  ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2)  กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 
 1.6  แบบบัญชีเอกสำร 
  (1)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 

(2)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2  
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2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

  2.1  ผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคลผู้มีอำชีพรับจ้ำง ขำย            พัสดุที่สอบรำคำเช่ำดังกล่ำว 
  2.2  ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และแจ้ง
เวียนชื่อแล้ว 
  2.3  ผู้เสนอรำคำไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย  
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันนั้น 
  2.4  ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำเสนอรำคำ
ให้แก่ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ณ วันประกำศสอบรำคำเช่ำ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็น       
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรสอบรำคำเช่ำครั้งนี้ 
  2.5 ผู้เสนอรำคำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรเช่ำของส ำนักงำน   
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
  2.6  ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมที่ ป.ป.ช. ก ำหนด (แบบ บช.1) 
  2.7 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำ   
และห้ำมท ำสัญญำตำมที่ กวพ.ก ำหนด 
  2.8 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรอนุมัติกำรลงทะเบียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e -Government Procuerement : e – GP) ของกรมบัญชีกลำง 
  2.9 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ    
ไม่เกินสำมหมืน่บำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดได้ 
 

 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ 
นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน (ส่วนที่ 1.ซองคุณสมบัติ และส่วนที่ 2.ซองเทคนิคพร้อมซองใบเสนอ
รำคำ) รำยละเอียดดังนี้ 
   3.1    ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (ต้องครบถ้วนทุกรายการ) 
   (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร  ผู้มีอ ำนำจควบคุม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
    (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำรผู้มีอ ำนำจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น  
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำและในกรณีที่ ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใด
เป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นส ำเนำหนังสือเดินทำงหรือผู้ ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1) 
   (4)  ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ 
   (5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมซองใบเสนอรำคำตำมแบบใน 
ข้อ 1.6 (1) 
 

3.2   ส่วนที่ 2 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ (ต้องครบถ้วนทุกรายการ) 
   (1) แคตตำล็อก และหรือรูปถ่ำยรำยละเอียดคุณลักษณะ ตำมข้อ 4.4 
   (2) หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกำรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบ
อ ำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน
ของผู้มอบและผู้รับมอบ 
   (3) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคาตำมแบบ          
ใน ข้อ 1.6 (2) 
 
 4.  การเสนอราคา 
  4.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นเสนอตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน จ ำนวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและอักษร โดยไม่มีกำรขูด ลบ หรือแก้ไข หำกมีกำรขูด ลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2  ผู้เสนอรำคำ จะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว (ราคา
เหมารวมทั้งหมด)  โดยเสนอรำคำรวม  หรือรำคำต่อหน่วย และหรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้
ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัว หนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีอำกร
อ่ืน ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ 
  รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอก ำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน  นับตั้งแต่วันที่เปิดซองสอบ
รำคำ โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำ
มิได ้
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4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระยะเวลา 12 เดือน      
เริ่มตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 และส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 1 ตุลาคม 
2559 หรือนับถดัจากวันลงนามในสัญญาเช่า หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้ส่งมอบ 
 

  4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งมอบแคตตำล็อก และหรือแบบรูปรำยกำรละเอียด คุณลักษณะ
เฉพำะ ของครุภัณฑ์ที่ยื่นเสนอรำคำให้กับส ำนักงำนฯ ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะแนบท้ำยประกำศ
ฉบับนี้ ไปพร้อมใบเสนอรำคำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสำรของ    
ทำงรำชกำร 
  ส ำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง   
โดยผู้มีอ ำนำจท ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หำกคณะกรรมกำรฯ มีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก     
ผู้เสนอรำคำจะต้องน ำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรฯ ตรวจสอบภำยใน 3 วัน 
 

4.5 ก่อนยื่นซองสอบรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ  รำยละเอียด  คุณลักษณะ
เฉพำะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบรำคำตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรสอบรำคำ 

 

  4.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นซองใบเสนอรำคำที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่ำหน้ำซองถึง “ประธาน 
กรรมการเปิดซองสอบราคาการเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจ านวน 10 เครื่อง โดยระบุไว้ที่หน้า
ซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา” ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559    วันที่
19 กันยายน 2559  ระหว่างเวลา  08.30-16.00 น.  ณ                          ส ำนักงำนเลขำ       
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ  โดยจะยึดถือนำฬิกำของ ส ำนักงำนฯเป็นมำตรฐำน 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ เสนอรำคำ          
แต่ละรำยว่ำเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืนตำม 1.5 (1) ณ วันประกำศสอบ
รำคำหรือ ไม่และจะประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
      หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเปิดซองสอบรำคำก่อนหรือในขณะที่มีกำรเปิดซองใบเสนอ
รำคำว่ำ มีผู้เสนอรำคำกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.5(2) และ    
คณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯจะตัด
รำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำร
คัดเลือก และกรมจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯจะวินิจฉัยได้ว่ำ 
ผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีกำรกระท ำดังกล่ำว 
       ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำเพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผล 
ประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น  ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็น 
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กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม  อำจอุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำวต่อเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  
ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของเลขำธิกำรสภำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ ให้ถือเป็นที่สุด 
       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ อาคารส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้น 1 ท าเนียบรัฐบาล วันที ่
22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.   
  กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ 
เว้น แต่เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เห็นว่ำกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 
อย่ำงยิ่ง ในกรณีที่เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติพิจำรณำเห็นด้วยกับค ำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ำ 
กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง             
ให้เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ มีอ ำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้ 
 

 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  ในกำรสอบรำคำครั้งนี้   กรมจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม  
  5.2  หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2. หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอรำคำ
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3. หรือยื่นซองสอบรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อ 4. แล้ว คณะกรรมกำรฯ จะไม่รับ
พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำรำยนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไป
จำกเงื่อนไขของเอกสำรสอบรำคำในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็น
ประโยชน์ต่อกรมเท่ำนั้น 
  5.3  กรมสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรสอบรำคำหรือในหลักฐำน
กำรรับเอกสำรสอบรำคำของกรม 
   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอรำคำ 
   (3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรสอบรำคำที่เป็น
สำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น 
   (4) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำมิได้        
ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับไว้ 
  5.4  ในกำรตัดสินกำรสอบรำคำหรือในกำรท ำสัญญำ  คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำหรือ
กรมมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้กรม
มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ท ำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
   
 



 -6- 

5.5 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใดหรือรำคำที่เสนอท้ังหมด 
ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกเช่ำในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรสอบ
รำคำ โดยไม่พิจำรณำเช่ำเลยก็ได้สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำร
ตัดสินของกรมเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจำรณำยกเลิกกำรสอบ
รำคำและลงโทษผู้เสนอรำคำเสมือนเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมี
เหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระท ำไปโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ  
หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 
  กรณีที่ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจด ำเนินงำนตำมสัญญำ       
ได้คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ หรือกรมจะให้ผู้เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ     
ผู้เสนอรำคำสำมำรถด ำเนินงำนตำมสอบรำคำเช่ำให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่
จะไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น 
  5.6 กรณีท่ีปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรเปิดซองสอบรำคำว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับ
กำรคัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ตำมข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอรำคำ รำย
อ่ืน ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรมตำมข้อ 1.5 กรมมีอ ำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวออกจำกประกำศ
รำยชื่อตำมข้อ 4.6 และกรมจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน 

ในกรณีนี้หำกเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ พิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิดซอง     
ใบเสนอรำคำที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคง 
แห่งชำติ มีอ ำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้ 
 

 6.  การท าสัญญาเช่า 
  ผู้ชนะกำรสอบรำคำจะต้องท ำสัญญำเช่ำตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 กับกรมภำยใน      
5 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ ร้อยละห้ำ (5%)    
ของรำคำค่ำเช่ำที ่สอบรำคำได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ ่งอย่ำงใด  
ดังต่อไปนี้ 
  6.1   เงินสด 
  6.2   เช็คท่ีธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่กรมโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท ำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้น  ไม่เกิน 
3  วัน ท ำกำรของทำงรำชกำร 
  6.3 หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันใน ข้อ 1.4  
  6.4 หนังสือค้ ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน     
หรือบริษัทเงินลงทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว        
โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ 1.4  
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6.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย 
 

          หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ           
การสอบราคาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 

7.  อัตราค่าปรับ 
  ค่ำปรับตำมแบบสัญญำเช่ำ ข้อ 19  จะก ำหนดในอัตรำร้อยละ  0.10 ของค่ำเช่ำตำมสัญญำ
ต่อวัน 
 

 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  กำรจ่ำยค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรเป็นแบบมีก ำหนดระยะเวลำ โดยผู้เช่ำจะช ำระค่ำเช่ำเป็น
รำยเดือนแห่งปฏิทินและจ่ำยเงินให้แก่ผู้ให้เช่ำเมื่อส่งมอบงำนครบถ้วน และคณะกรรมกำรได้ตรวจรับเรียบร้อย
แล้ว โดยผู้ให้เช่ำจะต้องเก็บบัตรแสดงตัวเลขจ ำนวนส ำเนำเอกสำรที่ ถ่ำยในวันสุดท้ำยของแต่ละเดือนพร้อม
จัดส่งใบแจ้งหนี้แสดงจ ำนวนค่ำเช่ำถ่ำยเอกสำรแก่ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเป็นรำยเดือน 
  ค่ำเช่ำคิดจำกจ ำนวนกำรถ่ำยเอกสำรทั้งหมด โดยช ำระเป็นรำยเดือนนับจ ำนวนแผ่นจำก 
มิเตอร์ในเครื่องต่อเดือนจ ำนวนค่ำเช่ำจำกกำรถ่ำยเอกสำรทั้งหมดนั้นคิดตำมจ ำนวนเอกสำรที่ถ่ำยในแต่ละ
เดือน หำกกำรเช่ำในเดือนแรกไม่ครบเดือนแห่งปฏิบัตินั้นให้ค ำนวณค่ำเช่ำเริ่มจำกตั้งแต่วันถัดจำกวันที่         
ผู้เช่ำรับมอบเครื่องจำกผู้ให้เช่ำจนถึงวันสุดท้ำยแห่งเดือนปฏิทินนั้น ส่วนกำรเช่ำเดือนสุดท้ำยให้ค ำนวณค่ำเช่ำ
ตั้งแต่วันแรกของเดือนปฏิทินนั้นจนถึงวันสิ้นสุดสัญญำ 
  กำรค ำนวณค่ำเช่ำดังกล่ำว ให้คิดตำมจ ำนวนเอกสำรที่ถ่ำยออกมำแล้วหักจ ำนวนเอกสำรที่
ถ่ำยแลว้เสียออก ร้อยละ 3 ของยอดถ่ำยเอกสำรต่อเดือน 
 

 9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะกำรสอบรำคำ ซึ่งได้ท ำสัญญำเช่ำตำมแบบดังระบุในข้อ 1.3  จะต้องรับประกันควำม
ช ำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ เช่ำ ที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถัดจำกวันที่ผู้    รับมอบ       
โดยผู้ให้เช่ำต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม ภำยใน 3 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุด
บกพร่อง และกรณีที่ซ่อมเครื่องเดียวกันในหนึ่งเดือนเกิน 3 ครั้ง ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนใหม่ให้ทันที 
 

 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  10.1 เงินค่ำพัสดุส ำหรับกำรเช่ำครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจ ำปี  พ.ศ.2560        
กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุจำกงบประมำณ ประจ ำปี 2560 ทั้งนี้ 
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติจะท ำสัญญำ เมื่อพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จำกส ำนัก
งบประมำณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2560          
จำกส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติสำมำรถยกเลิกกำรจัดหำได้   
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10.2  เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ให้เช่ำ และได้ตกลงเช่ำสิ่งของตำมท่ี 
สอบรำคำเช่ำแล้ว ถ้ำผู้ให้เช่ำจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้นต้องน ำเข้ำมำ
โดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ประกำศก ำหนดผู้ เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ ให้เช่ำจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม           
กำรพำณิชย์นำวี ดังนี้ 
   (1) แจ้งกำรสั่ งหรือน ำสิ่ งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวีภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ เช่ำสั่งหรือเช่ำของจำกต่ำงประเทศ     
เว้นแต่เป็นของ ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (2) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ      
เรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม       
กำรพำณิชย์นำวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุก     
ของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้ให้เช่ำจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
  10.3 ผู้เสนอรำคำซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท ำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่    
ทำงรำชกำรก ำหนดดังระบุในข้อ 6.กรมจะพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งพิจำรณำ 
ให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

10.4  กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำ ให้เป็นไป     
ตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 

 

   
 
 
         ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
 

                              กันยำยน  2559             
 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจ านวน  10 เครื่อง 
 

ตามประกาศสอบราคา  ลงวันที่  8            2559 
     

 
ลักษณะท่ัวไป 
 1.  เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลถ่ายภาพด้วยระบบเลเซอร์ 
 2.  มีสภาพใหม่หรือปรับสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที 
 3.                                                                                        
                                                                               
                                                                              
                                        . ISO. IEC                 
 4. ต้องมีโรงงานปรับสภาพหรือซ่อมแซมเครื่องถ่ายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ในประเทศไทย
และได้การรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเภทหรือชนิดโรงงาน ล าดับ 106 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
ลักษณะทางเทคนิค 
 1.    เป็นเครื่องถ่ายเอกสารแบบตู้เคลื่อนที่ พร้อมปลั๊กต่อพ่วงสายไฟ ใช้งานได้ดี 
 2.    ความเร็วในการถ่ายเอกสารต้องไม่น้อยกว่า  50 แผ่น/นาที  ส าหรับกระดาษ A4 
 3.    ความสามารถถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาดเล็กสุดตั้งแต่ A5 ถึงขนาดใหญ่สุดได้ไม่น้อย 
กว่า  A3 
 4.    ระบบการถ่ายเอกสารเป็นแบบแสกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์ส าเนาได้หลายแผ่น 
 5.    ลักษณะของกระดาษส าเนาที่ถ่ายแล้ว  จะมีความสมบูรณ์เหมือนต้นฉบับ มีความคม 
ชัดเจนและไม่มีรอยเปื้อนอ่ืนใดนอกเหนือจากต้นฉบับ 
 6.                     ย่อ - ขยาย    ตั้งแต่  50% - 200% 
 7.    ต้ังจ านวนถ่ายต่อเนื่องได้   1 - 999  แผ่น 
 8.    สามารถถ่ายเอกสารด่วนแทรกได้ทันที แล้วถ่ายที่ค้างต่อได้ 
 9.    มีระบบปรับความเข้มจางอัตโนมัติ และสามารถเลือกปรับเองได้เพื่อความคมชัด 
 10.  สามารถถ่ายเอกสารลงบนส าเนาที่เป็นกระดาษธรรมดา  กระดาษสี  และแผ่นใส  และ 
กระดาษรีไซเคิลได้   

11.  สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับได้ทุกประเภท ทั้งที่เขียนด้วยดินสอ ประทับตราหมึก  
ลายเซ็นชื่อ  ต่างๆเป็นต้น 

12.  สามารถถ่ายเอกสารจากขนาดกระดาษตั้งแต่ 50 แกรม – 200 แกรมได้  
/13. .. 
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 13.  มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 2 ถาด 
 14.  มีชุดป้อนต้นฉบับสามาถกลับ หน้า - หลัง ได้อัตโนมัติ  มีชุดกลับส าเนา หน้า - หลัง 
อัตโนมัติ 

15.  มีระบบจัดเรียงชุดส าเนาอัตโนมัติ 
 16.  มีระบบควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร  (ใช้รหัสป้องกันบุคคลอ่ืนใช้เครื่อง) 
 17.  มีระบบการประหยัดไฟขณะเครื่องไม่ได้ใช้งานนานๆ 
 

เงื่อนไข 
 1.  ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบต่อวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด ยกเว้นกระดาษ 
 2.  อัตราค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเบิกจ่ายตามจ านวนแผ่นถ่ายเอกสารจริง  หักกระดาษเสีย 3% 
 3.  ผู้ให้เช่าจะต้องเข้ามาตรวจเช็คและบ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 
 4.  หากมีการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าในเครื่องเดียวกัน 3 ครั้ง ต่อ 1 เดือน  ผู้เช่ามี   
               สิทธิขอเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขของสัญญาในผนวก 2 จากผู้ให้เช่า  
               ได้ทันที และผู้ให้เช่าต้องด าเนินการตามที่ร้องขอโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  

     



ใบเสนอราคาสอบราคา 
เช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจ านวน  10  เครื่อง 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ปริมาณการใช้ 2,000,000 แผ่น/ปี 

ราคาต่อแผ่นไม่เกิน 0.30 บาท 
 (โดยคิดตามปริมาณการใช้จริง) 

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

เรียน ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 
 1.  ข้าพเจ้า………………………..(ชื่อผู้เสนอราคา)…………………………อยู่เลขท่ี………………………………..………… 
ถนน…………………………………………ต าบล/แขวง………………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………….
จังหวัด………………………………โทรศัพท์………………โดย………………………………………………………ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้
พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคา เลขที…่………………………..และเอกสารเพิ่มเติม 
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม       
ที่ก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา  ตามราคา    
และก าหนดเวลาส่งมอบ  ดังต่อไปนี้    
 

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ ำนวน จ ำนวนเงิน ก ำหนดเวลำส่งมอบ 
     
     
     
     
     
                            รวมรำคำ    
                      ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%    
                  รวมจ ำนวนเงินทั้งส้ิน    

 
(…………………………………………………………) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 



 
 

2 

  
3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา………………..วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และกรมอาจรับค าเสนอ

นี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กรม
ร้องขอ 
 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
  4.1  ท าสัญญาตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ายเอกสารสอบราคากับส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ภายใน…………….วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
  4.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ  6. ของเอกสารสอบราคาให้แก่ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ……..……ของราคา   
ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่กรม 
และกรมสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้หรือกรมอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 
 5.ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรมไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้  หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่กรมพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้กรม   
ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
 ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งกรมคืนให้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับ
ตัวอย่างนั้น 
 7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว  
และเข้าใจดีว่ากรมไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น 
 8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย    
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา     
ในคราวเดียวกัน 
 

 เสนอมา   ณ   วันที่……………..เดือน……………………..พ.ศ……………….. 
 
               ลงชื่อ…………………………..……………………………. 
                         (….…………………………………………) 
      ต าแหน่ง…………………………………………………….  
                                          ประทับตรา  (ถ้ามี)  



  
 
 
 
 

สัญญาเช่า 
เหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน ๑๐ เครื่อง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
............................................................ 

 

        สัญญาเลขที่.............. /๒๕๖๐ 
 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท าเนียบรัฐบาล ต าบล/แขวงดุสิต 
อ าเภอ/เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่..........เดือน .............. พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติโดย ……………………………….. ต าแหน่ง …………………………………….ซึ่งต่อไปนี้
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………………………………………. ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียน      
นิติบุคคลเลขที่ ……………………………….มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่ .........................................ถนน............... 
แขวง........................เขต......................  กรุงเทพมหานคร โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ .........................  ออกให้ 
ณ วันที่.........เดือน ................ พ.ศ................1มอบอ านาจช่วงให้ .......................................... เป็นผู้ลงนาม
ในสัญญาเช่าปรากฏตามหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ ..........เดือน................  พ.ศ........... แนบท้ายสัญญานี้  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ให้เช่า”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑. นิยาม ในสัญญานี้ 
 “ค่าเช่า” หมายความรวมถึงค่าบ ารุงรักษาด้วย 
 “ค่าบ ารุงรักษา” หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
 “การบ ารุงรักษา” หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไข และเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับ
เครื่องถา่ยเอกสารที่เช่า 
 “การซ่อมแก้ไข” หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็กน้อย
หรือไม่ 
 “ในเวลาปกติ” หมายถึงในช่วงเวลาระหว่าง ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
 
  
  

แบบสัญญาเช่า 



 ๒ 
 
ข้อ ๒. ข้อตกลงเช่า 

 ผู ้เ ช ่า ต ก ล ง เ ช ่า แ ล ะ ใ ห ้ผู ้เ ช ่า ต ก ล ง ใ ห ้เ ช ่า เ ค รื ่อ ง ถ ่า ย เ อ ก ส า ร ร ะ บ บ ด ิจ ิต อ ล
...... ...... ..... ...... ..... ...... ..... .... จ านวน ............ เครื่อง ความเร็วการถ่ายเอกสาร........... แผ่น/นาที 
ส าหรับกระดาษ A๔ อัตราค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลเป็นราคาคงที่ ราคาแผ่นละ....... บาท 
(............................) (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยหักกระดาษเสีย ร้อยละ ๓ จากมิเตอร์รวม      
ที่ถ่ายเอกสารแต่ละเครื่อง โดยเป็นเครื่องยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกันทั้งหมด ซึ ่งผู ้เช่าจะใช้บริการ          
ถ ่า ย เ อ ก ส า ร ต า ม ส ัญ ญ า เ ช ่า ภ า ย ใ น ว ง เ ง ิน ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ป ี ๒๕๖ ๐  จ า น ว น
ประมาณ………………………………….บาท และจะจ่ายค่าถ่ายเอกสารคิดเป็นรายแผ่นตามที่ใช้งานจริง 
และหักกระดาษเสียตามเงื่อนไขข้างต้น โดยมีรายละเอียด แบบรูป คุณสมบัติ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  
 

 บรรดาอุปกรณ์ส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการถ่ายเอกสารตามสัญญานี้      
ทุกชนิด เช่น ผงหมึก ผงแม่เหล็ก ลูกดรัม และอ่ืนๆ ยกเว้นกระดาษถ่ายเอกสาร ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้จัดส่งให้
ผู้เช่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องจัดให้มีส ารองไว้อย่างเพียงพออยู่เสมอ 
 

 ในกรณีที่ผู้ให้เช่า ประสงค์จะน าเครื่องถ่ายเอกสาร รายการใดต่างไปจากรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน
ผนวก ๒ มาติดตั้งให้ผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้เช่าก่อน และเครื่องถ่าย
เอกสารรายการใดที่จะน ามาติดตั้งดังกล่าว ต้องมคีุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ใน ผนวก ๒ ,๓ และ๔ 
 
 ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจ านวน…………. เครื่อง ของบริษัท 
……………………….. ลงวันที่ ...........เดือน................. ๒๕๕๙ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล         
และหนังสือมอบอ านาจจ านวน.............. แผ่น 
 ๓.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน ............แผ่น 
 ๓.๓ ผนวก ๓          ง   ง                      งศ                 ...........      
 ๓.๔ ผนวก ๔ เอกสารประกอบกิจการโรงงาน และประกอบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน..... แผ่น  
ความใดในเอกสารแนบท้าย ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
 
 ข้อ ๔. ระยะเวลาการเช่า 
 สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา  แต่ระยะเวลาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ตามสัญญานี้ให้มีก าหนดระยะเวลาเช่าตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 



 ๓ 
 
 เมื่อระยะเวลาการเช่าได้ครบก าหนด  และถ้าผู ้เช่ามีความประสงค์จะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร      
ตาม ข้อ ๒ ต่อไปอีก ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่า เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ เดือน 
ภายใต้เงื ่อนไขการเช่าตามสัญญานี ้ทุกประการ โดยเพียงแต่ผู ้เช่าแจ้งให้ผู ้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็น       
ลายลักษณ์อักษรก่อนสัญญาการเช่าจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 
 

ข้อ ๕. การช าระค่าเช่า 
  ผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่าเครื ่องถ่ายเอกสารให้แก่ผู ้ ให้เช่าเป็นรายเดือนแห่งปฏิทิน โดยจะคิด     
จากมิเตอร์ที ่เครื ่องถ่ายเอกสารแต่ละเครื่อง  โดยคิดค่าถ่ายเอกสารต่อแผ่นตามจ านวนค่าถ่ายเอกสาร        
ที่ก าหนดในข้อ ๒ ซึ่งเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้เช่าได้ตรวจสอบจ านวนการใช้เครื่องถ่ายเอกสารในแต่ละเดือนแต่ละเครื่องและหัก
กระดาษเสียตามเปอร์เซ็นต์ที่ก าหนดในข้อ ๒ แล้ว 
 
 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้  ผู้เช่าจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ให้เช่า ชื่อธนาคาร 
................สาขา ................... ชื่อบัญชี ................................. ประเภท................ เลขที่บัญชี
...........................ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่
ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 
 
 ข้อ ๖. การรับรองคุณภาพ 
 ผู้ให้เช่ารับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ให้เช่าตามสัญญานี้มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตามผนวก 
๒ ,๓และ๔  
 
 ข้อ ๗. การส่งมอบและติดตั้ง 
 ผู้ให้เช่า จะท าการขนส่งและติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า ตามสัญญานี้ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ ในสัญญาในลักษณะพร้อมที่จะใช้งานได้ ให้แก่ผู้เช่า ณ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
               ตึกแดง       ๖       ง อาคาร ๒๐ ชั้น ๓ จ านวน ๑ เครื่อง       ศ                
พ                 ง                   ๗    ง  ศ               ๑       งและส่งมอบให้แก่ผู้เช่าภายใน 
๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาเช่า หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้ส่งมอบ 
 ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบ พร้อมทั้งเครื่องมือที่จ าเป็นในการติดตั้ง โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
  

ผู้ให้เช่าจะต้องมีหนังสือแจ้งก าหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จ พร้อมที่จะใช้งาน และส่งมอบเครื่องถ่าย
เอกสารได้ เป็นหนังสือต่อผู้เช่า ณ  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในเวลาราชการก่อนวันก าหนดส่งมอบ
ตามวรรคหนึ่ง ไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 
 



 ๔ 
  

ข้อ ๘. การตรวจรับ 
  เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับเครื่องถ่ายเอกสารที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้เช่าจะออก
หลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพ่ือผู้ให้เช่าน ามาใช้เป็นหลักฐาน และจะตรวจรับยอดค่าใช้จ่ายตาม        
มิเตอร์เป็นรายเดือนประกอบการขอรับเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   
 

 ข้อ ๙. การบ ารุงรักษา 
 ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ให้การบ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารที่ให้เช่าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เ สมอด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้ให้ เช่า โดยจัดหาช่างผู้มีความรู้ความช านาญ และมีฝีมือดีมาตรวจสอบ บ ารุงรักษา           
และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องถ่ายเอกสารที่ให้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่านี้ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยให้มี
ระยะเวลาห่างกันไม่เกิน ๓๐ วัน  
 

 ข้อ ๑๐. การซ่อมแซมแก้ไข 
 ในกรณีเครื่องถ่ายเอกสารช ารุดบกพร่อง ใช้งานไม่ได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน โดยมิใช่ความผิดของ   
ผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้ช่างที่มีความรู้ความช านาญ และฝีมือดีมาจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพ     
ใช้งานได้ดีตามปกติ กรณีเครื่องถ่ายเอกสารช ารุดบกพร่อง ผู้ให้เช่าจะต้องเริ่มด าเนินการภายใน ๓ ชั่วโมง   
นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่า 
 
 ถ้าผู้ให้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ ง ผู้ให้เช่า   ยอมให้ผู้เช่าปรับเป็นรายชั่วโมงในอัตรา    
ชั่วโมงละ …………บาท (.........................................) ต่อเครื่องถ่ายเอกสารที่ช ารุด โดยยินยอมให้ผู้เช่าหัก
ค่าปรับดังกล่าวออกจากค่าเช่าประจ าเดือน  ส าหรับจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการค านวณค่าปรับ จะเริ่มนับตั้งแต่
เวลาที่ผู้เช่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่าได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบ ถึงความช ารุดบกพร่องจนถึงเวลาที่ผู้ให้เช่า
เริ่มด าเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้เช่า  ไม่ว่าการซ่อมแซมแก้ไขจะกระท าใน
เวลาปกติ หรือนอกเวลาปกติก็ตาม 
 
 ในกรณีที่เครื่องถ่ายเอกสารขัดข้อง ใช้การไม่ได้ตามปกติ และผู้เช่าเห็นว่าไม่อาจซ่อมแซมแก้ไขได้
หรือมีการซ่อมแซมตั้งแต่ ๓ ครั ้งต่อเดือนในเครื ่องเดียวกันให้ผู ้เช่าแจ้งให้ผู ้ให้เช่าทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือให้จัดหาเครื่องถ่ายที่มีคุณภาพ และความสามารถในการใช้งานไม่ต่ ากว่าของเดิมมาให ้
ผู้เช่าใช้แทนภายในเวลา ๓ (สาม) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่สามารถจัดหา
เครื่องถ่ายเอกสารดังกล่าวมาให้ผู้เช่าใช้งานแทนได้   ภายในเวลาที่ก าหนดผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าปรับเป็น
รายวันในอัตราวันละไม่ต่ ากว่า ๓๒๒ บาท (สามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ต่อเครื่องที่ขัดข้องหรือใช้การไม่ได้
ตามปกติ  นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าว   จนกว่าผู้ให้เช่าจะด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ  
หรือจนกว่าผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารอื่นแทนได้ และบอกเลิกสัญญา 
 
 
  



 ๕ 
 
ข้อ ๑๑. การใช้ประโยชน์ 

 การใช้ประโยชน์ในเครื่องถ่ายเอกสาร ตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้อยู่ภายใต้การจัดการ และการ
ควบคุมดูแลของผู้เช่าโดยสิ้นเชิง นอกจากผู้เช่าจะใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เช่าแล้ว ผู้เช่าอาจให้ผู้อ่ืนมาใช้
เครื่องถ่ายเอกสารนี้ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เช่า 
 

ข้อ ๑๒. การจัดอบรม 
 ผู้ให้เช่าต้องจัดอบรม  แนะน า  และฝึกหัดเจ้าหน้าที่ของผู้เช่าให้เข้าใจวิธีการใช้งานของเครื่องถ่าย
เอกสารตามสัญญานี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  
 

 ข้อ ๑๓. คู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 
 ผู้ให้เช่าต้องจัดหาคู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นภาษาไทย  ให้ผู้เช่าไว้ศึกษาวิธีการใช้งานโดย
ไม่คิดมูลค่า  โดยต้องน ามาให้พร้อมเครื่องถ่ายเอกสารที่ส่งมอบอย่างน้อยเครื่องละ ๑ เล่ม 
 

 ข้อ ๑๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในวันท าสัญญานี้ ผู้เช่าได้น าหลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันของ  ธนาคาร………………. จ ากัด 
(มหาชน)  ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ……………. ถนน……………. แขวง……… เขต…………. กรุงเทพมหานคร 
๑๐๙๐๐ เลขที่  ………………………..  ลงวันที่   …………………………………… วงเงินค้ าประกัน จ านวน  
…………………………. (…………………………………………….) มามอบให้แก่ผู้เช่า เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ 

หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าจะคืนให้เมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญานี้แล้ว 
 

ข้อ ๑๕. การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร
เกี ่ยวกับเครื ่องถ่ายเอกสารตามสัญญานี ้ โดยผู ้เช ่ามิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู ้ให้เช่าจะต้อง
ด าเนินการทั้งปวง เพ่ือให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ให้เช่ามิอาจ
กระท าได้ และผู้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก  เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่า
ทนายความแทนผู้เช่า  ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร ในเมื่อได้มีการกล่าวอ้าง หรือ
ใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 

ข้อ ๑๖. ความรับผิดต่อความเสียหาย  
 ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ เครื่องถ่ายเอกสาร อันไม่ใช่
ความผิดของผู้เช่า ตลอดระยะเวลาที่เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในความครอบครองของผู้เช่า 
 

  



 ๖ 
 

ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแก่เครื่องถ่ายเอกสาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องถ่ายเอกสาร ที่อยู่ใน
ความครอบครองของผู้เช่า ตามวรรคแรก ผู้ให้เช่าต้องด าเนินการทุกประการ ตามที่จ าเป็นเพ่ือท าให้ เครื่อง
ถ่ายเอกสารกลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการให้เครื่องถ่าย
เอกสารคืนสู่สภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมได้ ผู้ให้เช่าต้องน าเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใหม่ที่มีคุณภาพ และ
ความสามารถใช้งานไม่ต่ ากว่าเครื่องถ่ายเอกสารเดิมมาติดตั้งให้แก่ผู้เช่าแทนภายใน ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่
ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่า  เครื่องถ่ายเอกสารที่น ามาติดตั้งแทนนี้ ให้ถือเป็นเครื่องถ่ายเอกสารตามนัยข้อ ๒ 
แห่งสัญญานี้ด้วย ทั้งนี้ในการปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 

 ข้อ ๑๗. การบอกเลิกสัญญา  
 เมื่อครบก าหนดติดตั้ง และส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารตามสัญญาข้อ ๗ แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าไม่ติดตั้งและ
ส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารบางรายการ   หรือทั้งหมดให้แก่ผู้เช่า ภายในก าหนดเวลาตามสัญญา ข้อ ๗ หรือ    
ส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๒ หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ ๖ หรือติดตั้งแล้ว
เสร็จ และส่งมอบภายในก าหนด แต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญาข้อ ๗ หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
 

ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือค้ าประกัน ตามสัญญาข้อ ๑๔ เป็นจ านวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร 
และถ้าผู้เช่าต้องเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากบุคคลอ่ืนทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ภายในก าหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน 
นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมข้ึนจากค่าเช่าที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ 
 

 ข้อ ๑๘. ค่าปรับ  
 ในกรณีที่ผู้เช่า ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๗. ผู้ให้เช่าจะต้องช าระค่าปรับ ให้ผู้เช่าเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ (๐.๑๐%) คิดเป็นเงิน ………….บาท (................................) ต่อเครื่อง ของราคา
เครื่องถ่ายเอกสารที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่า ได้
น าเครื่องถ่ายเอกสารมาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน 
 
 ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันตามสัญญาข้อ ๑๔ กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมข้ึน ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๗ วรรคสอง 
ก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้อง ให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่า เมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิ     
ที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 

 ข้อ ๑๙. การน าเครื่องถ่ายเอกสารกลับคืนไป 
 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะโดยการบอกเลิกสัญญา หรือครบอายุสัญญา ผู้ให้เช่าต้องน า เครื่องถ่าย
เอกสารกลับคืนไปภายใน ๕     ) วัน โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 



 ๗ 
 

ข้อ ๒๐. การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอ่ืน 
 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าจะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องถ่ายเอกสารที่ให้เช่า แก่บุคคลอ่ืนหาก
ผู้ให้เช่าฝ่าฝืน ผู้ให้เช่ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่า 
 

 ข้อ ๒๑. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง ภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้เช่า 
 

 ข้อ ๒๒. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่า หรือ
จากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบ
เครื่องถ่ายเอกสารตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสัญญา 
หรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่า
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
 
 ถ้าผู้ให้เช่า ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะ
ขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 
 การขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ ง อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าที่
จะพิจารณา 

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

               ลงช่ือ……………………………………………ผู้เช่า 
                     (................................................) 
                  ……………………………………………………… 
                  ลงช่ือ...........................................    ผู้ใ  เช่า 

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

 ลงช่ือ.......   ...................................พยาน 
        (.............................................)                                     
        ................................................. 

   ลงช่ือ..............................................พยาน 
        (............................................) 
        .............................................. 



แบบหนังสือค ้ำประกัน 
((หลักประกันสัญญาหลักประกันสัญญา  --  เช่าเช่า))  

  

เลขที…่……………………     วันที่…………..…………………….……………………… 
 

  ข้าพเจ้า………………(ชื่อธนาคาร)…..…….ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี……………………..……...………….… 
ถนน………………………….ต าบล/แขวง………………………….อ าเภอ/เขต……………...…………………………….…………. 
จังหวัด……………………………..โดย………………..…………………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ า
ประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ…………….(ชื่อส่วนรำชกำรผู้เช่ำ)……………..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เช่ำ”  ดังมีข้อความ
ดังต่อไปนี้ 

1. ตามท่ี.............(ชื่อผู้ให้เช่า)……………………..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ได้ท า 
สัญญาเช่า................................กับผู้เช่า ตามสัญญาเลขที่………………ลงวันที่……....……….ซึ่งผู้ให้เช่าต้องวาง
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้เช่าเป็นจ านวนเงิน………...………..บาท (…………………………)  ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ……………(………………………………………%)  ของราคาท้ังหมดตามสัญญา 
  ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้
ชั้นต้นในการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้เช่า จ านวนไม่เกิน…….บาท (……………………) ในกรณีที่ผู้ให้เช่า
ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ให้เช่ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ใดๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ให้เช่ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่ก าหนดในสัญญา
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพ่ือโต้แย้ง และผู้เช่าไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ให้เช่า
ช าระหนี้นั้นก่อน 
  2.  หากผู้เช่าได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ให้เช่า หรือยินยอมให้ผู้เช่าปฏิบัติผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขใดๆ ในสัญญาให้ถอืว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย 
  3. หนังสือค้ าประกันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่
ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้ให้เช่าจะได้ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่า
กรณีใดๆ ตราบเท่าท่ีผู้ให้เช่ายังต้องรับผิดชอบต่อผู้เช่าตามสัญญาเช่าอยู่ 
 

 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

      ลงชื่อ………………………………………ผู้ค้ าประกัน 
            (………………………………………….) 
      ต าแหน่ง…………………………………………… 
      ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
            (………………………………………….) 
      ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
            (………………………………………….) 



บทนิยามบทนิยาม  
     

 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทาง  ตรงหรือทางอ้อม    
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้น
ในคราวเดียวกัน 
 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 
 (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง       
มีอ านาจหรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีก
รายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  
 
 (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้น         
ในคราวเดียวกัน   
 
          ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบ
ห้า ในกิจการนั้นหรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนด
ส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด  
 
 (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเสนอ
งานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน   
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การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (1) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
 
 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร   
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดแล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้อง ได้ เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่
ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) 
(2) หรือ (1) แล้วแต่กรณี 
 
 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระท าการอย่างใดๆอันเป็นการขัดขวาง หรือ เป็นอุปสรรค หรือไม่
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อส่วนราชการไม่ว่า
จะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่  จะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดง
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ ใน
ระหว่างผู้เสนอราคาหรือ ผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับส่วนราชการนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือ เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการ โดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

     



บัญชีเอกสารส่วนที่ บัญชีเอกสารส่วนที่ 11  
 

 1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  จ ำนวน..................แผ่น 
  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    จ ำนวน..................แผ่น 
  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำม)ี     จ ำนวน..................แผ่น 
  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  จ ำนวน..................แผ่น 
  หนังสือบริคณห์สนธิ     จ ำนวน..................แผ่น 
  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร    จ ำนวน..................แผ่น 
  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำม)ี     จ ำนวน..................แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่     จ ำนวน..................แผ่น 
 2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
  (ก) บุคคลธรรมดา 
  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   จ ำนวน..................แผ่น 
  (ข) คณะบุคคล 
  ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน  จ ำนวน..................แผ่น 
  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ ำนวน..................แผ่น 
 3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ     จ ำนวน..................แผ่น 
  (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
  - บุคคลสัญชำติไทย 
   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน    จ ำนวน..................แผ่น 
  -บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
   ส ำเนำหนังสือเดินทำง     จ ำนวน..................แผ่น 
  (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
  - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
   ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จ ำนวน..................แผ่น 
   บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร   จ ำนวน..................แผ่น 
   ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำม)ี    จ ำนวน..................แผ่น 
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  - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
   ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จ ำนวน..................แผ่น 
   หนังสือบริคณห์สนธิ    จ ำนวน..................แผ่น 
   บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร   จ ำนวน..................แผ่น 
   ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำม)ี     จ ำนวน..................แผ่น 
   บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่    จ ำนวน..................แผ่น 
 
 4.  อ่ืน ๆ ถ้ำม ี
  ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์     จ ำนวน..................แผ่น 
  ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม    จ ำนวน..................แผ่น 
  ...........................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. .............. 
  .............................................................................................................................. ............. 
  .................................................................................................................. ......................... 
  ............................................................................................................................. .............. 
 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในกำรสอบราคาเช่า  
ถูกต้อง และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 

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



บัญชีเอกสารส่วนที่ บัญชีเอกสารส่วนที่ 22  
 

 1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน..................แผ่น 
 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ 
            ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน..................แผ่น 
 3.  อ่ืน ๆ ถ้ามี 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ............................................................................................ ............................................... 
  ............................................................................................................................. .............. 
  .............................................................. ............................................................................. 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาเช่า  
ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




