
 
 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี Kalasin Happiness Model ปี 2559 

………………….……………………. 
           ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการคนดี สุขภาพดี 
รายได้ดี  Kalasin  Happiness  Model  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพ่ือส่งมอบให้ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอกมลาไสย  อ าเภอร่องค า  อ าเภอกุฉินารายณ์  อ าเภอยางตลาด  
อ าเภอห้วยเม็ก อ าเภอสหัสขันธ์  อ าเภอค าม่วง  อ าเภอท่าคันโท  อ าเภอหนองกุงศรี  อ าเภอสมเด็จ  อ าเภอ
ห้วยผึ้ง  อ าเภอนาคู  อ าเภอดอนจาน  และอ าเภอฆ้องชัย   จ านวน  3  รายการ  ดังต่อไปนี้ 
   1. ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ล าโพง ไมค์ จ านวน   18  ชุด 
   2. โต๊ะพับเอนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จ านวน  180  ตวั 
   3. เต้นฑ์     จ านวน   18  หลัง 
       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
                     1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                     2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่
เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
                     4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
            5. ให้คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่รับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                    6. กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-
Government Procurement :e-GP) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
                    7. บุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 

                    ก าหนดยื่นซองสอบราคาให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ พัสดุส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่าง
วันที่   7   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559  ถึงวันที่  17  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  
ถึงเวลา  16.00  น.  ในวันและเวลาราชการ  เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด 
          ก าหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในวันที่   18   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 
                     ก าหนดเปดดซองสอบราคาในวันที่   18   เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2559   ณ  ส านักงาน
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์   ตั้งแต่เวลา  13.30 น.  เป็นต้นไป 
                             ผู้สนใจ... 
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               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  
ถนนบายพาสทุ่งมน   ต าบลกาฬสินธุ์   อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์   ระหว่างวันที่   7   เดือน 
มีนาคม  พ.ศ. 2559  ถึงวันที่   17   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559   หรือดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต์  
http://www.gprocurement.go.th   และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4381-2976   ในวันและ
เวลาราชการ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   7   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  3 /2559 
ซื้อครุภัณฑ์โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี Kalasin Happiness Model ปี 2559 

ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ลงวันที ่  7   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2559 

…………………….…………… 
   

          จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
โครงการคนดี  สุขภาพี  รายได้ดี  Kalasin  Happiness  Model   ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559   เพ่ือส่งมอบให้   อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอกมลาไสย  อ าเภอร่องค า  อ าเภอ
กุฉินารายณ์   อ าเภอยางตลาด  อ าเภอห้วยเม็ก  อ าเภอสหัสขันธ์  อ าเภอค าม่วง  อ าเภอท่าคันโท  อ าเภอ
หนองกุงศรี  อ าเภอสมเด็จ  อ าเภอห้วยผึ้ง  อ าเภอนาคู  อ าเภอดอนจาน  และอ าเภอฆ้องชัย   ตามบัญชี
จัดสรรแนบท้าย จ านวน  3  รายการ  ดังต่อไปนี้ 
   1. ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ล าโพง ไมค์ จ านวน    18  ชุด 
   2. โต๊ะพับเอนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จ านวน  180  ตวั 
   3. เต้นฑ์     จ านวน    18  หลัง 
                   ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า
และข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 

หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
        1.6  แบบบัญชีเอกสาร  

บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                          2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                      3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
                          4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                                                                                                          5. ให้คู่สัญญา... 
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                 5. ให้คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่รับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                          6. กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                   
(e-Government Procurement :e-GP) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
                           7. บุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                    3.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก 
ซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 

3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
               (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ     
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์   พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

         (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี) 
                                 (5) บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน 
ข้อ  1.6 (1) 

       3.2  ส่วนที ่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4              

        (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปดดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ 
อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ข้อ 1.6  (2) 
  4.  การเสนอราคา 

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี 
เงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ    
ตกเติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                                                                                               4.2 ผู้เสนอราคา... 



 
 

- 4 - 
4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณพัสดุและราคาให้ครบถ้วน  ในการเสนอราคา

จะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  
และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตวัเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน   ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่ง
ส่งมอบพัสดุให้เรียบร้อยตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ก าหนด 
                            ราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90 วัน นับแต่วันเปดดซองใบเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุในใบเสนอราคา ไม่เกิน  30  วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
                          4.4  ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุแต่ละรายการ   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
         ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปดดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับให้คณะกรรมการเปดดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน       
3 วัน 
                         4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                           4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดดผนึกซองเรียบร้อย   จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา 
เลขที่  3/2559”  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์   ตั้งแต่วันที ่  7   เดือน มีนาคม  
พ.ศ. 2559   ถึงวันที่   17   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559    ในวันและเวลาราชการ   ณ  ส านักงานเกษตร-
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                           เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
                           คณะกรรมการเปดดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5 (1)  ในวันที่   18   
เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันเดียวกัน 
                           หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปดดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปดดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.5 (2)  
และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

      ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันเปดดซองสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น 

                                                                                       การขัดขวาง... 
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การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปดดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

                          คณะกรรมการเปดดซองสอบราคาจะเปดดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ในวันที่   18   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  
2559   ตั้งแต่เวลา   13.30  น.  เป็นต้นไป 

                          การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปดดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่งและในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของ    ผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปดด
ซองเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจ
ยกเลิกการเปดดซองใบเสนอราคาดังกล่าว ได้ 

                  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม  โดยพิจารณาผู้ที่

เสนอราคาเป็นประโยชน์ต่อราชการที่สุด 
  5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว 
คณะกรรมการเปดดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น 
                             5.3  จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้               

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน 
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด  

ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง 
หนึ่ง อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น 
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดคามได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง 
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                              5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปดดซองสอบ
ราคาหรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
                             5.5 จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ   ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่รวม ทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ 
                                                                                                      ราคาที่ไดรับ... 
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ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                             5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปดดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) จังหวัดมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ   ตามข้อ 4.6  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปดดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปดดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้
                      6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
                            6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการ 
ของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 
                            6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน  ภายใน  5 วัน  
ท าการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   ตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการสอบ 
ราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับจังหวัดภายใน  3  วัน  นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%)  ของราคาสิ่งของที่สอบ
ราคาได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1)  เงินสด 
                                (2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

(3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน     
ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

(4)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ 
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน 
 นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

      7.  อัตราค่าปรับ 
                                ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2  ต่อวัน 

      8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                                ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบ
ดังระบุในข้อ 1.3   แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันตามช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี   นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากเวลาที่แจ้งความช ารุดบกพร่อง    
                                                                                                 9. ข้อสงวนสิทธิ... 
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      9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                               9.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี 2559 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 
แล้วเท่านั้น 

  9.2  เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ 
ตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี  ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างต่างประเทศต่อ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน  7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                    (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
                                 9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     9.4  ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  ได้จากจังหวัดถ้าพิจารณาให้
ยกเลิกในการสอบราคาครั้งนี้ 
                                 9.5  จังหวัด สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา        
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                                                            ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
                                                                …………………………………… 
           7   มีนาคม   2559       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจัดสรรครุภัณฑ์ โครงการ คนดีสุขภาพดี รายได้ดี  Kalasin  Happiness  M0del   

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
                อ าเภอ 

สถานทีส่งมอบ เครื่อง
เสียง 
(ชุด) 

โต๊ะพับ 
(ตัว) 

เต้นท์ 
(หลัง) 

หมายเหต ุ
หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ต าบล 

 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 

 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์
อ าเภอกมลาไสย 
อ าเภอร่องค า 
อ าเภอกุฉินารายณ ์
อ าเภอกุฉินารายณ ์
อ าเภอยางตลาด 
อ าเภอห้วยเม็ก 
อ าเภอสหสัขันธ ์
อ าเภอสหสัขันธ ์
อ าเภอค าม่วง 
อ าเภอค าม่วง 
อ าเภอท่าคันโท 
อ าเภอหนองกุงศร ี
อ าเภอสมเด็จ 
อ าเภอห้วยผึ้ง 
อ าเภอนาค ู
อ าเภอดอนจาน 
อ าเภอฆ้องชัย 

 
2 
3 
8 

13 
6 
7 
1 
6 
2 
3 
3 
6 
2 
6 
2 
2 
6 
2 

 
โหมน 
ดงลิง 
กระยอม 
กุดหว้า 
หนองห้าง 
หัวงัว 
โนนเตาไห 
โคกศาลาทอง 
โนนบุร ี
สะพานหิน 
โพน 
หนองแซง 
หนองสรวง 
บึง 
นาอุดม 
นายอ 
ง้ิวงาม 
ดอนแคน 

 
ห้วยโพธิ ์
เจ้าท่า 
เหล่าอ้อย 
กุดหว้า 
หนองห้าง 
ยางตลาด 
ทรายทอง 
โนนน้ าเกลีย้ง 
โนนบุร ี
นาบอน 
โพน 
นาตาล 
หนองสรวง 
หมูม่น 
นิคมห้วยผึ้ง 
โนนนาจาน 
นาจ าปา 
ฆ้องชัยพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 
 
 
 
 
 

180 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

 
1.ศูนย์เรียนรู้ นางสมจันทร์ ดอนสินพูล 
2.ศูนย์เรียนรู้ นายไพศาล รตัน์วิสยั 
3.ศูนย์เรียนรู้ นายก าพล ไชยนาแพง 
4.ศูนย์เรียนรู้  นางสีสุพัน  อุทรักษ์ 
5.ศูนย์ปราชญ์ฯ นายอ านวย  สุระเสียง 
6.ศูนย์ปราชญ์ฯ นางสภุาภรณ์  ภบูุญมา 
7.ศูนย์ปราชญ์ฯ นายสุรชัย  อาษาราช 
8.ศูนย์ปราชญ์ฯ นางสุวัทนา  ปัญญรัตน ์
9.ศูนย์ปราชญ์ฯ นางเสาวลักษณ์  มุสิกา 
10.ศูนย์ปราชญฯ์ นางฉลวย  โสภีพรรณ 
11.ศูนย์ปราชญฯ์ นายสมพงษ์  สุริโย 
12.ศูนย์เรยีนรูฯ้ นายล าปาง  ศรีแก้วใส 
13.ศูนย์เรยีนรู้ นางสมจิตร  นาสมใจ 
14.ศูนย์เรยีนรู้ นายรังสรรค์ ศิลาพัฒน์ 
15.ศูนย์เรยีนรู้ นางเยาวภา  มงคลเคหา 
16.ศูนย์ปราชญฯ์ นางสุทธิจิตร  พิศผล 
17.ศูนย์ปราชญฯ์ นายเอกชัย  เนาวสาร 
18.ศูนย์เรยีนรู้ นายประภาส  แสงหัวช้าง 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศ 

………………………… 
รายการที่ 1 : ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ล าโพง ไมค์  จ านวน 18 ชุด 
 - เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง เคลื่อนย้ายง่าย มีที่จับ และล้อลาก 

- เป็นเครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 
 - มีล าโพงในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว เป็นล าโพงแบบสองทาง ทนก าลังขับไม่น้อยกว่า 700W 
 - มีก าลังขับพาวเวอร์แอมป์ไม่น้อยกว่า 100W 
 - มีช่องต่อแบบ USB  เล่น MP3 ได ้
 - มีเครื่องบันทึกเสียงในตัว และสามารถบันทึกเสียงไมค์เป็นไฟล์ MP3 
 - มีไมโครโฟนแบบไร้สาย (ไมค์ลอย) ย่านความถี่ VHF  จ านวน 2 ตัว  
 - มีปุ่มควบคุมปรับเสียง เบส แหลม  และมีปุ่มควบคุมเสียงแอกโค่ ส าหรับไมค์ 
 - มีช่องต่อสัญญาณเข้าส าหรับไมโครโฟนชนิดมีสาย ไม่ต่ ากว่า 2 ช่องสัญญาณ และช่องส าหรับสัญญาณ
อ่ืน 
 - มีไมโครโฟนแบบไดนามิก สายยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร  จ านวน 2 ตัว 
 - มีแบตเตอรี่ส ารองในตัว สามารถชาร์จไฟบ้าน 220 V ได ้
 - รับประกันคุณภาพสินค้า ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 
 
รายการที่ 2 : โต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเม่ียม  จ านวน 180 ตัว 

- โต๊ะพับเอนกประสงค์ขนาด 75 x 150 x 75 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) 
- พ้ืนโต๊ะท าจากโครงไม้ดีบุด้วยโฟเมก้าสีขาว คานโต๊ะท าด้วยเหล็กกลวงเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า  
  1 ¼  x 1 ¼  นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร 
- ขาโต๊ะท าด้วยเหล็กกลวงเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1 ¼  x 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร 
  และเหล็กกลวงเหลี่ยมขวางขนาดไม่น้อยกว่า ¾ x 1 ½ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร  
  เชื่อมเป็นรูปตัว H คานและขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม ชุดขาโต๊ะยึดติดกันด้วยบานพับชุบโครเมี่ยม 
  และสามารถพับเก็บร่วมกับพื้นโต๊ะได้  

 
รายการที่ 3 :  เต็นท์  จ านวน 18 หลัง 

- เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก ทรงโค้ง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2.5 เมตร 
- ตัวเต็นท์แบ่งออกเป็น 2 ช่อง ช่องละ 5 เมตร 
- มีเสาท่อเหล็กชุบสังกะสี 6 ต้น  
- โครงสร้างเต็นท์เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี คาดเหลือง BSS 
 - โครงสร้างของคานจั่ว เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี คาดเหลือง BSS ขนาด 1 นิ้ว 
 - คานรอบ เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี คาดเหลือง BSS ขนาด 1 ¼ นิ้ว   
 - เหล็กโค้งรับผ้าใบ เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี คาดเหลือง BSS ขนาด 1 นิ้ว 
 - เหล็กแซกภายในจั่ว เป็นทอ่เหล็กชุบสังกะสี คาดเหลือง BSS ขนาด 1 นิ้ว 
 

/- ข้อต่อ... 
 
 



 
 

- 2 – 
 

- ข้อต่อ เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี คาดเหลือง BSS ขนาด 1 ½ นิ้ว  
- ตัดและเชื่อมประกอบให้เป็นข้อต่อเต็นท์ มีอายุการใช้งานสูง สามารถถอดประกอบ 
  ได้หลายครั้ง 
- ระหว่างจั่วมีเหล็กโค้งรับผ้าใบ เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี คาดเหลือง BSS ขนาด 1 นิ้ว   
- เสา เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี คาดเหลือง BSS ขนาด 1 ¼ นิ้ว สูง 2 เมตร พร้อม 

ฐานรองเสา 
  เป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 

 มิลลิเมตร 
- ผ้าใบคลุมเต็นท์ เป็นผ้าใบสีน้ าเงิน 
- ผ้าใบคลุมเต็นท ์เป็นผ้าใบชนิดกันน้ าอย่างดี เกรด A เบอร์ 8000 ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 

 มิลลิเมตร 
- รอยต่อของผ้าใบใช้การรีดด้วยความร้อน  
- มีเชิงชายห้อยลงมารอบเต็นท์ ความยาวไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร พร้อมสายรัด 
- พิมพ์ขอ้ความติดบนเนื้อผ้าใบที่หน้าจั่วแต่ละด้าน เป็นข้อความตามที่ส านักงานเกษตรจังหวัด- 
  กาฬสินธุ์ก าหนด ขนาดตัวหนังสือไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร สีขาว 
- เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย 
- รับประกันการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี 

 
 

ข้อความ : พิมพ์ติดบนเนื้อผ้าใบที่หน้าจั่วแต่ละด้าน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี  

กิจกรรมหมวดรายได้ดี การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบฯ 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 



 
 
 

 
เต็นท์ทรงโค้ง ท่อเหลก็ชุบสังกะสี พร้อมผ้าใบอย่างดี ขนาด 4x10 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบใบเสนอราคา 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
  1. ข้าพเจ้า………………………………………………………..อยู่บ้านเลขที่………………………………... 
ถนน……………………………………………………………..…………ต าบล/แขวง…………………………………………………… 
อ าเภอ/เขต……………………………..……….จังหวัด……………………………….. โทรศัพท์…………………………………… 
โดย…………………………………………………….………….…..……….ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง  ๆ ใน
เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่…………………………………..และเอกสารเพ่ิมเติมเลขที่…………………..……(ถ้ามี) โดย
ตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก าหนด  และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
  2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ  รวมทัง้บริการ  ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคา
และก าหนดเวลาส่งมอบ  ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายการ 
ราคา 

ต่อหน่วย 
ภาษีมูลค่า 
เพ่ิม(ถ้ามี) จ านวน 

รวม 
เป็นเงิน 

ก าหนด
ส่งมอบ 

1. ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่   18 ชุด   
 ล าโพง  ไมค์      
2. โต๊ะพับเอนกประสงค์ขาเหล็ก   180 ตัว   
 ชุบโครเมี่ยม      
3. เต้นฑ์   18 หลัง   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                                          รวมทั้งสิ้น   

(………………………………………………………………………)  ซึ่งเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอ่ืน  และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา………….วัน  นับแต่วันเปดดซองสอบราคาและจังหวัด
อาจรับค าเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว   หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่จังหวัดร้องขอ 
  4.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ชนะสอบราคา  รับรองที่จะ 
   4.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากับจังหวัดฯ  
ภายใน…………..วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
                                                                                        4.2 มอบหลักประกัน... 
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   4.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ  7  ของเอกสาร
สอบราคาให้แก่จังหวัดฯ  ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละห้า  ของราคาตามสัญญาที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้  เพื่อเป็นหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายอมให้จังหวัดฯ  ริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่จังหวัดฯ 
และจังหวัดฯ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้หรือจังหวัดอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 
  5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัดฯ  ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้  หรือใบเสนอราคาใด ๆ  
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
  6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เช่น  ตัวอย่าง (Sample)  แคตตาล็อก  แบบรูป      
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่จังหวัดพร้อมใบเสนอราคา  ข้าพเจ้า
ยินยอมมอบให้จังหวัดไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
  7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง  ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความ
ผูกพันแก่ค าเสนอนี้  ข้าพเจ้าขอมอบ…………………………………-……………………………………………………เพ่ือเป็น
หลักประกันซองเป็นจ านวนเงิน……………-…………บาท  มาพร้อมนี้ 
  8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้  
โดยระเอียดแล้ว  และเข้าใจดีว่าจังหวัดไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ  ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
  9.ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วม
คิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ  ที่ได้
ยืนเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

สัญญาซื้อขาย 
              สัญญาเลขท่ี…………………….….………….. 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ…………………………………………………………………………………………..…………… 
ต าบล/แขวง………………………….………อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด………………..…….…………. 
เมื่อวันที่……………….เดือน……………………………พ.ศ…………………..ระหว่าง……………………..……………………….. 
โดย………………………………………………………………………………………..………..ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” 
ฝ่ายหนึ่ง กับ…………………………………………………………………………….………………ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ…………………………………………………….มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี………………ถนน……………………….……..…… 
ต าบล/แขวง…………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด……………………………….…….. 
โดย…………………………………………………………………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ 
รับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………………………………………………….………………………….. 
ลงวันที่………………………………………….(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่…………………………………………………..) 
แนบท้ายตามสัญญานี้ (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา)  ให้ใช้ข้อความว่า กับ………..………………………….. 
อยู่บ้านเลขท่ี………………ถนน……………………………….………………..ต าบล/แขวง………………………………………. 
อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้อตกลงซื้อ 
  ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย……………………...………………………………………………………….. 
จ านวน………..……รายการ  เป็นราคาทั้งสิ้น………………………บาท(…………………..………………………………………..) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………………….. ..บาท   ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ   และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
  ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ 
เก่าเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ในกรณีที่เป็นการซื้อจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมีคุณภาพ
และคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ด้วย 
 ข้อ 2  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 2.1 ผนวก 1…………………………(รายการคุณภาพลักษณะเฉพาะ)………จ านวน……………………….. 
 2.2 ผนวก 2…………………………(แคตตาล๊อก)……………………….…………จ านวน………..………….หน้า 
 2.3 ผนวก 3…………………………(แบบรูป)……………………..…………………จ านวน……………….….หน้า 
 2.4 ผนวก 4…………………………(ใบเสนอราคา)…………….……………...…จ านวน…………………..หน้า 
 2.5…………………………………………………………………………………….……….จ านวน…………………..หน้า 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ในสัญญานี้บังคับและในกรณีท่ี
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
 ข้อ  3  การส่งมอบ 
  ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ  ณ…………………………………………… 
ภายในวันที่………………เดือน……………………………………….พ.ศ……………………..ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1  แห่งสัญญานี้  พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 
 
            (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ซื้อ      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ขาย 
           (……………………………………)     (…………………………………..) 
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  การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลาย 
ครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน ายื่นต่อผู้ซื้อ ณ………………………………… 
ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า…………………………….วันท าการ 
 ข้อ  4  การใช้เรือไทย 
  ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้  เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือน าเข้ามา
จากต่างประเทศและสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี เรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี ซีโอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้อง
ส่งมอบใบตราส่ง (……………..)  หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อแต่จะ
ขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน     โดยยังไม่ช าระเงินค่าสิ่งของผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและ
ช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
 ข้อ  5  การตรวจรับ 
  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบไว้ให้  เพ่ือผู้ขายน ามาเป็นหลักฐานการประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ  1  ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่ง 
สิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้นในกรณีเช่นว่านี้ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้และน าสิ่งของมา
ส่งมอบให้ใหม่หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ
ดังกล่าว  ผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
  ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมดผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้
จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือ
หน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์) 
 ข้อ  6  การช าระเงิน 
  (ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย  เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ  5  ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว) 

6.1  เงินล่วงหน้า จ านวน………………………บาท(………………………………..…………………………………..) 
จะจ่ายภายใน………………..วัน  นับแต่วันท าสัญญานี้  ทั้งนี้โดยผู้ขายจะต้องน าหลักประกันเงินล่วงหน้าที่จะได้รับมา
มอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนล่วงหน้าก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
 
                             (ลงชือ่)……………………………………….ผู้ซื้อ      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ขาย 
                   (…………………………………)           (…………………………………..) 
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6.2  เงินที่เหลือ  จ านวน……………………….บาท(………………………………………………………….) 

จะจ่ายให้ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนล่วงหน้าก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้   ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย  ชื่อธนาคาร 
………………………….สาขา……………………….ชื่อบัญชี…………………………………………………………………………………….. 
และเลขที่บัญชี………………………………………….ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 
 ข้อ  7  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ขายขอรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา……….……ปี 
……………….เดือน  นับแต่ผู้ซื้อได้รับมอบ  โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดช ารุด      
บกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดีดังเดิม  ภายใน………………วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ  8  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้  ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น………………………………………………………….. 
เป็นจ านวนเงิน………………………..บาท(………………………………………………………………………………….)  ซึ่งเท่ากับ 
ร้อยละ………………. (……… %)  ของราคาทั้งหมดตามสัญญา  มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ 
 หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว 
(ส่วนหลักประกันตามข้อ  6.1  ผู้ซื้อจะคืนให้พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายตาม  6.2) 
 ข้อ  9  การบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว  ถ้าผู้ขายไม่มอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ 
 หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบจ านวน  ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ
ค้ าประกันตามสัญญา (ข้อ 5 และ ข้อ 8)  เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร 
และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณีภายในก าหนด………….
เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 
 ข้อ  10  ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 9 ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นอัตรา
รายวันร้อยละ……………………..(………….%)  ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดสัญญา
จนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 
  การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน
หรือขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไป  ท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้
คิดค่าปรับจากสิ่งของเต็มทั้งชุด 
  ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้  ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ า 
 
 
                         (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ซื้อ      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ขาย 
           (…………………………………)              (…………………………………..) 
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ประกันตามสัญญา  (ข้อ  6  และข้อ  8)  กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาข้อ  9  
วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขาย  เมื่อครบก าหนดส่งมอบและผู้ซื้อมีสิทธิที่
จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 ข้อ  1  การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว  
ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง  ภายในก าหนด  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
 ข้อ  12  การขอขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
ซื้อหรือจากพฤติการณ์อันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้  
โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่
เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ
ขยายเวลาท าการตามสัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด
แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ 
 
       
      ลงชื่อ………………………………………………….ผู้ซื้อ 
       (…………………………………………) 
 
      ลงชื่อ………………………………………………….ผู้ขาย 
       (………………………………………….) 
 
      ลงชื่อ………………………………………………….พยาน 
       (…………………………………………) 
 
      ลงชื่อ…………………………………………………พยาน 
       (………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

เลขที่…………………..                                                                           วันที่……………………………… 
 ข้าพเจ้า (ชื่อธนาคาร)…………………………………………………….ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี…………………………... 
ถนน………………………….……………..ต าบล/แขวง………………………………………….อ าเภอ/เขต…………………………... 
จังหวัด………………………………...โดย……………………………………….ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ า
ประกันฉบับนี้ไว้ต่อ(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ)………………………………………..……………. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมี
ข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี (ชื่อผู้ขาย)…………………………………………………………….………….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ท า
สัญญาซื้อขาย…………………………………………………………………………..….….……………………………กับผู้ซื้อ ตามสัญญา
เลขที่……………….…………ลงวันที่……………………………………………………...ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อผู้ซื้อ  เป็นจ านวนเงิน………………..……..…………..บาท
(………………………………………….……………………………)  ซึ่งเท่ากับร้อยละ……………(…………………%)  ของมูลค่า
ทั้งหมดตามสัญญา 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันในการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง  จ านวน 
ไม่เกิน………………..…..บาท(………………………….……………) ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้อง
ช าระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น   
 2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่
...............................(วันที่แล้วเสร็จ).........และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 ข้าพเจ้า  ได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ค้ าประกัน 
      (…………………………………….) 
     ต าแหน่ง………………………………………… 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 
      (…………………………………….) 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 
      (…………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทนิยาม 
                “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาขายในการสอบราคาซื้อของจังหวัด    เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของจังหวัดในคราวเดียวกันการมีส่วน
ได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จดัการ   กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา   หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจ  
หรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลาย
ราย ที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้น 
ส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด   หรือผู้ถือหุ้นส่วนรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน 
จ ากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่จังหวัด ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

         ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจ 
การนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนด ส าหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัด 
การกรรมการจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา   หรือของนิติ
บุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้ง
นี้ หรือในนัยกลับกัน 

        การด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตร ที่ 
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 

        ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
 ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ 
ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้น 
ส่วน หรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคา 
ซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา  หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม  (1)  (2)  หรือ (3)  
แล้วแต่กรณี 

         “ การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”   หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง 
หรือหลายรายกระท าการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปดดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อจังหวัด ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ขอให้หรือ
รับว่าจะให้เรียกรับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือ
ข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย   หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน   หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับจังหวัด หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   หรือเพ่ือให้เกิด
ความได้เปรียบจังหวัดโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
  



 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 
1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จ านวน ……………… แผ่น 
       บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดัการ     จ านวน………………. แผ่น 
       ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)      จ านวน……………….แผ่น 

       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล      จ านวน………………..แผ่น 
       หนังสือบริคณห์สนธิ        จ านวน………………..แผ่น 
       บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ      จ านวน………………..แผ่น 

    ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)      จ านวน………………. แผ่น 
       บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่       จ านวน……………… ..แผ่น 

2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
(ก) บุคคลธรรมดา 
       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น     จ านวน………………...แผ่น 
(ข) คณะบุคคล 
      ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน       จ านวน………………...แผ่น 
      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน    จ านวน………………...แผ่น 

3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
         ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า                   จ านวน………………..แผ่น 

          (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
       -  บุคคลสัญชาติไทย 

    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                จ านวน ………………..แผ่น 
        - บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 

    ส าเนาหนังสือเดินทาง                    จ านวน………………….แผ่น 
(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล               จ านวน …………………แผ่น 
    บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ                 จ านวน………………….แผ่น 
    ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)       จ านวน…………………แผ่น 

        - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล             จ านวน………………….แผ่น 
    หนังสือบริคณห์สนธิ                จ านวน…………………. แผ่น 
    บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ     จ านวน………………….แผ่น 
    ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)               จ านวน……………… …แผ่น 
    บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่                  จ านวน…………………..แผ่น 
                                                                                                4. อ่ืน ๆ... 
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      4. อ่ืน ๆ (ถ้ามี)           
 ……………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………….. 
          ……………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………….. 

                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                       ลงชื่อ…………………………….ผู้เสนอราคา 
              (………………..……………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 
1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จ านวน…………………แผ่น 
2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปดดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่น 
     ท าการแทน                    จ านวน………………แผ่น 
3.  หลักประกันการเสนอราคา   จ านวน…………..แผ่น 
4.  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมส าเนาสัญญา      จ านวน.................แผ่น 
5.  ส าเนาหลักฐานการซื้อเอกสารประกวดราคา          จ านวน.................แผ่น 
6. ใบลงทะเบียน  (e – GP)                  จ านวน...............แผ่น 
7.   อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคา  อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     ลงชื่อ………………………………………..ผู้เสนอราคา 
           (…………….…………………………) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


