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ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ 
ใช้งานได้ทันท ีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาซ้ือฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
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 ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็น (นิติบุคคล*) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซ้ือ 
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วัน 
ประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๕  ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ  

๒.๖  ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ 
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

๒.๗  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี 
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   (เฉพาะสัญญามีมูลค่า 2 ล้านบาทข้ึนไป   
๑ มกราคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็น ๕ แสนบาทขึ้นไป) 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก 

ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

      (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

        (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

    (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

   (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP  
    (๕) ……………(ระบุเอกสารอ่ืนตามที่ส่วนราชการที่ดําเนินการจัดซ้ือเห็นสมควร 

กําหนด เช่น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น) ………………..   
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         (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)   
 

๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑)   แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม 

ข้อ ๔.๔ 
             (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอ 

ราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
 (๓)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม 

แบบในข้อ ๑.๖ (๒)   
 

๔.  การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาซื้อนี้ 

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา 
ให้ชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตกแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย 
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหน้งสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ…………………………………………….. 
 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ……… วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ……………………………………………… ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา  
หลักฐานดังกล่าวนี้ อ.อ.ป.* จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง 
สําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการสอบราคามีความประสงค์จะขอดู 
ต้นฉบับแค็ตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการสอบราคาตรวจสอบภายใน…………… วัน 

๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคาซื้อ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม 
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคาซื้อ
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๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซอง 

ถึง ประธานคณะกรรมการสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามประกาศสอบราคาซ้ือ ครั้งที่
.......................ลงวันที่.......................”  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ………..……..…ถึงวันที่...............ตั้งแต่
เวลา………….…….…..น.  ถึงเวลา………….………………….น. ณ …………………………………………..……..   

เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ 

ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอ
ราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ 
เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และ อ.อ.ป.* จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา 
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้อํานวยการภายใน  ๓ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อํานวยการให้ถือเป็นที่สุด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา 
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ…………………………………………ในวันที่............................................
ตั้งแต่เวลา......................................น. เป็นต้นไป 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ 
เสนอราคา เว้นแต่ผู้อํานวยการพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีท่ีผู้อํานวยการพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑ ในการสอบราคาซื้อนี้  อ.อ.ป.*จะพิจารณาตัดสินด้วย…………….. (ราคารวม/ 

ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)**……………………..   
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ 

เสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาซื้อไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อ อ.อ.ป.* เท่านั้น 
 
 
 
 

 



- ๕ - 
 

 
๕.๓   อ.อ.ป.* สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ใน 

กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา 

หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของ อ.อ.ป.*   
(๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  

หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาที่ 

เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ 

ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้  
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาซ้ือ หรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซอง 

สอบราคาหรือ อ.อ.ป.* มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้  อ.อ.ป.* มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม 
หรอืไม่ถูกต้อง 

๕.๕ อ.อ.ป.* ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี 
เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาซื้อ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทัง้นี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ อ.อ.ป.* เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทั้งอ.อ.ป.* จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาซื้อและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม 
สัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ อ.อ.ป. จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ อ.อ.ป. มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

                     ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคา 
ทีม่ีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๕ อ.อ.ป.* มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  ๔.๖ และ อ.อ.ป.* จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน 

  ในกรณีนี้ หากผู้อํานวยการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ 
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้อํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
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            ๖.  การทําสัญญาซื้อขาย 
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาซื้อ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซ้ือ  อ.อ.ป.* อาจจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาซื้อไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕  
วันทําการของทางราชการ หรือ อ.อ.ป.* เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑  ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับ อ.อ.ป. ภายใน.....….วันนับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ...............................................
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาซื้อได ้ ให้ อ.อ.ป.* ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ อ.อ.ป.* โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ 

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
(๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)  ยกเว้นธนาคายูโอบี จํากัด (มหาชน) 
(๔)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือ 

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น 

จากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 

๗.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ………….ต่อวัน 

๘.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
               ผูช้นะการสอบราคาซ้ือซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาํสัญญาซื้อขายตามแบบดัง 

ระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า…………ปีนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน…...…….วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                       ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
** ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.............. 
การจัดซ้ือจัดซ้ือครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาไดต้่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จากสํานักงบประมาณแล้ว และในกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าว  อ.อ.ป. สามารถยกเลิก 
การจัดหาได้ 

๙.๒ เมื่อ อ.อ.ป.* ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือสิ่งของ 
ตามการสอบราคาซื้อแล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง 
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ 
กรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึง  อ.อ.ป.*ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖  อ.อ.ป. อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
           ๙.๔ อ.อ.ป. สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของผู้อํานวยการ (ถ้ามี) 

 ………………***…………………   
   …………….(วัน เดือน ปี)…………   

 

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

หมายเหตุ 
 

ผู้เสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับซ้ือ ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพ่ือเป็น 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา 

* คําว่า  “อ.อ.ป.” หมายถึง หน่วยงานผู้ดําเนินการสอบราคาซ้ือ  ซึ่งอาจเลือกใช้คําอ่ืนเช่น  
“สํานักงาน” ได้ตามความเหมาะสม  และให้ใช้คําดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
** ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ดําเนินการสอบราคาซ้ือเลือกใช้ตามความจําเป็น 
*** ให้ระบุชื่อ อ.อ.ป. สํานักงาน หรือหน่วยงานที่จัดหา  

 



 

                      แบบใบเสนอราคาซือ้ 
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 

๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)....................อยู่เลขท่ี.................................. 
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง............... .................................................... 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท์........................................... .................. 
โดย........................................................ ..........................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ 
ในประกาศสอบราคาซื้อและเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  ครั้งที.่..................ลงวันที่........................... 
โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ 
กําหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

๒.  ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาซื้อตาม 
ราคาและกําหนดส่งมอบ  ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ ราคา 
ต่อหน่วย 

ภาษ ี
มูลค่าเพ่ิม 

จํานวน รวม 
เป็นเงิน 

กําหนด 
ส่งมอบ 

 
 
 
 
 
 

      

                                      

ราคารวมทั้งสิ้น...................................บาท (……………………………………………………)  
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา........................วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
และ อ.อ.ป.*  อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ อ.อ.ป.* ร้องขอ 

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาซ้ือข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
๔.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารการสอบราคาซ้ือกับ  

อ.อ.ป.*................... ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา 
๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารการ 

สอบราคาซื้อให้แก ่อ.อ.ป.*..................................ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามใน สัญญาเป็นจํานวนร้อยละ............
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่ 
อาจมีแก ่อ.อ.ป.* และ อ.อ.ป.*  มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้  หรือ อ.อ.ป. อาจจะยกเลิก
การสอบราคาซ้ือก็ได้ 



 
 

- ๒ - 
 

๕.   ข้าพเจ้ายอมรับว่า อ.อ.ป.*ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้อง 
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แค็ตตาล็อก แบบรูป 
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่อ.อ.ป.* ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้  
อ.อ.ป.* ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 

สําหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง อ.อ.ป.*คืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง 
ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวอย่างนั้น 

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคา 
ซ้ือนี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า อ.อ.ป.* ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิดพลาด หรือตกหล่น 

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ 
ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่
ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

 

เสนอมา ณ วันที่............... เดอืน.................................... พ.ศ. ..........................  

   

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

            (…………………………………………………….) 
   ตําแหน่ง........................................................... 
                                                       ประทับตรา  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ 
  คําว่า “อ.อ.ป.*” หมายถึง หน่วยงานผู้ดําเนินการสอบราคาซื้อซึ่งอาจเลือกใช้คําอ่ืน 
เช่น  “สํานักงาน”  ตามความเหมาะสมและให้ใช้คําดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
  ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจําเป็น** 

 

 

 



แบบสัญญาซื้อขายท่ัวไป 
 

สัญญาเลขท่ี………………………………………..… 

 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ……………………………..............ตําบล/แขวง…………………...…... 
อําเภอ/เขต………….….....จังหวัด………………....เมื่อวันที่………..เดือน……………..พ.ศ… ….……. 
ระหว่าง……………….….....โดย.…………….................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง 
กับ…………………....................ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ………………………………………... 
มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขที่………………..ถนน……………………...ตําบล/แขวง………………………… 
อําเภอ/เขต………......จังหวัด……………โดย…………......................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………………………..................... 
ลงวันที่……………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่……………..……………………)* แนบท้ายสัญญานี้ 
(ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่ากับ……………………………..อยู่บ้านเลขที่……......
ถนน…………………..ตําบล/แขวง……………….…อําเภอ/เขต………………….จังหวัด……………………)* ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย 
 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
จํานวน…………………….เป็นราคาท้ังสิ้น……………………...บาท (………………………………….) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน………………………….…บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย
แล้ว 
  ผู้ขายรับรองว่าสิ่งที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ
เก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 

  ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ
แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ด้วย 

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

 เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ 
 2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)  จํานวน…….……........หน้า 
 2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)*    จํานวน………………..หน้า 
 2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*     จํานวน………………..หน้า 
 2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)              จํานวน………………..หน้า 
 2.5 ………………………….ฯลฯ………………………… 

  ความใด ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้ง กับข้อความ ในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจของผู้ซื้อ 

  



ข้อ 3 การส่งมอบ 

 ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญา ให้แก่ผู้ซื้อ ณ……………………………………….. 
…………………………..…. ภายในวันที่……………….เดือน………………….พ.ศ. ………………….. 
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อ หรือเครื่องรัดพันผูกโดย
เรียบร้อย 
  การส่งมอบสิ่งของ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบ เพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลาย
ครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบ แต่ละครั้ง โดยทําเป็นหนังสือนําไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ…………………ใน
เวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า…………วันทําการ 

ข้อ 4. การใช้เรือไทย 

  ถ้าสิ่งของที่ จะต้องส่งมอบให้ แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขาย จะต้องสั่งหรือนําเข้า
มาจาก ต่างประเทศ และสิ่งของนั้น ต้องนําเข้ามา โดยทางเรือ ในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถ ให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ 
สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้น
แต่จะ ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ก่อนปรรทุกของนั้น ลงเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทุก โดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการ
สั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศ จะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ   หรือแบบอื่นใด 

  ในการส่งมอบสิ่งของ ตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้น เป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย
จะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา 
โดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 

  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือ
ที่มีสิทธิเช่นเดียว กับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของ โดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่า ได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ 
เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่ง
แก่ผู้ซื้อด้วย 

  ในกรณีที่ผู้ขาย ไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ 
แต่จะขอส่งมอบสิ่งของ ดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่า สิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้
ก่อนและชําระเงินค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

 

ข้อ 5. การตรวจรับ 

  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับ สิ่งของที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 
หลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพ่ือผู้ขาย นํามาเป็น หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 



  ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่าสิ่งของ ที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ 
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าท่ีจะทําได้ และ 

นําสิ่งของ มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไข ให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะ เหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนํามาอ้างเป็นเหตุ ขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของด
หรือลดค่าปรับไม่ได้ 

  ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบ สิ่งของถูกต้อง แต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน แต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับ เฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้* (ความในวรรค
สามนี้ จะไม่กําหนดไว้ ในกรณีท่ีผู้ซื้อต้องการสิ่งของ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบ เป็น
ชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์) 

ข้อ 6. การชําระเงิน 

  (ผู้ซื้อตกลงชําระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ สิ่งของตามข้อ 5 ไว้
โดยครบถ้วนแล้ว)* 

  (ผู้ซื้อตกลงชําระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้ 

 6.1 เงินล่วงหน้า จํานวน………..............บาท (……………………………..) จะจ่ายให้ 
ภายใน…………….วัน นับแต่ วนัทําสัญญานี้ ทั้งนี้โดยผู้ขาย จะต้องนําหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น…………..….. 
(หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ……….........เต็มตามจํานวนเงิน
ล่วงหน้าที่ จะได้รับมามอบให้แก่ผู้ซื้อ เป็นหลักประกันการชําระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้า
นั้น 
  6.2 เงินที่เหลือ จํานวน………………บาท (……………………………………….) จะจ่ายให้ เมื่อผู้ซื้อ
ได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 

  การจ่ายเงินตามเงื่อน ไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย              
ชื่อธนาคาร…………….………..…..สาขา……………….…ชื่อบัญชี……………………………………เลขที่บัญชี……………………
ทั้งนี้ ผู้ขายตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับหารโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ 
และยินยอม ให้มีการหักเงิน ดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนใน งวดนั้นๆ(ความในวรรคนี้ ใช้สําหรับ กรณีท่ีส่วน
ราชการ จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ขาย ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกําหนด) 

ข้อ 7. การรับประกัน ความชํารุดบกพร่อง 

  ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา………
ปี…………………..เดือน นับแต่ วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้ เกิด
ชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้อยู่
ในสภาพ ที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน………..วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง จากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 



ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

  ในขณะทําสัญญานี้  ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น………………..เป็นจํานวนเงิน…………บาท 
(……………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…………… (……….%) ของราคาทั้งหมด ตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อ 
เพ่ือเป็นหลักการปฏิบัติ ตามสัญญานี้ 

  หลักประกัน ที่ผู้ขายนํามามอบไว้ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืน ให้เมื่อผู้ขายพ้น จากข้อผูกผัน    
ตามสัญญานี้แล้ว (ส่วนหลักประกันตามข้อ 6.1 ผู้ซื้อจะคืนให้ พร้อมกับ การจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ 6.2)* 

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา 

  เมื่อครบกําหนดส่งมอบ สิ่งของต่างสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของ ที่ตกลงขายให้แก่    
ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจํานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 

  ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้
ออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 เป็นจํานวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ 
จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของ จากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวน หรือเฉพาะจํานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี 
ภายในกําหนด……….เดือน นับแต่ วันเลิกสัญญา ผู้ขาย จะต้องชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมขึ้น จากราคาที่กําหนดไว้ใน
สัญญานี้ด้วย 

ข้อ 10. ค่าปรับ 

  ในกรณีที่ ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้ ผู้ซื้อ
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของ ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก วัน
ครบกําหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขาย ได้นําสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 

  การคิดค่าปรับ ในกรณีสิ่งของ ที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง
บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทําให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้        
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับ จากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด 

  ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิก และริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน
ตามสัญญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้น ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสองก็
ได้ และถ้าผู้ซื้อ ได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกําหนดส่งมอบแล้ว      ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะ
ปรับผู้ขาย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 

  ถ้าผู้ขาย ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 



ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ 

  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ ตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตาม
เงื่อนไข และกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือ ของด หรือลด
ค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 

  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไป ตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการ
ที่จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

  การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้
ซื้อที่จะพิจารณา 

  สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้ อ่าน และเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

                                      (ลงชื่อ)………………………..ผู้ซื้อ 

                                        (………………….……………….) 

                                      (ลงชื่อ)………………………..ผู้ขาย 

                                       (…………….……………………..) 

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

             (…………………….……………..)                                      (…………………………..………..) 

 

_________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติมซึ่งส่วนราชการผู้ทําสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง 

 

 

 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

(หลักประกันสัญญา) 

เลขที่…………………….     วันที่…………………….................. 

ข้าพเจ้า ………...………….(ชื่อธนาคาร)……………….….สํานักงานตั้งอยู่เลขที่……………… 
ถนน ………………....…ตําบล/แขวง ………….…..อําเภอ/เขต ………………จังหวัด …….………….. 
โดย ………...…………..ผู้มีอํานาจลงนามผูกผันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ ให้ไว้ต่อ……...…………(ชื่อ
ส่วนราชการผู้ซ้ือ)……………….ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ขาย”  ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามท่ี...........................(ชื่อผู้ขาย)................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทําสัญญาซื้อ 
ขาย ……………….กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขท่ี ……..….……..ลงวันที่ ..………..………ซึ่งผู้ขาย ต้องวางหลักประกัน 
การปฏิบัติ ตาม สัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจํานวนเงิน………..…..บาท(………….………..…..) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 
………..(…………..………%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา 

 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ 
ชั้นต้น ในการชําระเงิน ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จํานวนเงินไม่เกิน………………………………บาท
(…………………………..) ในกรณีที่ผู้ขาย ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ 
หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติ ตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กําหนดสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงสิทธิ
ใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และผู้ซื้อไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชําระหนี้นั้นก่อน 

 2. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผก ไปจากเงื่อนไข ๆ 
ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอม ในกรณีนั้น ๆ ด้วย 

3. หนังสือค้ําประกันนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทําสัญญาซื้อขาย ดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 
ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้ขาย จะได้ปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกัน     ไม่ว่า
กรณี ใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้ขายยังต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามประทับตรา ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 

 

(ลงชื่อ)…………….……………ผู้ค้ําประกัน 

(……………………………………………) 

ตําแหน่ง…………………………………… 

 

(ลงชื่อ)………………………………พยาน 

(………………………………………..…) 

 

(ลงชื่อ)……………………..............พยาน 

(……………………………………….…) 



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

บทนิยาม 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ 

ราคาในการสอบราคาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน 
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาในการสอบราคาขององค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ ในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว 
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผูจ้ัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินการในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถ  
ใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่ 
เสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการสอบราคาครั้งนี้ 
 (2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการสอบราคาครั้งนี้ 
 คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกิจการนั้น 
หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือ
บางขนาด 
 (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการสอบ
ราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของ 
บุคคลดังกล่าว 
 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร     
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการสอบราคา 
คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์ตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่จะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ 
ขอให้หรือรับว่าจะให้เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย 
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมหรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 



บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

         1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                 (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
                         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน--------------------------แผ่น 
                         บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน----------------------------แผ่น 
                 (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
                         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน------------------------แผ่น        
                         หนังสือบริคณห์สนธิ   จํานวน--------------------------แผ่น 
                         บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน-------------------------แผ่น 
                         บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน----------------------------แผ่น 
            2. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นไม่เป็นนิติบุคคล 
                 (ก)   บุคคลธรรมดา 
                         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น   จํานวน--------------------------แผ่น 
                 (ข)   คณะบุคคล 
                         สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จํานวน------------------------แผ่น        
                         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จํานวน----------------------------แผ่น 
             3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
                 สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จํานวน-----------------------แผ่น 
                 (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
                         -  บุคคลสัญชาติไทย 
                             สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน---------------------------แผ่น 
                         -  บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
                             สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน-----------------------------แผ่น 
                  (ข)   ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
                          -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 

        สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน----------------------------แผ่น 
                         บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน------------------------แผ่น
                -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
                             สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน------------------------แผ่น    
                   หนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน---------------------------แผ่น 
                       บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน------------------------แผ่น 
                             บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน--------------------------แผ่น 

 
 
 
 
 

                / 4. อ่ืนๆ... 
 
 



 
           4.   อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
                           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

                                                              ลงชื่อ-------------------------------------------------------------------------ผู้เสนอราคา 
                                                                                                  (-----------------------------------------------------------------------) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
                1.   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ 
                      ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  จํานวน----------------------------แผ่น  
                2.    อ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี 
                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

                       
                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

                                                               ลงชื่อ-----------------------------------------------------------------------ผู้เสนอราคา 
                                                                (-----------------------------------------------------------------------) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ครั้งที่           /๒๕๕... 

เรื่อง  สอบราคาซ้ือ......................................  
 

  
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์ท่ีจะสอบราคาซื้อ..................... 
....................... โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อกําหนดของพัสดุ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   

 

 ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็น (นิติบุคคล*) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วัน 
ประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๖.  ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ  

๗.  ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ 
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

๘.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี 
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   (เฉพาะสัญญามีมูลค่า 2 ล้านบาทข้ึนไป   
๑ มกราคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็น ๕ แสนบาทขึ้นไป) 

  

 กําหนดยื่นซองสอบราคาวันที่........................................ถึงวนัที่.............................. ...... 
ตั้งแต่เวลา...................น. ถึง ……………. น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ...........................องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
และกําหนดการเปิดซองใบเสนอราคาวันที่..................................... ณ ........................................................................  
ตั้งแต่เวลา.......................น. เป็นต้นไป 

  

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ที่.................................................... ............................  
.......................องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ตั้งแต่วันที่................................ถึงวันที่........................................
ตั้งแต่เวลา …………. – .............. น. เว้นวันหยุดราชการ  และ ดูรายละเอียดได้ที่ www.fio.co.th และ  
 
 
 

http://www.fio.co.th/


-๒- 
 
www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๒๓xxx ต่อ xxx,xxx  ในวันและ
เวลาราชการ 
   

      ประกาศ  ณ  วันที่................................พ.ศ..................      

 

 
 

 

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

