
 

 

ประกาศสํานกังานตรวจบญัชสีหกรณ�หนองบวัลาํภูประกาศสํานกังานตรวจบญัชสีหกรณ�หนองบวัลาํภูประกาศสํานกังานตรวจบญัชสีหกรณ�หนองบวัลาํภูประกาศสํานกังานตรวจบญัชสีหกรณ�หนองบวัลาํภู    
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง     การสอบราคาเช�ารถยนต�พร#อมคนขับ  การสอบราคาเช�ารถยนต�พร#อมคนขับ  การสอบราคาเช�ารถยนต�พร#อมคนขับ  การสอบราคาเช�ารถยนต�พร#อมคนขับ  ((((รถบรรทุกรถบรรทุกรถบรรทุกรถบรรทุก))))    

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

    ด#วยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  มีความประสงค�จะสอบราคาเช�ารถยนต�
พร#อมคนขับ(รถบรรทุก) เพ่ือใช#งานในราชการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู จํานวน 1 คัน
ระยะเวลาการเช�า  5  ป/  ต้ังแต�ป/งบประมาณ  2557  ถึง  ป/งบประมาณ  2561  โดยรถยนต�จะต#องเป7น
รถยนต�ใหม�ป8ายแดงและไม�เคยใช#งานมาก�อน  ไม�เป7นของเก�าเก็บ  อยู�ในสภาพท่ีใช#งานได#ในทันที  และมี
คุณลักษณะเฉพาะตลอดจนเง่ือนไข  ตรงตามท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา 

 ผู#เสนอราคาจะต#องมีคุณสมบัติดังต�อไปนี้ผู#เสนอราคาจะต#องมีคุณสมบัติดังต�อไปนี้ผู#เสนอราคาจะต#องมีคุณสมบัติดังต�อไปนี้ผู#เสนอราคาจะต#องมีคุณสมบัติดังต�อไปนี้    
  1.  เป7นนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน  ท่ีประกอบกิจการมีวัตถุประสงค�ให#เช�ารถยนต�  และมี

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีชอบด#วยกฎหมายในรถยนต�ท่ีจะไปให#เช�านั้น 
            2.  ไม�เป7นผู#ท่ีถูกระบุชื่อไว#ในบัญชีรายชื่อผู#ท้ิงงานของทางราชการ 
   3.  ไม�เคยเป7นผู#มีผลประโยชน�ร�วมกับผู#เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข#าเสนอราคาในครั้งนี้  และไม�
เป7นผู#กระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป7นธรรมในการสอบราคา 
                 4.  ผู#เสนอราคาต#องไม�เป7นผู#ได#รับเอกสิทธิ์หรือความคุ#มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย
เว#นแต�รัฐบาลของผู#เสนอราคาได#มีคําสั่งให#สละสิทธิ์  และความคุ#มกันเช�นว�านั้น 

 - กําหนดยื่นซองราคาต้ังแต�วันท่ี  2  ธันวาคม  2556  จนถึง  วันท่ี  17  ธันวาคม  
2556  ในวันและเวลาราชการ  ณ  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู 

 - กําหนดเปHดซองสอบราคา ในวันท่ี 18  ธันวาคม  2556 เวลา 10.00  น. – 
12.00 น. ณ ห#องประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  ชั้น  3  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู  
ต.ลําภู  อ.เมืองหนองบัวลําภู  จ.หนองบัวลําภู  

สนใจติดต�อขอรับเอกสารสอบราคา  ได#ท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  
หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท�  042  316 718  ในวันและเวลาราชการ 

          ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556   
                        

 
 
                                                                 (นางเทพินทร�  ไสยวรรณ) 
                                                  หัวหน#าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู 
 
 



 
เอกสารแนบท#ายสอบราคาเช�ารถยนต�พร#เอกสารแนบท#ายสอบราคาเช�ารถยนต�พร#เอกสารแนบท#ายสอบราคาเช�ารถยนต�พร#เอกสารแนบท#ายสอบราคาเช�ารถยนต�พร#อมคนขบั อมคนขบั อมคนขบั อมคนขบั ((((รถบรรทุกรถบรรทุกรถบรรทุกรถบรรทุก)  )  )  )  แบบดับเบิล้แบบดับเบิล้แบบดับเบิล้แบบดับเบิล้แคบ แคบ แคบ แคบ ((((ดเีซลดเีซลดเีซลดเีซล) ) ) ) ขบัเคลื่อนขบัเคลื่อนขบัเคลื่อนขบัเคลื่อน        2  2  2  2  ล#อ  ล#อ  ล#อ  ล#อ  

ตามประกาศ  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู   
ลงวันท่ี  29  พฤศจิกายน  2556 

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

  ด#วยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  มีความประสงค�จะสอบราคาเช�ารถยนต�
พร#อมคนขับ  (รถบรรทุก)  แบบดับเบ้ิลแคบ (ดีเซล) ขับเคลื่อน  2  ล#อ  เพ่ือใช#ในราชการสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ�หนองบัวลําภู  จํานวน  1  คน  ระยะเวลาเช�า  5  ป/  ต้ังแต�  ป/งบประมาณ  2557  ถึง
ป/งบประมาณป/งบประมาณ  2561  โดย มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

  1.  1.  1.  1.  เอกสารสอบราคา  ประกอบด#วยเอกสารสอบราคา  ประกอบด#วยเอกสารสอบราคา  ประกอบด#วยเอกสารสอบราคา  ประกอบด#วย    
        1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต�บรรทุกไม�ต่ํากว�า  1  ตัน  แบบ  4  
ประตู  ขับเคลื่อน  2  ล#อ 
                        1.2  แบบใบเสนอราคาท่ีทางราชการกําหนด 
       1.3  แบบสัญญาเช�ารถ 

  2.  2.  2.  2.  คุณสมบัตขิองผู#เสนอราคาคุณสมบัตขิองผู#เสนอราคาคุณสมบัตขิองผู#เสนอราคาคุณสมบัตขิองผู#เสนอราคา    
       2.1  เป7นนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงจดทะเบียนกับส�วนราชการและมีวัตถุประสงค�
ให#บริการเช�ารถยนต�  และมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีชอบด#วยกฎหมายในรถยนต�ท่ีจะไปให#เช�านั้น 
       2.2  ไม�เป7นผู#ท่ีถูกระบุชื่อไว#ในบัญชีรายชื่อผู#ท้ิงงานของทางราชการ 
       2.3  ไม�เคยเป7นผู#มีผลประโยชน�ร�วมกับผู#เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข#าเสนอราคาในครั้งนี้  
และไม�เป7นผู#กระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป7นธรรมในการสอบราคา 
         2.4  ผู#เสนอราคาต#องไม�เป7นผู#ได#รับเอกสิทธิ์หรือความคุ#มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึน
ศาลไทยเว#นแต�รัฐบาลของผู#เสนอราคาได#มีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุ#มกันเช�นว�านั้น  

  3.3.3.3.        เงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไขในการจ#างในการจ#างในการจ#างในการจ#าง    
       3.1  ประเภทรถยนต�บรรทุก  ขนาด  1  ตัน  ตามรายละเอียดท่ีกําหนด 
     (1)  ผลิตภัณฑ�  และส�วนประกอบจะต#องถูกต#อง  และเป7นไปตาม  พ.ร.บ.  และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข#อง 
     (2)  เป7นรถใหม�และไม�เคยใช#งานมาก�อนและเป7นรถยนต�ป8ายแดง 
     (3)  ผู#ให#เช�าจะต#องส�งมอบรถยนต�(ป8ายแดง)  พร#อมเล�มทะเบียนป8ายแดงของการ
ขนส�งทางบกพร#อม  พ.ร.บ. คุ#มครองผู#ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  2535  สามารถใช#งานได#ถูกต#องตามกฎหมาย
และนํารถยนต�ไปจดทะเบียนให#ครบถ#วน  ภายในระยะเวลาไม�เกิน  20  วัน  หลังส�งมอบ  โดยสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภูไม�ต#องเสียค�าใช#จ�ายใดๆ  ท้ังสิ้น  ผู#ให#เช�าจะต#องยินยอมให#ผู#เช�าทําเครื่องหมายพ�นสี
หรือติดสต๊ิกเกอร�แสดงสัญลักษณ�หรือข#อความใดๆ  อันเป7นไปตามอํานาจหน#าท่ีของผู#เช�า  โดยผู#ให#เช�าจะต#อง
เป7นผู#ดําเนินการจัดทําตามเครื่องหมายประจํากรมตรวจบัญชีสหกรณ�  กว#างหรือยาว  ไม�น#อยกว�า  12  ซ.ม.  
และอักษรชื่อเต็มสูงไม�น#อยกว�า  5  ซ.ม.  พร#อมติดหมายเลขจํานวนท่ีเช�าตามลําดับบริเวณกระจกหน#า – หลัง  
และหากมีการส�งคืนรถท่ีเช�ามาไม�ว�ากรณีใด ผู#เช�าจะทําการลบตราหรือถอดสต๊ิกเกอร�หรือข#อความนั้นออกจาก
ตัวรถทันที 

/(4) ผู#ให#เช�า…. 



 
     (4)  ผู#ให#เช�าจะต#องจัดให#มีประกันภัยรถยนต�กับบริษัทประกันภัยท่ีมีความม่ันคง  
และน�าเชื่อถือตลอดอายุสัญญาการเช�า 
 
       (5)  ผู#ให#เช�าต#องทําประกันภัยรถยนต�คันท่ีให#เช�า  ประเภทชั้นหนึ่ง  และตาม
พระราชบัญญัติคุ#มครองผู#ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  2535  และกรณีท่ีค�าสินไหมทดแทนหรือค�าเสียหายไม�
เพียงพอท่ีจะจ�ายให#ผู#เสียหาย  ผู#ให#เช�าจะต#องเป7นผู#รับผิดชอบจ�ายให#จนครบจํานวน 
           (5.1)  ความรับผิดชอบต�อความบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
ภายในวงเงิน  2,000,000.00  บาท(สองล#านบาท)/คน  และไม�เกิน 10,000,000.00  บาท(สิบล#าน
บาท)/ครั้ง  และไม�จํากัดจํานวนครั้ง 
           (5.2)  ความรับผิดชอบต�อทรัพย�สินของบุคคลภายนอกภายในวงเงิน  
5,000,000.00  บาท (ห#าล#านบาทถ#วน)/ครั้ง   
           (5.3)  การประกันอุบัติเหตุส�วนบุคคลและค�ารักษาพยาบาลและสูญเสียชีวิต
สําหรับผู#ขับข่ี  และผู#โดยสารคันเอาประกัน  ในวงเงินตํ่ากว�า  200,000.00 บาท(สองแสนบาทถ#วน)/คน/
ครั้ง   
           (5.4)  การประกันภัยตัวผู#ขับข่ีในคดีอาญาต�อครั้งในวงเงินไม�ต่ํากว�า  
200,000.00  บาท(สองแสนบาทถ#วน) 
      (6)  เป7นรถยนต�ระบบพวงมาลัยขวา  และติดต้ังสัญญาณเตือนถอยหลัง
(PARKING SENSOR) 
      (7)  หากรถยนต�ท่ีให#เช�าไม�สามารถใช#งานได#ตามปกติในวันใดก็ตาม  หรือในกรณี
ท่ีผู#ให#เช�ารถยนต�ต#องนํารถยนต�ท่ีให#เช�าไปบํารุงรักษา  ผู#ให#เช�าจะต#องแจ#งให#ผู#เช�าทราบก�อนอย�างน#อย  3  วัน
ทําการโดยผู#ให#เช�าจะต#องนํารถยนต�มาทดแทนในสภาพใหม�  ขนาด  ประสิทธิภาพ  เช�นเดียวกับรถยนต�ท่ีเช�า
หรือดีกว�ามาเปลี่ยนทันที 
      (8)  กรณีเกิดเหตุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผู#ให#เช�าจะต#องนํารถยนต�มา
ทดแทนในสภาพใหม�ขนาดประสิทธิภาพ  เช�นเดียวกับรถยนต�ท่ีเช�าหรือดีกว�ามาเปลี่ยนแทนโดยเร็ว 
      (9)  กรณีเกิดเหตุในต�างจังหวัดท่ีมีระยะทางไกล  ผู#ให#เช�ารถยนต�  จะต#องนํา
รถยนต�มาทดแทนใหม�  ขนาดประสิทธิภาพ  เช�นเดียวกับรถยนต�ท่ีเช�าหรือดีกว�ามาเปลี่ยนโดยเร็ว 
            การจัดหารถยนต�ทดแทน  กรณีตามข#อ  (7),(8)  และ(9)  ผู#ให#เช�าจะต#อง
จัดหารถยนต�คันใหม�  ซ่ึงมีสภาพและขนาดเทียบเท�าหรือดีกว�ามาทดแทน  เพ่ือใช#งานได#ดี  เบาะนั่งและห#อง
โดยสารต#องสะอาด  และการนํารถยนต�มาเปลี่ยน  ผู#ให#เช�าจะต#องเติมน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวนวน  30  ลิตร  
ทุกครั้ง และเม่ือผู#เช�าส�งคืนจะเติมน้ํามันเชื้อเพลิงให#จํานวน  30  ลิตร  และผู#ให#เช�าต#องรับภาระและค�าใช#จ�าย
ต�าง  ด#วยทุนทรัพย�ของผู#ให#เช�า  หากผู#ให#เช�าละเลยไม�จัดหารถยนต�คันใหม�ให#ผู#เช�าแทนตามหลักเกณฑ�ข#างต#น  
กรณีนี้ผู#เช�าจะหักค�าเช�าเป7นรายวัน  วันละ  800.00  บาท(แปดร#อยบาทถ#วน)  และกรณีผู#เช�ามีความจําเป7น
เร�งด�วน  ผู#เช�ามีสิทธิ์ท่ีจะเช�ารถยนต�จากผู#อ่ืนมาทดแทนในวันนั้นได#  โดยผู#ให#เช�าต#องรับภาระค�าเช�าแทนด#วย 
              (10)  การนํารถยนต�ไปซ�อมหรือบํารุงรักษา  ผู#ให#เช�าต#องตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิง
ในถังว�ามีระดับใด  เม่ือส�งรถยนต�กลับมาให#ผู#เช�าน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีอยู�ในถังจะต#องอยู�ในระดับเดิม 
     (11)  การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต�ท่ีตกลงจะเช�า  หรือรถยนต�คันท่ีนํามา
เปลี่ยนตามข#อ (7),(8) และ(9)  ให#อยู�ในดุลยพินิจของผู#เช�า 
 

/(12)  การบํา…. 



     (12)  การบํารุงรักษารถท่ีเช�าตามกําหนดเวลาหรือซ�อมแซมแก#ไขกรณีชํารุด
ขัดข#อง  รวมท้ังการจัดซ�อมในกรณีเกิดอุบัติเหตุจะต#องดําเนินการ  โดยศูนย�บริการมาตรฐานของผู#ผลิตรถท่ี
นํามาใช#เท�านั้นและค�าใช#จ�ายในการดูแล  และค�าซ�อมบํารุงรักษาต�างๆ  รวมท้ังค�าทะเบียนรถ,  ค�าปะยาง,   
ค�าเปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่อง,ค�าล#างอัดฉีด,ค�าน้ํามันหล�อลื่นทุกชนิด  และค�าใช#จ�ายอ่ืนๆ  เก่ียวกับรถยนต�ท่ีเช�า
ท้ังหมดให#อยู�ในความรับผิดชอบของผู#ให#เช�า  ยกเว#นค�าน้ํามันเชื้อเพลิง 
     (13)  การนํารถยนต�ท่ีเช�าไปซ�อมหรือบํารุงรักษา  หรือนํามาทดแทน  จะต#อง
ได#รับอนุญาตจากผู#เช�าหรือท่ีผู#เช�ามอบหมาย 
     (14)  ผู#ให#เช�าจะต#องดูแลทําความสะอาดรถยนต�เป7นประจําทุกวันเพ่ือให#พร#อม
ปฏิบัติงานได#ตลอดเวลา 
     (15)  ยางรถยนต�ทุกเส#นต#องเป7นยางเรเดียลท่ีได#มาตรฐาน  รวมถึงยางอะไหล�อีก  
1  เส#นด#วย 
     (16)  ยางรถยนต�ทุกเส#นต#องเป7นของใหม�ไม�เคยใช#งานมาก�อน 
     (17)  ยางรถยนต�เม่ือครบระยะเวลา  2  ป/  นับต้ังแต�วันส�งมอบ  หรือเม่ือยาง
รถยนต�ผ�านการใช#งานมาแล#วทุกๆ  ระยะทาง  40,000  กม.  หรือมีความลึกของดอกยางน#อยกว�า  2  
มิลลิเมตร  ผู#ให#เช�าต#องเปลี่ยนยางรถยนต�ใหม�  แล#วแต�ว�าอย�างใดอย�างหนึ่งจะถึงก�อน  และห#ามใช#ยางหล�อ
ดอก 
     (18)  ผู#ให#เช�าจะต#องรับผิดชอบต�อการสูญหาย  และความเสียหายต�อรถยนต�ท่ี
เช�าทุกกรณี 
     (19)  มีผ#ายางปูทับพ้ืนรถ  และมีแผ�นยางปูทับอีกชั้นหนึ่ง  ท่ีด#านผู#ขับและ
ผู#โดยสาร  เพ่ือความสะดวดในการทําความสะอาด 
     (20)  ต#องมีแม�แรงและอุปกรณ�ในการถอดเปลี่ยนล#อ  1  ชุด 
     (21)  ต#องมีเครื่องมือประจํามาตรฐานของผู#ผลิตอย�างครบถ#วน  และอุปกรณ�
ช�วยเหลือฉุกเฉิน เช�น  สายลากรถ, สายพ�วงแบตเตอรี่  เป7นต#น 
     (22)  ผู#ให#เช�าต#องหาอุปกรณ�ทําความสะอาดรถยนต�และต#องมีเครื่องมือดับเพลิง
ผงเคมี  Class  ABC  สําหรับใช#กับรถยนต�  1  ชุด  ติดต้ังอย�างม่ันคง  แข็งแรงภายในรถ 
      (23)  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานจากโรงงาน  ใช#สารทําความเย็น  
ชนิด  R  134 a  หรือดีกว�าพร#อมติดต้ังฟHล�มกรองแสงตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 
      (24)  ผู#ให#เช�าต#องเป7นผู#รับผิดชอบค�าใช#จ�ายตลอดอายุสัญญาเช�า  ดังนี้ 
     -  ค�าเบ้ียประกันภัยรถยนต�ท่ีเช�าท้ัง  2  ประเภท  ตามข#อ  (5) 
     -  ค�าธรรมเนียมและค�าภาษีชําระประจําของรถยนต�ท่ีเช�า  โดยจะต#องส�ง
ทะเบียนป8ายวงกลมพร#อมสําเนาทะเบียนรถยนต�ท่ีชําระภาษีประจําป/นั้นๆ  ให#แก�ผู#เช�าล�วงหน#าก�อนครบ
กําหนดชําระภาษีประจําป/  อย�างน#อย  30  วันทําการ 
     -  ค�าใช#จ�ายในการนํารถยนต�ท่ีเช�าเข#ารับบริการ  บํารุงรักษา/ซ�อมเปลี่ยน
อะไหล�  และในการบํารุงรักษาตามท่ีระบุในคู�มือ  ตามระยะทางมาตรฐานท่ีทางโรงงานผู#ผลิตกําหนด 
     -  ค�าใช#จ�ายกรณีรถยนต�ท่ีเช�าเกิดอุบัติเหตุระหว�างเดินทาง  เช�น  ค�าลาก
จูงรถยนต�  ค�ารถยกจากจุดท่ีเกิดเหตุถึงสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  หรือบริษัทผู#รับประกันภัย  
หรือตัวแทน  หรืออู�ซ�อมของบริษัท  ผู#รับประกันภัย  ซ่ึงไม�สามารถเรียกเก็บจากการเคลมประกันภัย  ผู#ให#เช�า
จะต#องเสียค�าใช#จ�ายให#ท้ังหมด  หรือตามท่ีจ�ายจริง  เม่ือผู#เช�าแจ#งให#ทราบทันที 
 

/- ค�าใช#…. 



 
     -  ค�าใช#จ�ายในการซ�อมบํารุงกรณีช�วงล�างชํารุดเสียหาย  หรือกรณี
เครื่องยนต�ขัดข#องเสียระหว�างการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี  และจําเป7นต#องซ�อมบํารุงฉุกเฉินทันที  
ซ่ึงไม�สามารถติดต�อกับผู#ให#เช�า  หรือช�างของผู#ให#เช�าได#  หรือศูนย�บริการรถยนต�ท่ีเช�ายี่ห#อนั้นในต�างจังหวัด  
ให#ผู#ปฏิบัติงานของผู#เช�าจ�ายไปก�อน  เพ่ือทําการซ�อมบํารุงรักษาให#รถยนต�ท่ีเช�าสามารถใช#งานต�อไปได#  
ค�าใช#จ�ายดังกล�าวผู#เช�าสามารถเรียกจากผู#ให#เช�าได#  ตามหลักฐานการซ�อมในครั้งนั้นๆ  ได# 
     -  ค�าใช#จ�ายในกรณีท่ีผู#เช�าหรือตัวแทนของผู#เช�า  หรือผู#ใช#รถยนต�ท่ีเช�า  
ตรวจพบว�า  รถยนต�ท่ีเช�าคันท่ีใช#อยู�มีสภาพไม�ปลอดภัยต�อการใช#งานตามปกติ  หรือเสียระหว�างการเดินทาง
ไปหรือกลับไม�ว�าสาเหตุจะเกิดจากอะไรก็ตาม  ผู#ให#เช�าจะต#องจัดรถยนต�คันใหม�ไปทดแทนหรือเปลี่ยนทันที  
โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ  ท้ังสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนดในข#อ  (8)  และ(9)  และจะต#องรับผิดชอบค�าใช#จ�ายใน
การเดินทาง  หรือค�าซ�อม  หรือค�าใช#จ�ายจากการใช#รถยนต�ท่ีเช�าท่ีไม�ปลอดภัย  หลังจากมีการแจ#งให#ผู#เช�า
รถยนต�ทราบ  และผู#ใช#รถยนต�ท่ีเช�านั้นได#จ�ายไปจริง  ตามหลักฐานเอกสารจากจุดท่ีเกิดเหตุและกลับถึง
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู 
     -  ในกรณีรถยนต�ท่ีเช�าชํารุดเสียหาย  หรือเกิดอุบัติเหตุ  ซ่ึงผู#เช�าหรือ
ตัวแทนผู#เช�า  หรือผู#ใช#รถยนต�ท่ีเช�าได#แจ#งให#ผู#ให#เช�าทราบแล#ว  และผู#ให#เช�าไม�สามารถจัดรถยนต�ไปทดแทนได#  
หรือในสภาพท่ีไม�เหมาะสมผู#เช�าหรือผู#ใช#รถยนต�ท่ีเช�าสามารถเช�ารถยนต�ในรุ�นและขนาดเดียวกันจากแหล�งอ่ืน
ได#  เพ่ือใช#ในการปฏิบัติงานต�อไปจนเสร็จภารกิจท่ีมอบหมายจากผู#เช�าโดยผู#ให#เช�าเป7นผู#รับผิดชอบในการออก
ค�าใช#จ�ายท้ังหมาดท้ังสิ้น  ตามหลักฐานเอกสารท่ีจ�ายไปจริงของผู#ใช#รถยนต�ท่ีนั้น  (ผู#เช�าหรือตัวแทนของผู#เช�า) 

  4.  4.  4.  4.  คุณสมบัตแิละเงื่อนไขรายละเอยีดของพนักงานขับรถยนต�  จํานวน  คุณสมบัตแิละเงื่อนไขรายละเอยีดของพนักงานขับรถยนต�  จํานวน  คุณสมบัตแิละเงื่อนไขรายละเอยีดของพนักงานขับรถยนต�  จํานวน  คุณสมบัตแิละเงื่อนไขรายละเอยีดของพนักงานขับรถยนต�  จํานวน  1  1  1  1  คนคนคนคน    
                            4.1  ผู#ให#เช�าจะต#องจัดหาพนักงานขับรถยนต�ท่ีมีใบอนุญาตการขับรถยนต�รับจ#าง  หรือ
รถยนต�ส�วนบุคคลท่ีมีประสบการณ�ในการขับรถยนต�ไม�ต่ํากว�า  3  ป/  และสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความ
ซ่ือสัตย�สุจริตโดยมีหนังสือรับรองจากผู#ให#เช�า  และพนักงานขับรถยนต�จะต#องมีเครื่องมือสื่อสารท่ีสามารถ
ติดต�อกับผู#เช�าโดยสะดวก  จํานวน  1  คนต�อเดือน 
       4.2  ให#ปฏิบัติงานในวันปฏิบัติราชการ  ระหว�างเวลา  08.00 – 17.00 น.  และ
จะต#องลงบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันทุกครั้ง  ท้ังนี้  ผู#เช�าสามารถปรับเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติงานของ
พนักงานได#ตามความเหมาะสม  โดยจะแจ#งให#ผู#เช�าทราบเป7นกรณีๆ  ไป  กรณีปฏิบัติงานเกินกว�าเวลาท่ี
กําหนดผู#ปฏิบัติงานจะได#รับเงินค�าตอบแทนจากผู#เช�าในอัตราชั่วโมงละ  50  บาท  เศษของชั่วโมให#ตัดท้ิง 
       4.3  พนักงานขับรถยนต�จะต#องปฏิบัติหน#าท่ีได#ทุกสถานท่ี  ทุกจังหวัด  ตามท่ีผู#เช�า
มอบหมายโดยไม�มีเง่ือนไขไดๆ 
       4.4  กรณีไปปฏิบัติงานต�างจังหวัดท่ีจําเป7นต#องพักค#างคืน  พนักงานขับรถยนต�จะได#รับ
เบ้ียเลี้ยงตามหลักเกณฑ�ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  เทียบเท�ากับข#าราชการระดับปฏิบัติงาน  ค�าท่ีพักอัตรา 
วันละไม�เกิน  600  บาท  และค�าพาหนะรับจ#างเท�าท่ีจ�ายจริง  ครั้งละไม�เกิน  300  บาท   
      4.5  กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต�างจังหวัดท่ีผู#เช�าจัดท่ีพักให#  จะได#รับเฉพาะค�าเบ้ียเลี้ยง
ตามหลักเกณฑ�ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  เทียบเท�ากับข#าราชการระดับปฏิบัติงาน  และค�าพาหนะรับจ#าง
เท�าท่ีจ�ายจริง  ครั้งละไม�เกิน  300  บาท 
      4.6  ในขณะปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต�จะต#องปฏิบัติตามคําสั่งของผู#ควบคุมการใช#
รถยนต�  อย�างเคร�งครัด  จนกว�าจะเสร็จสิ้นภารกิจ  โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ 
 
 

/4.7  ให#จัด…. 



      4.7  ให#จัดส�งรายชื่อ  ประวัติส�วนตัว  ใบตรวจสุขภาพของพนักงานขับรถยนต�  และผู#
ประสานงานทุกคนพร#อมรูปถ�ายขนาด  2  นิ้ว  1  รูป  ให#ผู#เช�าก�อนปฏิบัติงานในวันท่ี  1 เดือนมกราคม  
พ.ศ. 2557  ไม�น#อยกว�า  5  วัน 
      4.8  ห#ามพนักงานขับรถยนต�รับฝากสิ่งจากบุคคลภายนอกและโดยสารรถยนต�โดย
เด็ดขาด  ห#ามเล�นการพนันและห#ามด่ืมสุราของมึนเมาและยาเสพติดในเวลาปฏิบัติงานหรือทํางานในสภาพมึน
เมา 
      4.9  ในกรณีท่ีพนักงานขับรถยนต�คนใด  ขับรถโดยประมาท  ไม�ตรงต�อเวลา  ไม�ตั้งใจ
ปฏิบัติงานขัดคําสั่ง  แสดงกิริยาไม�สุภาพ  หรือประพฤติตนอันอาจก�อให#เกิดความเสียหายต�อชื่อเสียงของผู#เช�า  
ให#ผู#ให#เช�าเปลี่ยนพนักงานขับรถยนต�ใหม�ได#ทันที 
           4.10  ในกรณีพนักงานขับรถยนต�ไม�ปฏิบัติตามข#อ  8  และ9  ผู#เช�าจะสั่งพักงานนั้น
ทันที  และผู#ให#เช�าจะต#องเปลี่ยนพนักงานขับรถยนต�มาทดแทนทันที 
               4.11  ในกรณีท่ีพนักงานขับรถยนต�คนหนึ่งคนใดมาปฏิบัติงานล�าช#ากว�าท่ีกําหนด  
หรือไม�มาปฏิบัติงานผู#ให#เช�ายอมให#ผู#เช�าคิดค�าปรับ  ดังนี้ 
             -  กรณีมาปฏิบัติงานไม�ครบ  8 (แปด) ชั่วโมง  คิดค�าปรับชั่วโมงละ  70  บาท/คน 
เศษของชั่วโมงคิดเป7น  1  ชั่วโมง 
            -  กรณีไม�มาปฏิบัติงานเกิน  4  ชั่วโมง  คิดค�าปรับเป7น  1 วัน วันละ  500  บาท   
   -  กรณีไม�มาปฏิบัติงาน  คิดค�าปรับเป7นรายวัน  วันละ  500  บาท 
      4.12  พนักงานขับรถยนต�จะต#องแจ#งเลขไมล�ระยะทางการใช#รถยนต�ต�อหัวหน#าหมวด
งานยานพาหนะทันทีท่ีกลับถึงสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  กรณีเป7นวันหยุดราชการ  หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ�  ให#แจ#งในวันทําการถัดไป  ภายในเวลา  08.00  น. 
      4.13  ผู#ให#เช�าต#องรับผิดชอบและยินยอมชดใช#ค�าเสียหาย  หรือซ�อมแซมทรัพย�สินของผู#
เช�าท่ีเกิดความเสียหายข้ึนหรือสูญหาย  โดยการกระทําของผู#ให#เช�า  หรือพนักงานขับรถยนต�ของผู#ให#เช�าท่ีเกิด 
      4.14  ผู#ให#เช�าต#องรับผิดชอบและให#ความคุ#มครองพนักงานขับรถยนต�ของผู#ให#เช�าท่ีมา
ทํางานกับผู#เช�าเก่ียวกับสิทธิอันพึงได#ตามกฎหมายแรงงานด#วย  โดยไม�เรียกร#องเอาจากผู#ให#เช�าอีก  และให#มี
การทําประกันภัยแก�ผู#ประสบอุบัติเหตุแก�พนักงานขับรถยนต�ด#วย 
      4.15  ผู#ให#เช�าต#องรับผิดชอบค�าพาหนะของเจ#าหน#าท่ีของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�
หนองบัวลําภู  ในกรณีท่ีรถยนต�ของผู#ให#เช�าเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต�ของเจ#าหน#าท่ีของสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ�หนองบัวลําภูในอัตราวันละ  300  บาท/วัน  หรือไม�เกิน  3,000.00  บาท  ต�อครั้ง  ในกรณีรถยนต�
ของผู#ให#เช�าเป7นฝeายผิด 

  5.5.5.5.        การส�งมอบการส�งมอบการส�งมอบการส�งมอบ 
       5.1  ผู#ให#เช�าจะต#องส�งมอบรถยนต�  ณ  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  ให#
สามารถใช#งานได#ภายในวันท่ี  1  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2557  โดยส�งมอบก�อนไม�น#อยกว�า  10  วัน 
      5.2  ในกรณีรถยนต�ท่ีส�งอบไม�สามารถใช#งานได#ใน วันท่ี  1  เดือนมกราคม พ.ศ.2557   
ผู#ให#เช�าจะต#องชําระค�าปรับให#ผู#ให#เช�า  ในอัตราวันละ  800.00  บาท(แปดร#อยบาทถ#วน)  
      5.3  ผู#ให#เช�าจะต#องเป7นผู#ออกค�าใช#จ�ายในการส�งมอบรถยนต�ท่ีเช�าถึงสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ�  และรถยนต�ท่ีส�งมอบ  ผู#ให#เช�าจะต#องเติมน้ํามันให#เต็มถัง 
        5.4  ผู#ให#เช�าจะต#องส�งมอบเอกสาร  ให#ผู#เช�าภายใน  10  วัน  นับถัดจากวันส�งมอบ  
ดังต�อไปนี้ 

/(1) เครื่อง…. 
 



        (1)  เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําป/  และติดแผ�นป8ายทะเบียนรถของ
กรมการขนส�งทางบกท่ีถูกต#อง 
   (2)  สําเนาใบคู�มือจดทะเบียนรถ 
   (3)  กรมธรรม�ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ#มครองผู#ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  
2535   
   (4)  สําเนากรมธรรม�ประกันภัย  ซ่ึงมีเง่ือนไขถูกต#องครบถ#วน 
  6.  6.  6.  6.  การจ�าค�าเช�าการจ�าค�าเช�าการจ�าค�าเช�าการจ�าค�าเช�า    
             สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  จะจ�ายค�าเช�าอัตราท่ีตําลงกันไว#ตามสัญญา
เช�าให#แก�ผู#ให#เช�าเป7นรายเดือนเม่ือผู#ให#เช�าได#ปฏิบัติถูกต#องครบถ#วนตรงตามข#อกําหนดและเง่ือนไขแห�งสัญญา
เช�าทุกประการ  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได#รับเรียบร#อยแล#ว  และผู#เช�าได#รับอนุมัติเงินงบประมาณ
เป7นรายป/จากสํานักงบประมาณแล#ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ    
ตามประกาศสอบราคาเช�ตามประกาศสอบราคาเช�ตามประกาศสอบราคาเช�ตามประกาศสอบราคาเช�ารถยนต�บรรทุกน้าํหนกัไม�ต่าํกว�าารถยนต�บรรทุกน้าํหนกัไม�ต่าํกว�าารถยนต�บรรทุกน้าํหนกัไม�ต่าํกว�าารถยนต�บรรทุกน้าํหนกัไม�ต่าํกว�า    1 1 1 1 ตนั  แบบ  ตนั  แบบ  ตนั  แบบ  ตนั  แบบ  4 4 4 4 ประตูประตูประตูประตู((((DOUBLEDOUBLEDOUBLEDOUBLE    CABCABCABCAB))))    

    พร#อมคนขบัพร#อมคนขบัพร#อมคนขบัพร#อมคนขบั    
ลงวนัที ่ ลงวนัที ่ ลงวนัที ่ ลงวนัที ่ 22  22  22  22  พฤศจิกายน  พฤศจิกายน  พฤศจิกายน  พฤศจิกายน  2556255625562556    

--------------------------------------------------------------------------------------------    
1.  คุณลักษณะท่ัวไป 
 1.1  เป7นรถยนต�บรรทุก  4  ประตู  (DOUBLE  CAB)   
 1.2  ประเภทของเครื่องยนต�เป7นเครื่องยนต�ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม�ต่ํากว�า  2400  ซีซี  มี
แรงม#า  ไม�ต่ํากว�า  100  กิโลวัตต�  ท่ีความเร็วรอบไม�เกิน  4,000  รอบต�อนาที  และระบบปijมจ�ายน้ํามัน
แรงดันสูง 
 1.3  ระบบส�งกําลังเกียร�ธรรมดาไม�น#อยกว�า  5  จังหวะ  เกียร�ถอยหลัง  1  จังหวะ  ขับเคลื่อน  2  
เพลา  (แบบ  4X4)  ตามมาตรฐานผู#ผลิต 
 1.4  มีระบบเกียร�ขับเคลื่อนได#ท้ัง  4  ล#อ  และ  2  ล#อ  ระบบเกียร�ขับเคลื่อนสามารถเปลี่ยนระบบ
ขับเคลื่อนจาก  2  ล#อ  เป7น  4  ล#อ  โดยไม�ต#องหยุดรถ 
 1.5  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  และอุปกรณ�จากโรงงาน 
 1.6  ระบบตัวถังและระบบความปลอดภัย 
        (1)  ประตูมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด#านข#าง 
        (2)  กระจกบังลมหน#าอัดซ#อนนิรภัย 
        (3)  มีระบบถุงลมนิรภัยด#านคนขับ  และท่ีนั่งตอนหน#า 
        (4)  มีระบบเบรก  ABS 
        (5)  พวงมาลัยเพาเวอร�  ปรับระดับได#และยุบตัวได#เม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
        (6)  ระบบล็อคประตู  (เซ็นทรัลล็อค) 
        (7)  กระจกหน#าต�างปรับเลื่อนด#วยไฟฟ8า  ท้ัง  4  บาน 
        (8)  มีเข็มขัดนิรภัยอย�างน#อย  2  ท่ี  (เบาะหน#า) 
        (9)  ติดต้ังเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กสําหรับรถยนต�และกันชนท#าย 
      (10)  ฟHล�มกรองแสง  ระดับความเข#ม 60  %  ยกเว#นกระจกบังหน#าลมหน#า  ใช#ความเข็ม 40%  
เต็มบานกระจก 
 1.7  ติดต้ังวิทยุ – ซีดี  MP3  พร#อมลําโพงอย�างน#อย  4  ตัว 
 1.8  หลังคา 
         8.1 โครงหลังคาเป7นเหล็กหรือไฟเบอร�ทรงสูงมีช�องลมพร#อมกระจกเลื่อนข#าง  ข#างละ  2  
บาน   กระจกตืดฟHล�มกรองแสงและมีกระจกมองท#าย 
         8.2  มีท่ีนั่ง  2  แถว  พร#อมแผ�นไฟเบอร�เข#ารูปปูกระบะท#างท้ังหมด  และมีเครื่องปรับอากาศ 
         8.3  สีของหลังคาจะต#องเป7นสีเดียวกับตัวรถ 
         8.4  สีรถยนต�สีบรอนซ�เงินหรือเทียบเท�า 
 
 
 
 
 
 



เงือ่นไขการเสนอราคาเงือ่นไขการเสนอราคาเงือ่นไขการเสนอราคาเงือ่นไขการเสนอราคา 

    1. ผู#ประสงค�จะเสนอราคาจะต#องแสดงรายชื่อและท่ีต้ังของศูนย�บริการมาตรฐานซ่ึง
บริษัทผู#ผลิตให#การรับรองครอบคลุมท้ัง  77  จังหวัด 
    2.  ผู#ประสงค�เสนอราคาจะต#องมีหนังสือรับรองจากผู#ผลิตท่ีถูกต#องตามกฎหมาย  ว�าสามารถ
ส�งมอบรถยนต�ให#สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภูใช#งานได#ภายในวันท่ี  1  เดือนมกราคม  พ.ศ. 
2557  โดยส�งมอบก�อนไม�น#อยกว�า  5  วัน(แสดงหลักฐานประกอบ) 
  3.  ผู#ประสงค�จะเสนอราคาจะต#องยื่นเอกสารตามข#อ  1  และ2  ไปพร#อมใบยื่นข#อเสนอการ
ประกวดราคาเช�าด#วยวิธีอิเล็กทรอนิกส� 

  4.  ผู#ประสงค�จะเสนอราคาจะต#องส�งตัวอย�างรถยนต�บรรทุกน้ําหนักไม�ตํ่ากว�า 1 ตัน  แบบ  
4 ประตู(DOUBLE CAB)  ท่ีตกแต�งเสร็จแล#วตามรายละเอียดเฉพาะฯ  มาเพ่ือตรวจสอบภายใน  5  วัน  หลัง
ชนะการประกวดราคาเช�าด#วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
 
 
       
 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ใบเสนอราคาใบเสนอราคาใบเสนอราคาใบเสนอราคา    
 

เรยีนเรยีนเรยีนเรยีน  ประธานคณะกรรมการเปHดซองสอบราคาจ#างเหมารถยนต�พร#อมคนขับ 
 
  1.  ข#าพเจ#า……………………………………………………………………………….อยู�บ#านเลขท่ี………..  
ถนน………………………..ตําบล/แขวง……………………..อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด………………………….
โทรศัพท�…………………………………………….โดย……………………………………………………….ผู#ลงนามข#างท#ายนี้ได#
พิจารณาเง่ือนไขต�างๆในเอกสารสอบราคาจ#าง  เลขท่ี…………………………………….และเอกสารเพ่ิมเติมเลขท่ี  
………………(ถ#ามี)  โดยตลอดและยอมรับข#อกําหนดและเง่ือนไข  รวมท้ังรับรองว�าข#าพเจ#าเป7นผู#มีคุณสมบัติ
ครบถ#วนตามกําหนดและไม�เป7นผู#ท้ิงงานของทางราชการ 

  2.  ข#าพเจ#าขอเสนอรายการพัสดุรวมท้ังบริการซ่ึงกําหนดไว#ในเอกสารสอบราคาตามราคา
และกําหนดเวลาส�งมอบดังต�อไปนี้ 

ที่ทีท่ี่ที่    รายการรายการรายการรายการ    
ราคาต�อราคาต�อราคาต�อราคาต�อ
หน�วยหน�วยหน�วยหน�วย    

ภาษมีลูภาษมีลูภาษมีลูภาษมีลู
ค�าเพิม่ค�าเพิม่ค�าเพิม่ค�าเพิม่    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
หน�วยหน�วยหน�วยหน�วย    

รวมเป7นเงินรวมเป7นเงินรวมเป7นเงินรวมเป7นเงิน    กําหนดส�งมอบกําหนดส�งมอบกําหนดส�งมอบกําหนดส�งมอบ    

       
       
       
       
  รวมเป7นเงินรวมเป7นเงินรวมเป7นเงินรวมเป7นเงิน      
 

(……………………………………………………………………………………………………………) 
ซ่ึงราคานี้เป7นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิมท้ังภาษีอากรอ่ืนและค�าใช#จ�ายท้ังปวงไว#ด#วยแล#ว 

  3.  คําเสนอนี้ยืนอยู�เป7นระยะเวลา  90  (เก#าสิบ)  วัน  นับแต�วันเปHดซองราคา  และ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  อาจรับคําเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได#ก�อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลา
ดังกล�าว  หรือระยะเวลาท่ีได#ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  ร#อง
ขอ 
  4.  ในกรณีท่ีข#าพเจ#าได#รับการพิจารณาให#เป7นผู#ชนะการสอบราคา  ข#าพเจ#ารับรองท่ีจะ 
                          4.1  ทําสัญญาตามแบบสัญญาเช�าแนบท#ายเอกสารสอบราคากับสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ�หนองบัวลําภู  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีได#รับหนังสือจ#างให#ไปทําสัญญา 
                          4.1  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป7นจํานวนร#อยละ  5  ของราคาตาม
สัญญาท่ีได#ระบุในใบเสนอราคานี้  เพ่ือเป7นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต#องและครบถ#วน 
  หากข#าพเจ#าไม�ปฏิบัติให#ครบถ#วนตามท่ีระบุไว#ข#างต#น  ข#าพเจ#ายินดีชดใช#ค�าเสียหายใดท่ีอาจ
มีแก�สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  มีสิทธิ์ท่ีจะให#ผู#เสนอราคารายอ่ืนเป7นผู#สอบราคาได#  หรือ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภูอาจเรียกสอบราคาใหม�ก็ได# 

  5.  ข#าพเจ#ายอมรับว�าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  ไม�มีความผูกพันท่ีจะรับคํา
เสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ  รวมท้ังไม�รับผิดชอบในค�าใช#จ�ายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข#าพเจ#าเสนอราคา 

  /6. บรรดาหลัก……….. 



 
 

  6.  บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เช�น  ตัวอย�าง  (SIMPLE)  แคตตาล็อก  แบบรูป
รายการรายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ(SPECIFICATIONS)  ซ่ึงข#าพเจ#าได#ส�งให#แก�สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ�หนองบัวลําภูพร#อมใบเสนอราราข#าพเจ#ายินยอมมอบให#สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  ไว#
เป7นเอกสารและทรัพย�สินของทางราชการ 
  สําหรับตัวอย�างท่ีเหลือหรือไม�ใช#แล#ว  ซ่ึงสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  คืนให#
ข#าพเจ#าจะไม�เรียกร#องค�าเสียหายใดๆ  ท่ีเกิดข้ึนกับตัวอย�างนั้น 

  7.  ข#าพเจ#าได#ตรวจทานตัวเลข  และตรวจสอบเอกสารต�างๆ  ท่ีได#ยื่นพร#อมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล#ว  และเข#าใจดีว�า  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�หนองบัวลําภู  ไม�รับผิดชอบใดๆ  ในความ
ผิดพลาดหรือตกหล�น 

  8.  ใบเสนอราคานี้ได#ยื่นเสนอโดยบริสุทธิยุติธรรม  และปราศจากการฉ#อฉล  หรือการสมรู#
ร�วมคิดกันโดยไม�ชอบด#วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือห#างหุ#นส�วน  บริษัทใดๆ  ท่ี
ได#ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

  เสนอมา  ณ  วันท่ี  ……………เดือน………………………………….พ.ศ……………………. 
 
 
 
 
         (ลงชื่อ)………………………………………….…………… 
                                                                        (………………………………………………………….) 
                                                         ตําแหน�ง……………………………………………………………………….. 
                                                                                      ประทับตรา(ถ#ามี) 
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