
 
 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
………………….……………………. 

  ด๎วยจังหวัดกาฬสินธุ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ๎อย 
ภายใต๎แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
งบลงทุน  เพ่ือสํงมอบให๎แกํ ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และส านักงานเกษตรอ าเภอตามบัญชีจัดสรร  จ านวน  4  
รายการ  ดังตํอไปนี้ 
  ๑. เครื่องวัดความหวานอ๎อย   จ านวน  18  เครื่อง 
  ๒. ผานไถ (ผาน 4)    จ านวน   4  ผาน (ชุด) 
  ๓. เครื่องปลูกอ๎อยรางคูํ (รํองคูํ)   จ านวน   ๔  เครื่อง 
  ๔. ริปเปอร์ฝังปุ๋ย    จ านวน   4  ตัว 
 

       ผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องมีคุณสมบัติ  ดังตํอไปนี้ 
                     1. เป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                     2. ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎
ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 3. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5 
                     4. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทยเว๎นแตํรัฐบาล 
ของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
            5. ให๎คูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร  เว๎นแตํรับจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคํา ไมํเกินสาม
หมื่นบาท  คูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 
                    6. กรณีหนํวยงานของรัฐซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement :e-GP) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎ามาเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐดังกลําวต๎องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
                    7. บุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจําย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ 
 

                    ก าหนดยื่นซองสอบราคาให๎ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่พัสดุส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ระหวํางวันที่   20   
เมษายน   2560  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม  2560  ตั้งแตํเวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.00  น.  ในวันและเวลา
ราชการ  เมื่อพ๎นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล๎วจะไมํรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 

          ก าหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคา ในวันที่   3   พฤษภาคม   2560 
 

                     ก าหนดเปดดซองสอบราคาในวันที่   3   พฤษภาคม  2560   ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์   
ตั้งแตํเวลา  13.30 น.  เป็นต๎นไป 
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               ผู๎สนใจติดตํอขอรับเอกสารสอบราคาได๎ที่ฝุายบริหารทั่วไป  ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  
ถนนบายพาสทุํงมน   ต าบลกาฬสินธุ์   อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์   ระหวํางวันที่  20  เมษายน  2560  
ถึงวันที่  2  พฤษภาคม  2560  หรือดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต์  http://www.gprocurement.go.th  และ  
www.kalasin.doae.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4381-2976   ในวันและเวลาราชการ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  2 /2560 
ซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ลงวันที ่  20   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560 
…………………….…………… 

   

          จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “จังหวัด” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอ๎อย ภายใต๎แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือสํงมอบให๎แกํ ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และส านักงานเกษตรอ าเภอตามบัญชี
จัดสรร  จ านวน  4  รายการ  ดังตํอไปนี้ 
  ๑. เครื่องวัดความหวานอ๎อย   จ านวน  18  เครื่อง 
  ๒. ผานไถ (ผาน 4)    จ านวน   4  ผาน (ชุด) 
  ๓. เครื่องปลูกอ๎อยรางคูํ (รํองคูํ)   จ านวน   ๔  เครื่อง 
  ๔. ริปเปอร์ฝังปุ๋ย    จ านวน   4  ตัว 
                    ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎
งานได๎ทันท ี และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข๎อแนะน าและข๎อก าหนด
ดังตํอไปนี้ 

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

หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1)  ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
    (2)  การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
        1.6  แบบบัญชีเอกสาร  

บัญชีเอกสารสํวนที่  1 
บัญชีเอกสารสํวนที่  2 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          1. ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                          2. ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียน
ชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                      3. ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5 
                          4. ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทยเว๎น
แตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
                 5. ให๎คูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร  เว๎นแตํรับจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคํา ไมํเกิน
สามหมื่นบาท  คูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 
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                          6. กรณีหนํวยงานของรัฐซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement :e-GP) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎ามาเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐดังกลําวต๎องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
                           7. บุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจําย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ 
                    3.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว๎นอก 
ซองใบเสนอราคาเป็น  2  สํวน  คือ 

3.1 สํวนที่  1  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
(1)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                 (ก)  ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ  ผู๎มีอ านาจควบคุม(ถ๎ามี)  พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
               (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ      
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ  ผู๎มีอ านาจควบคุม(ถ๎ามี) และบัญชีผู๎ถือหุ๎น
รายใหญํ  พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 

(2) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น  ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์   พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
    (3)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า  ให๎ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข๎ารํวมค๎า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า  และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝุายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใชํสัญชาติไทย  ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู๎รํวมค๎าฝุายใดเป็นนิติบุคคล  ให๎ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว๎ใน (1) 

         (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม  (ถ๎ามี) 
                                 (5) บัญชีเอกสารสํวนที่  1  ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นพร๎อมซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน 
ข๎อ  1.6 (1) 

       3.2  สํวนที ่ 2  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
   (1)  แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข๎อ 4.4              

        (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปดดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู๎เสนอราคามอบ 
อ านาจให๎บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 (3)  บัญชีเอกสารสํวนที่  2 ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ข๎อ 1.6  (2) 

4.  การเสนอราคา 
 4.1  ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไมํมี 

เงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน   ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน  จ านวนเงิน
ที่เสนอต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไมํมีการขูดลบหรือแก๎ไข  หากมีการขูดลบ    ตกเติม แก๎ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี)  ก ากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 
  4.2  ผู๎เสนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณพัสดุและราคาให๎ครบถ๎วน  ในการเสนอราคาจะต๎องเสนอราคา
เป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาตํอหนํวย  และหรือตํอรายการ  ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ๎าตัวเลข
และตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน   
คําขนสํง   คําจดทะเบียน  และคําใช๎จํายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระท่ังสํงมอบพัสดุให๎เรียบร๎อยตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่
ก าหนด 
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                      ราคาที่เสนอจะต๎องก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา  90 วัน นับแตํวันเปดดซองใบเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบที่ตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
               4.3  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาสํงมอบพัสดุในใบเสนอราคา ไมํเกิน  25  วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
               4.4  ผู๎เสนอราคาต๎องแนบแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแตํ
ละรายการ   ไปพร๎อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลําวนี้ จังหวัดจะยึดไว๎เป็นเอกสารของทาง
ราชการ 
         ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกต๎อง โดยผู๎มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปดดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อก ผู๎
เสนอราคาจะต๎องน าต๎นฉบับให๎คณะกรรมการเปดดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน  3  วัน 
                  4.5  กํอนยื่นซองสอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให๎
ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                    4.6  ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดดผนึกซองเรียบร๎อย จําหน๎าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่  
2/2560”  ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่พัสดุส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์   ตั้งแตํวันที่   20   เมษายน   2560   ถึงวันที่   
2   พฤษภาคม   2560    ในวันและเวลาราชการ  ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                           เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล๎วจะไมํรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
                           คณะกรรมการเปดดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคาแตํละรายวํา 
เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ตามข๎อ 1.5 (1)  ในวันที่   3   พฤษภาคม   2560   
และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาท่ีมีสิทธิได๎รับการคัดเลือกในวันเดียวกัน 
                             หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปดดซองสอบราคากํอนหรือในขณะที่มีการเปดดซองใบเสนอราคา
วํา มีผู๎เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ  1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ  
เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความ
รํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการ และมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระท าดังกลําว 

       ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วันเปดดซองสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็น 
การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําวตํอปลัดกระทรวง ภายใน 3 วันนับแตํวันที่ได๎รับ
แจ๎งจากคณะกรรมการเปดดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให๎ถือเป็นที่สุด 
                           คณะกรรมการเปดดซองสอบราคาจะเปดดซองใบเสนอราคาของผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการ
คัดเลือกดังกลําวข๎างต๎น   ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์   ในวันที่   3   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2560   
ตั้งแตํเวลา   13.30  น.  เป็นต๎นไป 

                            การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปดดซองใบเสนอราคา 
เว๎นแตํปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวําการขยายระยะเวลาดังกลําวจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่งและในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด๎วยกับค าคัดค๎านของ    ผู๎ อุทธรณ์ และเห็นวําการยกเลิกการเปดดซองเสนอราคาที่ได๎
ด าเนินการไปแล๎ว จะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ให๎ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปดดซองใบเสนอราคา
ดังกลําว ได ๎
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           5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด๎วยราคารวม  โดยพิจารณาผู๎ที่เสนอราคาเป็น

ประโยชน์ตํอราชการที่สุด 
  5.2  หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมํถูกต๎อง
หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ  4  แล๎ว คณะกรรมการเปดดซองสอบราคาจะไมํรับ
พิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น  เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย  หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอจังหวัดเทํานั้น 
                  5.3  จังหวัดสงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผันในกรณี ดังตํอไปนี้ 
        (1)  ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาของจังหวัด  
         (2)  ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่ง อยํางใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
         (3)  เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให๎เกิดคามได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น 
             (4)  ราคาท่ีเสนอมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก๎ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลง 
ลายมือชื่อพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับไว๎ 
               5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปดดซองสอบราคาหรือจังหวัดมี
สิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ จังหวัดมีสิทธิที่จะ
ไมํรับราคาหรือไมํท าสัญญา  หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
                     5.5 จังหวัดทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได๎   
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดย
ไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎  สุดแตํจะพิจารณา  ทั้งนี้   เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให๎ถือวําการตัดสิน
ของจังหวัดเป็นเด็ดขาด  ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใด ๆ มิได๎รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา
และลงโทษ   ผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงานไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่รวม ทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษ ผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงานไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการ
เสนอราคากระท าการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต๎น 
                 5.6  ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปดดซองสอบราคาวําผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการ
คัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ 4.6  เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศคุณสมบัติผู๎มีผลประโยชน์รํวมกัน หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็น
ธรรม ตามข๎อ 1.5 (2) จังหวัดมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อ   ตามข๎อ 4.6  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้น
เป็นผู๎ทิ้งงาน ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวํา การยกเลิกการเปดดซองใบเสนอราคาที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วจะ
เป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปดดซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎ 
               6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
                   6.1  ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน  5  วันท าการ 
ของทางราชการ นับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข๎อ 1.3 ก็ได๎ 
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                   6.2 ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน  ภายใน  5 วันท าการของทาง
ราชการ หรือจังหวัดเห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ   ตามข๎อ 6.1  ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎องท าสัญญาซื้อ
ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ 1.3  กับจังหวัดภายใน  5  วัน  นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละห๎า (5%)  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได๎ให๎จังหวัดยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา  โดย
ใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ 

(1)  เงินสด 
                                (2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจํายให๎แกํจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือกํอน
หน๎านั้น ไมํเกิน  3  วันท าการของทางราชการ 

(3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน     ดังระบุใน
ข๎อ 1.4 (1) 

(4)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทยหรือ 
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎
ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ 1.4 (1) 

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน 
 นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา (ผู๎ขาย) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ 
  7.  อัตราค่าปรับ 
                          คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข๎อ 10  ให๎คิดในอัตราร๎อยละ 0.2  ตํอวัน 
        8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข๎อ 
1.3  แล๎วแตํกรณี  จะต๎องรับประกันตามช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี
.....-.....เดือน  นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบ โดยผู๎ขายต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  
นับถัดจากเวลาที่แจ๎งความช ารุดบกพรํอง   
  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                         9.1  เงินคําพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได๎มาจากเงินงบประมาณประจ าปี 2560 การลงนามใน
สัญญาจะกระท าได๎ตํอเมื่อจังหวัดได๎รับอนุมัติเงินคําพัสดุจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560  แล๎วเทํานั้น 
          9.2  เมื่อจังหวัดได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขายและได๎ตกลงซื้อสิ่งของ 
ตามสอบราคาซื้อแล๎ว ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ และของนั้นต๎องน าเข๎ามาโดยทาง
เรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ก าหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

(1) แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําว เข๎ามาจากตํางตํางประเทศตํอ 
ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน  7 วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ  
เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 

(2) จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ 
เชํนเดียวกับเรือไทยจากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการ
พาณิชย์นาวีให๎บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มีใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                    (3)  ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวํา 
ด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย์นาวี 
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                                 9.3  ผู๎เสนอราคาซึ่งจังหวัดได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุไว๎ในข๎อ 6 จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎
เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     9.4  ผู๎เสนอราคาไมํมีสิทธิเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ  ได๎จากจังหวัดถ๎าพิจารณาให๎ยกเลิกใน
การสอบราคาครั้งนี้ 
                                 9.5  จังหวัด สงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดในแบบสัญญา  ให๎เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 
 
                                                              ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
                                                             ………………………..……………… 
               20   เมษายน   2560       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจัดสรรครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและศูนย์เครือข่าย 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 

ที ่ จังหวัด/อ าเภอ 
เครื่องวัดความหวานอ๎อย

(เครื่อง) 
ผานไถ (ผาน 4) 

(ผาน, ชุด) 
เครื่องปลูกอ๎อยรางคูํ (รํองคูํ) 

(เครื่อง) 
ริปเปอรฝ์ังปุ๋ย 

(ตัว) หมายเหตุ 

1 สนง.เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ์ 5    อุปกรณ์ตํอพํวง 
2 เมืองกาฬสินธุ์ 1    แทรกเตอร์ (ผานไถ, 
3 นามน 1    เครื่องปลูกอ๎อยรางคูํ  
4 กุฉินารายณ์ 1    และริปเปอร์ฝังปุ๋ย 
5 ยางตลาด 1 1 1 1 สนับสนุนให๎ศูนย์เรียนรู๎ 
6 ห๎วยเม็ก 1 1 1 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
7 สหัสขันธ์ 1    การผลิตอ๎อย 
8 ค ามํวง 1 1 1 1 จ านวน  4  ศูนย์  คือ 
9 ทําคันโท 1    1. อ าเภอยางตลาด 

10 หนองกุงศรี 1    2. อ าเภอห๎วยเม็ก 
11 สมเด็จ 1    3. อ าเภอค ามํวง 
12 ห๎วยผึ้ง 1    4. อ าเภอสามชัย 
13 สามชัย 1 1 1 1  
14 ดอนจาน 1     

รวม 18 4 4 4  
 
 



 
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ านวน 4 รายการ 

************************ 
 

1. เครื่องวัดความหวานอ้อย  จ านวน 18 เครื่อง  มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1) เป็นเครื่องวัดความหวานแบบสํอง (Hand - Held Refractometers) มีด๎ามจับ อํานคําบนสเกล 
ตัวเลขมีความคมชัด 
 2) ชํวงในการวัดคําความหวานตั้งแตํ 0.0 ถึง 33.0 % (Brix)  
 3) มีคําความละเอียด 0.2 % (Brix) 
 4) มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ 
 5) มีคํูมือการใช๎งานและบ ารุงรักษา และกลํองบรรจุในการน าไปใช๎ภาคสนาม 
 6) ได๎รับรองมาตรฐานการผลิต 

7) เป็นของใหมํไมํเคยใช๎งานมากํอน 
 

2. ผานไถ (ผาน 4 )  จ านวน 4 ผาน (ชุด)  มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ตํอพํวงมาตรฐานที่ใช๎กับรถแทรกเตอร์ระบบขับเคลื่อน 4 ล๎อ ขนาดก าลังไมํน๎อยกวํา 

105 แรงม๎า 
2) เป็นผานบุกเบิก จ านวนจานไมํน๎อยกวํา 4 ใบ ขนาดจานไมํน๎อยกวํา 26 นิ้ว หนาไมํน๎อยกวํา 6 มิลลิเมตร 
3) โครงเหล็กแข็งแรง พร๎อมสลักและที่ล็อค  
4) ขาจานไถแตํละอันท าด๎วยเหล็ก ยึดติดกับคานด๎วยน็อตเลื่อนปรับกินดินได๎ตามต๎องการ 
5) มีล๎อคัดหางไถ  ที่สามารถปรับตั้งได๎และมีสปริงกดควบคุมการไถ พร๎อมที่ปาดหน๎าดิน 
6) น้ าหนักรวมไมํน๎อยกวํา 575 กิโลกรัม 
7) เป็นของใหมํไมํเคยใช๎งานมากํอน 

 

3. เครื่องปลูกอ้อยรางคู่ (ร่องคู่)  จ านวน 4 เครื่อง  มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1) เป็นเครื่องปลูกอ๎อยใช๎กับรถแทรกเตอร์ระบบขับเคลื่อน 4 ล๎อ ขนาดก าลังไมํน๎อยกวํา 105 แรงม๎า 
 2) ชนิดหัวเปดดรํองแบบหัวหมู 
 3) การขับเคลื่อนชุดสับทํอนพันธุ์อ๎อยท างานได๎ตํอเนื่อง ทุกสภาพพ้ืนที่ 
 4) การวางทํอนพันธุ์แบบรํองคูํ และระยะหํางไมํน๎อยกวํา 30 เซนติเมตร 
 5) จานกลบเป็นแบบผานจานคูํและมีล๎ออัดดิน  
 6) สามารถบรรทุกพันธุ์อ๎อย ได๎ไมํน๎อยกวํา 850 กิโลกรัม 

7) เป็นของใหมํไมํเคยใช๎งานมากํอน 
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4. ริปเปอร์ฝังปุ๋ย  จ านวน 4 ตัว  มีคุณลักษณะดังนี้ 

1) เป็นอุปกรณ์ตํอพํวงมาตรฐานที่ใช๎กับรถแทรกเตอร์ระบบขับเคลื่อน 4 ล๎อ ขนาดก าลังไมํน๎อยกวํา 
105 แรงม๎า 

2) เป็นริปเปอร์ ไมํน๎อยกวํา 4 ขา 2 ถังปุ๋ย   
3) ขนาดขาริปเปอร์สูงไมํน๎อยกวํา 75 เซนติเมตร เหล็กหนา 1 นิ้ว   
4) ถังใสํปุ๋ยเป็นถังสแตนเลส  ขนาดบรรจุถังละไมํน๎อยกวํา 50 กิโลกรัม 
5) ระบบการปรับปุ๋ยด๎วยเฟืองโซํ 
6) โครงกว๎างไมํน๎อยกวํา 220 เซนติเมตร 
7) โครงสร๎างแข็งแรงทนทาน 
8) เป็นของใหมํไมํเคยใช๎งานมากํอน 

 

ข้อก าหนดอื่น ๆ 
 1) ผู๎ขายต๎องรับประกันคุณภาพการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
 2) ผู๎ขายต๎องจัดการฝึกอบรมการใช๎งานสินค๎าพร๎อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมให๎แกํผู๎ซื้อ  
ตามหลักสูตรฝึกอบรมระดับเน๎นหนัก  โดยผู๎ขายต๎องจัดเตรียมความพร๎อมของอุปกรณ์เครื่องมือในการถอด
ประกอบซํอมแซมและแก๎ไขประกอบในการฝึกอบรมด๎วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบใบเสนอราคา 

เรียน  ผู๎วําราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
  1. ข๎าพเจ๎า………………………….……………………………………………….......................…….…………..…... 
อยูํบ๎านเลขท่ี................................ถนน…………………………..…………ต าบล/แขวง………………………………………………… 
อ าเภอ/เขต……………………….………..……….จังหวัด……………………….…………….. โทรศัพท์……….…………………………… 
โดย…………………………………………………….……….……………...…..……….ผู๎ลงนามข๎างท๎ายนี้  ได๎พิจารณาเงื่อนไขตํางๆ 
ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่…………………….…………..……..และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่…………….……………..……(ถ๎ามี) 
โดยตลอดและยอมรับข๎อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล๎ว  รวมทั้งรับรองวําข๎าพเจ๎าเป็นผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่
ก าหนด  และไมํเป็นผู๎ทิ้งงานของทางราชการ 
  2. ข๎าพเจ๎าขอเสนอรายการพัสดุ  รวมทั้งบริการ  ซึ่งก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาตามราคาและ
ก าหนดเวลาสํงมอบ  ดังตํอไปนี้ 
 

ที ่ รายการ 
ราคา 

ตํอหนํวย 
(บาท) 

ภาษีมูลคํา 
เพ่ิม(ถ๎ามี) จ านวน หนํวยนับ 

รวม 
เป็นเงิน 

ก าหนด
สํงมอบ 

1 เครื่องวัดความหวานอ๎อย   18 เครื่อง   
2 ผานไถ (ผาน 4)   4 ผาน, ชุด   
3 เครื่องปลูกอ๎อยรางคูํ (รํองคูํ)   4 เครื่อง   
4 ริปเปอร์ฝังปุ๋ย   4 ตัว   
        
        
        
        

                                                                                    รวมทั้งสิ้น   
 (……………………………………………………….……………………………………….…….……) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพ่ิม 
รวมทั้งภาษีอ่ืน  และคําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 
  3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยูํเป็นระยะเวลา……..…….…….วัน นับแตํวันเปดดซองสอบราคาและจังหวัด
อาจรับค าเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได๎กํอนที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกลําว   หรือระยะเวลาที่ได๎ยืดออกไปตามเหตุผล
อันสมควรที่จังหวัดร๎องขอ 
  4.  ในกรณีที่ข๎าพเจ๎าได๎รับพิจารณาให๎เป็นผู๎ชนะสอบราคา  รบัรองท่ีจะ 
  4.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท๎ายเอกสารสอบราคากับจังหวัดฯ  ภายใน………….วัน  
นับถัดจากวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งให๎ไปท าสัญญา 
  4.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว๎ในข๎อ  7  ของเอกสารสอบราคาให๎แกํ
จังหวัดฯ  กํอนหรือในขณะที่ได๎ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร๎อยละห๎า  ของราคาตามสัญญาที่ได๎ระบุไว๎ในใบเสนอ
ราคานี้  เพ่ือเป็นหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต๎องและครบถ๎วน 
  หากข๎าพเจ๎าไมํปฏิบัติให๎ครบถ๎วนตามที่ระบุไว๎ข๎างต๎นนี้  ข๎าพเจ๎ายอมให๎จังหวัดฯ  ริบหลักประกัน
ซองหรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้ าประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช๎คําเสียหายใดที่อาจมีแกํจังหวัดฯ และจังหวัดฯ มี
สิทธิจะให๎ผู๎เสนอราคารายอื่นเป็นผู๎สอบราคาได๎หรือจังหวัดอาจเรียกสอบราคาใหมํก็ได๎ 
 
 
 



 
- 3 – 

 
  5. ข๎าพเจ๎ายอมรับวําจังหวัดฯ ไมํมีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้  หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไมํต๎องรับผิดชอบในคําใช๎จํายใดๆ  อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข๎าพเจ๎าได๎เข๎าเสนอราคา 
  6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เชํน  ตัวอยําง (Sample)  แคตตาล็อก  แบบรูป      
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  ซึ่งข๎าพเจ๎าได๎สํงให๎แกํจังหวัดพร๎อมใบเสนอราคา  ข๎าพเจ๎า
ยินยอมมอบให๎จังหวัดไว๎เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
  7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต๎อง  ตามท่ีได๎ท าความเข๎าใจและตามความผูกพันแกํ
ค าเสนอนี้ ข๎าพเจ๎าขอมอบ…………………………………..……………………………………………………เพ่ือเป็นหลักประกันซอง
เป็นจ านวนเงิน………………………บาท  มาพร๎อมนี้ 
  8. ข๎าพเจ๎าได๎ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตํางๆ ที่ได๎ยื่นพร๎อมใบเสนอราคานี้  โดย
ละเอียดแล๎ว  และเข๎าใจดีวําจังหวัดไมํต๎องรับผิดชอบใดๆ  ในความผิดพลาดหรือตกหลํน 
  9.ใบเสนอราคานี้ได๎ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ๎อฉลหรือการสมรู๎รํวมคิดกัน
โดยไมํชอบด๎วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห๎างหุ๎นสํวนบริษัทใดๆ ที่ได๎ยืนเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน 

  เสนอมา  ณ  วันที่………………เดือน……………….……..…………พ.ศ………..….. 
 
                      (ลงชื่อ)……………………………………………………… 
                       (……………………………………………………..) 
                    ต าแหนํง………………………………………..…………. 
                                 (ประทับตรา ถ๎ามี) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สัญญาซื้อขาย 

 
              สัญญาเลขท่ี…………………….….………….. 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ…………………………………………………………………………………………..…………… 
ต าบล/แขวง………………………….………อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด………………..…….…………. 
เมื่อวันที่……………….เดือน……………………………พ.ศ…………………..ระหวําง……………………..……………………….. 
โดย………………………………………………………………………………………..………..ซึ่งตํอไปนี้สัญญานี้เรียกวํา “ผู๎ซื้อ” 
ฝุายหนึ่ง กับ…………………………………………………………………………….………………ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ…………………………………………………….มีส านักงานใหญํอยูํเลขท่ี………………ถนน……………………….……..…… 
ต าบล/แขวง…………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด……………………………….…….. 
โดย…………………………………………………………………ผู๎มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ 
รับรองของส านักงานทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัท………………………………………………………….………………………….. 
ลงวันที่………………………………………….(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่…………………………………………………..) 
แนบท๎ายตามสัญญานี้ (ในกรณีท่ีผู๎ขายเป็นบุคคลธรรมดา)  ให๎ใช๎ข๎อความวํา กับ………..………………………….. 
อยูํบ๎านเลขท่ี………………ถนน……………………………….………………..ต าบล/แขวง………………………………………. 
อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………ซึ่งตํอไปในสัญญานี้เรียกวํา “ผู๎ขาย” อีกฝุายหนึ่ง 
คูํสัญญาได๎ตกลงกันมีข๎อความดังตํอไปนี้ 
 ข๎อ 1  ข๎อตกลงซื้อ 
  ผู๎ซื้อตกลงซื้อและผู๎ขายตกลงขาย……………………...………………………………………………………….. 
จ านวน………..……รายการ  เป็นราคาทั้งสิ้น………………………บาท(…………………..………………………………………..) 
ซึ่งได๎รวมภาษีมูลคําเพ่ิม จ านวน…………………….. ..บาท   ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ   และคําใช๎จํายทั้งปวงด๎วยแล๎ว 
  ผู๎ขายรับรองวําสิ่งของที่ขายให๎ตามสัญญานี้เป็นของแท๎  ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของ 
เกําเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไมํต่ ากวําที่ก าหนดไว๎ในเอกสารแนบท๎ายสัญญา 
  ในกรณีที่เป็นการซื้อจะต๎องมีการตรวจทดลอง ผู๎ขายรับรองวําเมื่อตรวจทดลองแล๎วต๎องมีคุณภาพและ
คุณสมบัติไมํต่ ากวําที่ก าหนดไว๎ด๎วย 
 ข๎อ 2  เอกสารอันเป็นสํวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท๎ายสัญญาดังตํอไปนี้ให๎ถือเป็นสํวนหนึ่งของสัญญา 
 2.1 ผนวก 1…………………………(รายการคุณภาพลักษณะเฉพาะ)………จ านวน……………………….. 
 2.2 ผนวก 2…………………………(แคตตาล๏อก)……………………….…………จ านวน………..………….หน๎า 
 2.3 ผนวก 3…………………………(แบบรูป)……………………..…………………จ านวน……………….….หน๎า 
 2.4 ผนวก 4…………………………(ใบเสนอราคา)…………….……………...…จ านวน…………………..หน๎า 
 2.5…………………………………………………………………………………….……….จ านวน…………………..หน๎า 
 ความใดในเอกสารแนบท๎ายสัญญาที่ขัดแย๎งกับข๎อความในสัญญานี้  ให๎ใช๎ในสัญญานี้บังคับและในกรณีท่ี
เอกสารแนบทา๎ยสัญญาขัดแย๎งกันเอง  ผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู๎ซื้อ 
 ข๎อ  3  การสํงมอบ 
  ผู๎ขายจะสํงมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให๎แกํผู๎ซื้อ  ณ…………………………………………… 
ภายในวันที่………………เดือน……………………………………….พ.ศ……………………..ให๎ถูกต๎องและครบถ๎วน 
ตามท่ีก าหนดไว๎ในข๎อ 1  แหํงสัญญานี้  พร๎อมทั้งหีบหํอหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร๎อย 
 
            (ลงชื่อ)……………………………………….ผู๎ซื้อ      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู๎ขาย 
         (……………………….………………)           (…………………..…………………..) 
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  การสํงมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไมํวําจะเป็นการสํงมอบเพียงครั้งเดียวหรือสํงมอบหลาย 
ครั้งผู๎ขายจะต๎องแจ๎งก าหนดเวลาสํงมอบแตํละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน ายื่นตํอผู๎ซื้อ ณ………………………………… 
ในเวลาราชการกํอนวันสํงมอบไมํน๎อยกวํา…………………………….วันท าการ 
 ข๎อ  4  การใช๎เรือไทย 
  ถ๎าสิ่งของที่จะต๎องสํงมอบให๎แกํผู๎ซื้อตามสัญญานี้  เป็นสิ่งของที่ผู๎ขายจะต๎องสํงหรือน าเข๎ามาจาก
ตํางประเทศและสิ่งของนั้นต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยูํและสามารถให๎บริการรับขน
ได๎ตามท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู๎ขายต๎องจัดการให๎สิ่งของดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทยจากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย์นาวีกํอนบรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ ทั้งนี้ไมํวําการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกลําวจาก
ตํางประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี ซีโอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
  ในการสํงมอบสิ่งของตามสัญญาให๎แกํผู๎ซื้อถ๎าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู๎ขายจะต๎องสํง
มอบใบตราสํง (……………..)  หรือส าเนาใบตราสํงส าหรับของนั้นซึ่งแสดงวําได๎บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เชํนเดียวกับเรือไทยให๎แกํผู๎ซื้อพร๎อมกับเรือไทยให๎แกํผู๎ซื้อพร๎อมกับการสํงมอบสิ่งของด๎วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกลําวไมํได๎บรรทุกจากตํางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เชํนเดียวกับเรือไทยผู๎ขายต๎องสํงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวําได๎รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการ
พาณิชย์นาวีแล๎วอยํางใดอยํางหนึ่งแกํผู๎ซื้อด๎วย 
  ในกรณีที่ผู๎ขายไมํสํงมอบหลักฐานอยํางหนึ่งอยํางใดดังกลําวในสองวรรคข๎างต๎นให๎แกํผู๎ซื้อแตํจะขอ
สํงมอบสิ่งของดังกลําวให๎ผู๎ซื้อกํอน     โดยยังไมํช าระเงินคําสิ่งของผู๎ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกลําวไว๎กํอนและช าระเงิน
คําสิ่งของเมื่อผู๎ขายได๎ปฏิบัติถูกต๎องครบถ๎วนดังกลําวแล๎วได๎ 
 ข๎อ  5  การตรวจรับ 
  เมื่อผู๎ซื้อได๎ตรวจรับสิ่งของที่สํงมอบและเห็นวําถูกต๎องครบถ๎วนตามสัญญาแล๎ว  ผู๎ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบไว๎ให๎  เพ่ือผู๎ขายน ามาเป็นหลักฐานการประกอบการขอรับเงินคําสิ่งของนั้น 

ถ๎าผลของการตรวจรับปรากฏวําสิ่งของที่ผู๎ขายสํงมอบไมํตรงตามสัญญาข๎อ  1  ผู๎ซื้อทรงไว๎ซึ่ง 
สิทธิที่จะไมํรับสิ่งของนั้นในกรณีเชํนวํานี้ผู๎ขายต๎องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทําที่จะท าได๎และน าสิ่งของมาสํง
มอบให๎ใหมํหรือต๎องท าการแก๎ไขให๎ถูกต๎องตามสัญญาด๎วยคําใช๎จํายของผู๎ขายเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ
ดังกลําว  ผู๎ขายจะน ามาอ๎างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดคําปรับไมํได๎ 
  ในกรณีที่ผู๎ขายสํงมอบสิ่งของถูกต๎องแตํไมํครบจ านวน  หรือสํงมอบครบจ านวนแตํไมํถูกต๎อง
ทั้งหมดผู๎ซื้อจะตรวจรับเฉพาะสํวนที่ถูกต๎อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสํวนนั้นก็ได๎ (ความในวรรคสามนี้จะ
ไมํก าหนดไว๎ในกรณีที่ผู๎ซื้อต๎องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหนํวย  ถ๎า
ขาดสํวนประกอบอยํางหนึ่งอยํางใดไปแล๎วจะไมํสามารถใช๎งานได๎โดยสมบูรณ์) 
 ข๎อ  6  การช าระเงิน 
  (ผู๎ซื้อตกลงช าระเงินคําสิ่งของตามข๎อ 1 ให๎แกํผู๎ขาย  เมื่อผู๎ซื้อได๎รับมอบสิ่งของตามข๎อ  5  ไว๎โดย
ครบถ๎วนแล๎ว) 

6.1  เงินลํวงหน๎า จ านวน………………………บาท(………………………………..…………………………………..) 
จะจํายภายใน………………..วัน  นับแตํวันท าสัญญานี้  ทั้งนี้โดยผู๎ขายจะต๎องน าหลักประกันเงินลํวงหน๎าที่จะได๎รับมามอบ
ให๎แกํผู๎ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนลํวงหน๎ากํอนการรับช าระเงินลํวงหน๎านั้น 
 
                             (ลงชือ่)……………………………………….ผู๎ซื้อ      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู๎ขาย 
        (……………………….………………)                  (…………………..…………………..) 
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6.2  เงินที่เหลือ  จ านวน……………………….บาท(………………………………………………………….) 

จะจํายให๎ผู๎ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนลํวงหน๎ากํอนการรับช าระเงินลํวงหน๎านั้น 
 การจํายเงินตามเงื่อนไขแหํงสัญญานี้   ผู๎ซื้อจะโอนเงินเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู๎ขาย  ชื่อธนาคาร 
………………………….สาขา……………………….ชื่อบัญชี…………………………………………………………………………………….. 
และเลขที่บัญชี………………………………………….ทั้งนี้ผู๎ขายตกลงเป็นผู๎รับภาระเงินคําธรรมเนียมหรือคําบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมให๎มีการหักเงินดังกลําวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 
 ข๎อ  7  การรับประกันความช ารุดบกพรํอง 
  ผู๎ขายขอรับประกันความช ารุดบกพรํองหรือขัดข๎องสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา……….……ปี 
……………….เดือน  นับแตํผู๎ซื้อได๎รับมอบ  โดยภายในก าหนดเวลาดังกลําว  หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดช ารุด      
บกพรํองหรือขัดข๎องอันเนื่องมาจากการใช๎งานตามปกติ  ผู๎ขายจะต๎องจัดการซํอมแซมหรือแก๎ไขให๎อยูํในสภาพที่ใช๎
งานได๎ดีดังเดิม  ภายใน………………วัน  นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจากผู๎ซื้อโดยไมํคิดคําใช๎จํายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ข๎อ  8  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้  ผู๎ขายได๎น าหลักประกันเป็น………………………………………………………….. 
เป็นจ านวนเงิน………………………..บาท(………………………………………………………………………………….)  ซึ่งเทํากับ 
ร๎อยละ………………. (……… %)  ของราคาทั้งหมดตามสัญญา  มามอบให๎แกํผู๎ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้ 
 หลักประกันที่ผู๎ขายน ามามอบไว๎ตามวรรคหนึ่งผู๎ซื้อจะคืนให๎เมื่อผู๎ขายพ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญานี้แล๎ว 
(สํวนหลักประกันตามข๎อ  6.1  ผู๎ซื้อจะคืนให๎พร๎อมกับการจํายเงินงวดสุดท๎ายตาม  6.2) 
 ข๎อ  9  การบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบก าหนดสํงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล๎ว  ถ๎าผู๎ขายไมํมอบสิ่งของที่ตกลงขายให๎แกํผู๎ซื้อ 
 หรือสํงมอบไมํถูกต๎อง  หรือไมํครบจ านวน  ผู๎ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสํวนได๎ 
 ในกรณีที่ผู๎ซื้อใช๎สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู๎ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร๎องจากธนาคารผู๎ออกหนังสือค้ า
ประกันตามสัญญา (ข๎อ 5 และ ข๎อ 8)  เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแตํบางสํวนก็ได๎แล๎วแตํผู๎ซื้อจะเห็นสมควร และถ๎า
ผู๎ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดสํงแล๎วแตํกรณีภายในก าหนด………….เดือน นับแตํ
วันบอกเลิกสัญญา ผู๎ขายจะต๎องใช๎ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว๎ในสัญญานี้ด๎วย 
 ข๎อ  10  คําปรับ 
  ในกรณีที่ผู๎ซื้อมิได๎ใช๎สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข๎อ 9 ผู๎ขายจะต๎องช าระคําปรับให๎ผู๎ซื้อเป็นอัตรารายวัน
ร๎อยละ……………………..(………….%)  ของราคาสิ่งของที่ยังไมํได๎รับมอบนับแตํวันถัดจากวันครบก าหนดสัญญาจนถึงวันที่
ผู๎ขายได๎น าสิ่งของมาสํงมอบให๎แกํผู๎ซื้อจนถูกต๎องครบถ๎วน 
  การคิดคําปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แตํผู๎ขายสํงมอบเพียงบางสํวนหรือ
ขาดสํวนหนึ่งสํวนใดไป  ท าให๎ไมํสามารถใช๎การได๎โดยสมบูรณ์ให๎ถือวํายังไมํได๎สํงมอบสิ่งของนั้นเลย และให๎คิดคําปรับ
จากสิ่งของเต็มทั้งชุด 
  ในระหวํางที่ผู๎ซื้อยังมิได๎ใช๎สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผู๎ซื้อเห็นวําผู๎ขายไมํอาจปฏิบัติตาม 
สัญญาตํอไปได๎  ผู๎ซื้อจะใช๎สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร๎องจากธนาคารผู๎ออกหนังสือค้ า 
 
 
                         (ลงชื่อ)……………………………………….ผู๎ซื้อ      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู๎ขาย 
            (……………………….………………)             (…………………..…………………..) 
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ประกันตามสัญญา  (ข๎อ  6  และข๎อ  8)  กับเรียกร๎องให๎ชดใช๎ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว๎ในสัญญาข๎อ  9  วรรค
สองก็ได๎ และถ๎าผู๎ซื้อได๎แจ๎งข๎อเรียกร๎องให๎ช าระคําปรับไปยังผู๎ขาย  เมื่อครบก าหนดสํงมอบและผู๎ซื้อมีสิทธิที่จะปรับ
ผู๎ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได๎อีกด๎วย 
 ข๎อ  1  การรับผิดชอบชดใช๎คําเสียหาย 
  ถ๎าผู๎ขายไมํปฏิบัติตามสัญญาข๎อหนึ่งข๎อใดก็ตาม จนเป็นเหตุให๎เกิดความเสียหายแกํผู๎ซื้อแล๎ว  ผู๎ขาย
ต๎องชดใช๎คําเสียหายให๎แกํผู๎ซื้อโดยสิ้นเชิง  ภายในก าหนด  30  วัน  นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจากผู๎ซื้อ 
 ข๎อ  12  การขอขยายเวลาสํงมอบ 
  ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือความบกพรํองของฝุายผู๎ซื้อ
หรือจากพฤติการณ์อันหนึ่งซึ่งผู๎ขายไมํต๎องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให๎ผู๎ขายไมํสามารถสํงมอบสิ่งของตาม
เงื่อนไขและก าหนดเวลาแหํงสัญญานี้ ผู๎ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดคําปรับได๎  โดย
จะต๎องแจ๎งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกลําวพร๎อมหลักฐานเป็นหนังสือให๎ผู๎ซื้อทราบภายใน  15  วัน  นับแตํวันที่เหตุนั้น
สิ้นสุดลง 
  ถ๎าผู๎ขายไมํปฏิบัติให๎เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให๎ถือวําผู๎ขายได๎สละสิทธิเรียกร๎องในการที่จะขอ
ขยายเวลาท าการตามสัญญา  หรือของดหรือลดคําปรับโดยไมํมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว๎นแตํกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพรํองของฝุายผู๎ซื้อมีหลักฐานชัดแจ๎งหรือผู๎ซื้อทราบดีอยูํแล๎วตั้งแตํต๎น 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข๎อความถูกต๎องตรงกัน คูํสัญญาได๎อํานและเข๎าใจข๎อความโดยละเอียดตลอดแล๎ว  
จึงได๎ลงลายมือชื่อพร๎อมทั้งประทับตรา  (ถ๎ามี)  ไว๎เป็นส าคัญตํอหน๎าพยานและคูํสัญญาตํางยึดถือไว๎ฝุายละฉบับ 
 
       
      ลงชื่อ………………………………………………….ผู๎ซื้อ 
            (…………………………………………………) 
 
      ลงชื่อ………………………………………………….ผู๎ขาย 
            (…………………………………..…………….) 
 
      ลงชื่อ………………………………………………….พยาน 
            (…………………………………………………) 
 
      ลงชื่อ…………………………………………………พยาน 
            (………………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

เลขที่…………………..                                                                           วันที่……………………………… 
 ข๎าพเจ๎า (ชื่อธนาคาร)…………………………………………………….ส านักงานตั้งอยูํเลขท่ี…………………………... 
ถนน………………………….……………..ต าบล/แขวง………………………………………….อ าเภอ/เขต…………………………... 
จังหวัด………………………………...โดย……………………………………….ผู๎มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ า
ประกันฉบับนี้ไว๎ตํอ(ชื่อสํวนราชการผู๎ซื้อ)………………………………………..……………. ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “ผู๎ซื้อ” ดังมี
ข๎อความตํอไปนี้ 
 1. ตามท่ี (ชื่อผู๎ขาย)…………………………………………………………….………….ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “ผู๎ขาย” ได๎ท า
สัญญาซื้อขาย…………………………………………………………………………..….….……………………………กับผู๎ซื้อ ตามสัญญา
เลขที่……………….…………ลงวันที่……………………………………………………...ซึ่งผู๎ขายต๎องวางหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาตํอผู๎ซื้อ  เป็นจ านวนเงิน………………..……..…………..บาท(………………………………………….……………………………)  
ซึ่งเทํากับร๎อยละ……………(…………………%)  ของมูลคําทั้งหมดตามสัญญา 
 ข๎าพเจ๎ายอมผูกพันตนเป็นผู๎ค้ าประกันในการช าระเงินให๎ตามสิทธิเรียกร๎องของผู๎วําจ๎าง  จ านวน 
ไมํเกิน………………..…..บาท(………………………….……………) ในกรณีที่ผู๎ขายกํอให๎เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต๎องช าระ
คําปรับหรือคําใช๎จํายใด ๆ  หรือผู๎ขายมิได๎ปฏิบัติตามภาระหน๎าที่ใด ๆ ที่ก าหนดในสัญญาดังกลําวข๎างต๎น   
 2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันท าสัญญาซื้อขายดังกลําวข๎างต๎นจนถึงวันที่...............................
(วันที่แล๎วเสร็จ).........และข๎าพเจ๎าจะไมํเพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ 
 ข๎าพเจ๎า  ได๎ลงนามและประทับตราไว๎ตํอหน๎าพยานเป็นส าคัญ 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….ผู๎ค้ าประกัน 
             (………………………..……………….) 
     ต าแหนํง………………………………………… 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 
             (…………………………..…………….) 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 
             (………………………..……………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทนิยาม 
                “ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน” หมายความวํา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข๎าเสนอราคา
ขายในการสอบราคาซื้อของจังหวัด    เป็นผู๎มีสํวนได๎เสียไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม  ในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข๎าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของจังหวัดในคราวเดียวกันการมีสํวนได๎เสียไมํวํา
โดยทางตรงหรือทางอ๎อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลําวข๎างต๎น ได๎แกํ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกลําวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังตํอไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู๎จัดการ   หุ๎นสํวนผู๎จดัการ   กรรมการผู๎จัดการ 
ผู๎บริหาร  หรือผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา   หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจ  
หรือสามารถใช๎อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย 
ที่เสนอราคาให๎แกํจังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู๎เป็นหุ๎นสํวนในห๎างหุ๎นสํวนสามัญ หรือผู๎เป็นหุ๎น 
สํวนไมํจ ากัดความรับผิดในห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด   หรือผู๎ถือหุ๎นสํวนรายใหญํในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด 
เป็นหุ๎นสํวนในห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด หรือเป็นผู๎ถือหุ๎นรายใหญํในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให๎แกํจังหวัด ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

         ค าวํา “ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ” ให๎หมายความวํา ผู๎ถือหุ๎นซึ่งถือหุ๎นเกินกวําร๎อยละยี่สิบห๎าในกิจ 
การนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการวําด๎วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนด ส าหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว๎กันระหวําง (1) และ (2) โดยผู๎จัดการ หุ๎นสํวนผู๎จัด 
การกรรมการจัดการ ผู๎บริหาร หรือผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา   หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง  เป็นหุ๎นสํวนในห๎างหุ๎นสํวนสามัญ หรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด หรือเป็นผู๎ถือหุ๎นรายใหญํในบริษัทจ ากัด หรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํจังหวัดในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัย
กลับกัน 

        การด ารงต าแหนํงการเป็นหุ๎นสํวน  หรือเข๎าถือหุ๎นดังกลําวข๎างต๎นของคูํสมรส  หรือบุตร ที่ 
ยังไมํบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให๎ถือวําเป็นการด ารงต าแหนํงเป็นหุ๎นสํวน หรือการถือหุ๎นของ
บุคคลดังกลําว 

        ในกรณีบุคคลใดใช๎ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู๎จัดการ  หุ๎นสํวนผู๎จัดการ  กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร 
 ผู๎เป็นหุ๎นสํวน หรือผู๎ถือหุ๎น โดยที่ตนเองเป็นผู๎ใช๎อ านาจในการบริหารที่แท๎จริง  หรือเป็นหุ๎นสํวนหรือ 
ผู๎ถือหุ๎นที่แท๎จริงของห๎างหุ๎นสํวน  หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล๎วแตํกรณี และห๎างหุ๎น 
สํวน หรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เก่ียวข๎อง ได๎เสนอราคาให๎แกํจังหวัดในการสอบราคา 
ซื้อคราวเดียวกัน ให๎ถือวําผู๎เสนอราคา  หรือผู๎เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม  (1)  (2)  หรือ (3)  
แล๎วแตํกรณี 

         “ การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม”   หมายความวํา การที่ผู๎เสนอราคารายหนึ่ง 
หรือหลายรายกระท าการอยํางใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไมํเปดดโอกาสให๎มีการแขํงขันราคา
อยํางเป็นธรรมในการเสนอราคาตํอจังหวัด ไมํวําจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให๎ขอให๎หรือรับวําจะให๎
เรียกรับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช๎ก าลังประทุษร๎าย  หรือขํมขูํวําจะใช๎ก าลัง
ประทุษร๎าย   หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหา
ประโยชน์ในระหวํางผู๎เสนอราคาด๎วยกัน   หรือเพ่ือให๎ประโยชน์แกํผู๎เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู๎มีสิทธิท า
สัญญากับจังหวัด หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม   หรือเพ่ือให๎เกิดความได๎เปรียบจังหวัดโดย
มิใชํเป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
  



 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 
1. ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จ านวน ……………… แผํน 
       บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จดัการ     จ านวน………………. แผํน 
       ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี)      จ านวน……………….แผํน 

       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
       ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล      จ านวน………………..แผํน 
       หนังสือบริคณห์สนธิ        จ านวน………………..แผํน 
       บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ      จ านวน………………..แผํน 

    ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี)      จ านวน………………. แผํน 
       บัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ       จ านวน………………..แผํน 

2. ในกรณีผู๎เสนอราคาไมํเป็นนิติบุคคล 
(ก) บุคคลธรรมดา 
       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น     จ านวน………………...แผํน 
(ข) คณะบุคคล 
      ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน       จ านวน………………...แผํน 
      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน    จ านวน………………...แผํน 

3. ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า 
         ส าเนาสัญญาของการเข๎ารํวมค๎า                   จ านวน………………..แผํน 

          (ก) ในกรณีผู๎รํวมค๎าเป็นบุคคลธรรมดา 
       -  บุคคลสัญชาติไทย 

    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                จ านวน ………………..แผํน 
        - บุคคลที่มิใชํสัญชาติไทย 

    ส าเนาหนังสือเดินทาง                    จ านวน………………….แผํน 
(ข) ในกรณีผู๎รํวมค๎าเป็นนิติบุคคล 

- ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล               จ านวน …………………แผํน 
    บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ                 จ านวน………………….แผํน 
    ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี)       จ านวน…………………แผํน 

        - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล             จ านวน………………….แผํน 
    หนังสือบริคณห์สนธิ                จ านวน…………………. แผํน 
    บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ     จ านวน………………….แผํน 
    ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี)               จ านวน……………… …แผํน 
    บัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ                  จ านวน…………………..แผํน 
 
                                                                                                4. อ่ืน ๆ... 
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      4. อ่ืน ๆ (ถ๎ามี)           
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

      ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา  เอกสารหลักฐานที่ข๎าพเจ๎ายื่นพร๎อมซองใบเสนอราคาซื้อด๎วยวิธีสอบราคา 
 ถูกต๎องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                        ลงชื่อ……………………………..….…………….ผู๎เสนอราคา 
               (………………..………...…………..………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 
1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   จ านวน…………………แผํน 
2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปดดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู๎เสนอราคามอบอ านาจให๎บุคคลอื่น 
     ท าการแทน                         จ านวน…………………แผํน 
3.  ใบลงทะเบียน  (e – GP)                     จ านวน....................แผํน 
4.   อ่ืนๆ (ถ๎ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

      ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา  เอกสารหลักฐานที่ข๎าพเจ๎ายื่นพร๎อมซองใบเสนอราคาซื้อด๎วยวิธีสอบราคา 
 ถูกต๎องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                        ลงชื่อ……………………………..….…………….ผู๎เสนอราคา 
               (………………..………...…………..………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


