
 

แบบใบเสนอราคา 
 

(วิธีสอบราคา) 
 

เรียน...................................................................................... 
 

 1.  ข้าพเจ้า................................................................................................................................................... 
ตั �งอยูเ่ลขที!............................................ถนน.................................................แขวง.................................................... 
เขต......................................................จงัหวดั.............................................โทรศพัท์................................................ 
โดย.........................................................................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี �ได้พิจารณาเงื!อนไขตา่ง ๆ 
ในเอกสารสอบราคาซื �อเลขที!................................................และเอกสารเพิ!มเตมิเลขที!........................................(ถ้ามี) 
โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนด และเงื!อนไขนั �นแล้ว   รวมทั �งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที!กําหนด 
และไมเ่ป็นผู้ทิ �งงานของทางราชการ 
 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพสัด…ุ………………………………………………………………………………… 
3. พสัดรุวมทั �งบริการ ซึ!งกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาซื �อ ตามราคาและกําหนดเวลาสง่มอบดงัตอ่ไปนี � 

 

ที! รายการ ราคา 
ตอ่หนว่ย 

ภาษีมลูคา่ 
เพิ!ม(ถ้ามี) 

จํานวน รวมเงิน กําหนด 
สง่มอบ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

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

ซึ!งเป็นราคาที!รวมภาษีมลูคา่เพิ!มรวมทั �งภาษีอากรอื!น และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว 
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 3.  คําเสนอนี �จะยืนอยู่เป็นเวลา...........................วนันบัแตว่นัเปิดซองสอบราคา และมหาวิทยาลยัอาจรับคํา
เสนอนี �   ณ   เวลาใดก็ได้ก่อนที!จะครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าว    หรือระยะเวลาที!ยืดออกไปตามเหตผุลอนัสมควรที!
มหาวิทยาลยัร้องขอ 
 

 4.  ในกรณีที!ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองจะ 
      4.1 ทําสญัญาตามแบบสญัญาซื �อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากบัมหาวิทยาลยัภายใน..................วนั 
นบัถดัจากวนัที!ได้รับหนงัสือแจ้งให้ไปทําสญัญา 
      4.2  มอบหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา ตามตวัอย่างแนบท้ายเอกสารสอบราคาให้แก่มหาวิทยาลยัก่อน 
หรือในขณะที!ได้ลงนามในสญัญาเป็นจํานวนร้อยละ......................ของราคาตามสญัญาที!ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี � 
เพื!อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาโดยถกูต้องและครบถ้วน 
      รวมทั �งยินดีชดใช้คา่เสียหายใดที!อาจมีแก่มหาวิทยาลยั    และมหาวิทยาลยัมีสิทธิจะให้ผู้ เสนอราคารายอื!น
เป็นผู้ เสนอราคาได้ หรือมหาวิทยาลยัอาจเรียกสอบราคาใหมก็่ได้ 
 

 5.  ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลยัไม่มีความผกูพนัที!จะรับคําเสนอนี � หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั �งสิ �นไม่ต้อง
รับผิดชอบในคา่ใช้จา่ยใด ๆ อนัอาจเกิดขึ �นในการที!ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 

 6.  บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา เชน่ ตวัอยา่ง แคตตาล็อก แบบรูปแบบรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  
ซึ!งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่มหาวิทยาลยัพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้มหาวิทยาลยัไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สิน
ของทางราชการ  สําหรับตวัอยา่งที!เหลือหรือไมใ่ช้แล้ว ซึ!งมหาวิทยาลยัคืนให้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ ที!เกิด
ขึ �นกบัตวัอยา่งนั �น 
 

 7.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตวัเลข และตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ    ที!ได้ยื!นพร้อมใบเสนอราคานี �โดยละเอียดแล้วและ
เข้าใจดี มหาวิทยาลยัไมต้่องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน่ 
 

 8.  ใบเสนอราคานี �ได้ยื!นซองเสนอโดยบริสทุธิEยตุธิรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกบับคุคลใดบคุคลหนึ!ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ  ที!ได้ยื!นซองเสนอราคาในคราว
เดียวกนั 
 

  เสนอราคามา  ณ  วนัที!..........ดือน...........................พ.ศ............... 
 
   
     ลงชื!อ.................................................... 
                    (...............................................) 
              ตําแหนง่............................................... 
 
                        ประทบัตรา (ถ้ามี) 



 
แผ่นนี �ใช้ปะหน้าซองบัญชีเอกสารส่วนที� 1 

บัญชีเอกสารส่วนที� 1 
 

���� 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิตบุิคคล 

    ο  (ก ) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจาํกัด 

      - สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล              จํานวน   แผน่ 
      - บญัชีรายชื!อหุ้นสว่นผู้จดัการและผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี)   จํานวน   แผน่ 

    ο (ข)  บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด 

     - สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล             จํานวน   แผน่ 
     - หนงัสือบริคณห์สนธิ                                          จํานวน   แผน่ 
     - บญัชีรายชื!อกรรมการผู้จดัการ และผู้ มีอํานาจควบคมุ(ถ้ามี)  จํานวน   แผน่ 
     - บญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่                                          จํานวน   แผน่ 

���� 2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิตบุิคคล 

     ο   (ก)  บคุคลธรรมดา 
  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น    จํานวน   แผน่               

 ο   (ข) คณะบคุคล 
  สําเนาข้อตกลงที!แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน   จํานวน   แผน่ 
  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น   จํานวน   แผน่ 

����  3.  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า 
 สําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า      จํานวน   แผน่ 

          ο   (ก)  ในกรณีผู้ ร่วมค้าเป็นบคุคลธรรมดา 
  -  บคุคลสญัชาตไิทย 
      สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน     จํานวน   แผน่ 
  -  บคุคลที!มิใชส่ญัชาตไิทย 
      สําเนาหนงัสือเดนิทาง      จํานวน   แผน่ 

 ο   (ข)  ในกรณีผู้ ร่วมค้าเป็นนิตบิคุคล 
  -  ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั 
      สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล   จํานวน   แผน่ 
      บญัชีรายชื!อหุ้นส่วนผู้จดัการผู้ มีอํานาจควบคมุ(ถ้ามี)   จํานวน   แผน่ 
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  -  บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั    จํานวน   แผน่ 
      สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล   จํานวน   แผน่ 
      สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ     จํานวน   แผน่ 
      บญัชีรายชื!อกรรมการผู้จดัการ     จํานวน   แผน่ 
      บญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี)   จํานวน   แผน่ 

����  4.  อื!นๆ (ถ้ามี) 

 ο             
 ο             
 ο              
 ο             
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เอกสารหลกัฐานที!ข้าพเจ้ายื!นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื �อ/จ้าง     ถกูต้องและ
เป็นความจริงทกุประการ 

 
 

             ลงชื!อ       ผู้ เสนอราคา 
                                              (      ) 

                 ประทบัตรา  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผ่นนี �ใช้ปะหน้าซองบัญชีเอกสารส่วนที� 2 
บัญชีเอกสารส่วนที� 2 

 

 θ     1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ      จํานวน   แผน่ 

 θ     2. หนงัสือมอบอํานาจซึ!งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที!ผู้ เสนอราคามอบอํานาจให้บคุคลอื!น  
             ทําการแทน                                                             จํานวน   แผน่ 

 θ     3. สําเนาหนงัสือรับรองผลงาน(ถ้ามี)                                     จํานวน   แผน่ 

 θ     4. อื!นๆ (ถ้ามี) 

          ο              
          ο             
          ο             
          ο                                    
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลกัฐานที!ข้าพเจ้ายื!นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื �อ/จ้าง  
ถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

ลงชื!อ      ผู้ เสนอราคา 
         (      ) 

                      ประทบัตรา (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



บทนิยาม 
 

“ผู้เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความวา่ บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลที!เข้าเสนอราคาขายในการ
สอบราคาซื �อของมหาวิทยาลยั เป็นผู้ มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บคุคลอื!นที!เข้าเสนอราคาในการสอบราคาซื �อของมหาวิทยาลยัในคราวเดียวกนั    

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวข้างต้น ได้แก่การที!
บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลดงักลา่วมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

(1) มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบริหาร  โดยผู้จดัการ  หุ้นส่วนผู้จดัการ    กรรมการผู้จดัการผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ!งมีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหาร
จดัการกิจการของบคุคลหรือของนิติบคุคลอีกรายหนึ!งหรือหลายราย ที!เสนอราคามหาวิทยาลยัให้แก่ในการสอบราคาซื �อ
ครั �งนี � 

(2) มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงทนุ โดยผู้ เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือผู้ เป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดใน
ห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้าง
หุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ!งหรือหลายรายที!เสนอราคา
ให้แก่มหาวิทยาลยัในการสอบราคาซื �อครั �งนี � 

คําวา่  “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความวา่ ผู้ ถือหุ้นซึ!งถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละยี!สิบห้าในกิจการนั �น หรือในอตัราอื!น
ตามที!คณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดเุห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะไขว้กนัระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จดัการ หุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบคุคลธรรมดาหรือของนิติบคุคลหนึ!ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั อีกรายหนึ!งหรือหลายรายที!
เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลยัในการสอบราคาซื �อครั �งนี � หรือในนยักลบักนั 

การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดงักล่าวข้างต้นของคูส่มรส หรือบตุรที!ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของ
บคุคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือวา่เป็นการดํารงตําแหนง่การเป็นหุ้นสว่น หรือการถือหุ้นของบคุคลดงักลา่ว 

ในกรณีบคุคลใดใช้ชื!อบคุคลอื!นเป็นผู้จดัการ หุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือ
หุ้นโดยที!ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที!แท้จริง  หรือเป็นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นที!แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดั แล้วแตก่รณี ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัที!เกี!ยวข้อง ได้เสนอ
ราคาให้แก่มหาวิทยาลยัในการสอบราคาซื �อคราวเดียวกนั ให้ถือว่าผู้ เสนอราคาหรือผู้ เสนองานนั �นมีความสมัพนัธ์กนัตาม 
(1) (2) หรือ (3) แล้วแตก่รณี 

“การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม” หมายความวา่ การที!ผู้ เสนอราคารายหนึ!งหรือหลายรายกระทําการ
อยา่งใดๆ อนัเป็นการขดัขวางหรือเป็นอปุสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาตอ่
มหาวิทยาลยั ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกนั หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื!นใด หรือใช้กําลงัประทษุร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลงัประทษุร้าย หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเท็จ 
หรือกระทําโดยทจุริต ทั �งนี � โดยมีวตัถปุระสงค์ที!จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ เสนอราคาด้วยกนั หรือให้ประโยชน์แก่ผู้
เสนอราคารายหนึ!งรายใดเป็นผู้ มีสิทธิทําสญัญากบัมหาวิทยาลยั หรือเพื!อหลีกเลี!ยงการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
เพื!อให้เกิดความได้เปรียบมหาวิทยาลยั โดยมิใชเ่ป็นไปในทางประกอบปกต ิ



แบบหนังสือคํ �าประกัน 
(หลกัประกนัสญัญา) 

 
เลขที!……………..………….      วนัที!…………………………….................. 

ข้าพเจ้า……………………....………….(ชื!อธนาคาร)………..………….….สํานกังานตั �งอยูเ่ลขที!……………… 
ถนน ……………………....…ตําบล/แขวง ………….…..….…..อําเภอ/เขต ………..………จงัหวดั …….……………... 
โดย …………....…………..ผู้ มีอํานาจลงนามผกูผนัธนาคาร ขอทําหนงัสือคํ �าประกนัฉบบันี � ให้ไว้ตอ่……...………… 
(ชื!อสว่นราชการผู้ ซื �อ)……………….ซึ!งตอ่ไปนี � เรียกวา่ “ผู้ขาย” ได้ทําสญัญาซื �อขาย ……………….กบัผู้ ซื �อ ตามสญัญา
เลขที! ……….…….……..ลงวนัที! ..…..………..………ซึ!งผู้ขาย ต้องวางหลกัประกนั การปฏิบตัิ ตาม สญัญาตอ่ผู้ ซื �อ 
เป็นจํานวนเงิน……………………….…..…..บาท(……………………………………………..………..…..) ซึ!งเท่ากับ
ร้อยละ ………....(……………………%) ของราคาทั �งหมดตามสญัญา 
 ข้าพเจ้ายอมผกูพนัตน โดยไม่มีเงื!อนไข ที!จะคํ �าประกนัชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกบัลกูหนี �ชั �นต้น ในการชําระ
เงิน ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ ซื �อ จํานวนเงินไม่เกิน……………………………..……บาท(……………….…………..) 
ในกรณีที!ผู้ขาย ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบตัิ ตาม
ภาระหน้าที!ใด ๆ ที!กําหนดสญัญาดงักล่าวข้างต้น ทั �งนี � โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงสิทธิใด ๆ เพื!อโต้แย้ง และผู้ ซื �อไม่
จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชําระหนี �นั �นก่อน 
 1. หากผู้ ซื �อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบตัิผิดแผก ไปจากเงื!อนไข ๆ ในสญัญา ให้ถือ
วา่ข้าพเจ้าได้ยินยอม ในกรณีนั �น ๆ ด้วย 
 2. หนงัสือคํ �าประกนันี � มีผลใช้บงัคบัตั �งแตว่นัทําสญัญาซื �อขาย ดงักล่าวข้างต้นจนถึงวนัที!ภาระหน้าที!ทั �งหลาย
ของผู้ขาย จะได้ปฏิบตัใิห้สําเร็จลลุว่งไป และข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนการคํ �าประกนั     ไม่ว่ากรณี ใด ๆ  ตราบเท่าที!ผู้ขายยงัต้อง
รับผิดชอบ ตอ่ผู้ ซื �อตามสญัญาซื �อขายอยู ่
 ข้าพเจ้าได้ลงนามประทบัตรา ไว้ตอ่หน้าพยานเป็นสําคญั 
 
 

(ลงชื!อ)…………………………….……………ผู้ คํ �าประกนั 
            (………………………………….……) 
ตําแหนง่………………………………………… 

 

(ลงชื!อ)…………………….……………………พยาน 
          (……………………………………..…) 

 

(ลงชื!อ)…………………………..……..............พยาน 
          (…………………………………….…) 

 
 



ตัวอย่างสัญญา 
สัญญาซื �อขาย 

 
แบบสัญญาซื �อขายทั�วไป 

 
สญัญาเลขที!………………………………………..… 

 
 สญัญาฉบบันี �ทําขึ �น ณ …………………………………..............ตําบล/แขวง………….…………………...…... 
อําเภอ/เขต……………………….….....จงัหวดั…………………....เมื!อวนัที!………..เดือน……………..พ.ศ… ….……. 
ระหวา่ง………………..………….….....โดย.……………..….................ซึ!งตอ่ไปในสญัญานี �เรียกกวา่ “ผู้ ซื �อ” ฝ่ายหนึ!ง 
กบั…………………................................ซึ!งจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล ณ ………………………………………………... 
มีสํานกังานใหญ่อยูเ่ลขที!…………………..ถนน………….…………………...ตําบล/แขวง……….……………………… 
อําเภอ/เขต……………………......จงัหวดั……….………โดย……..…........................ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล 
ปรากฏตามหนงัสือรับรองของสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…………………………………………….....................
ลงวันที!…………………………..…..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที!……………..……………………)* แนบท้าย
สญัญานี � (ในกรณีที!ผู้ ขายเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่ากับ……………………………..อยู่บ้านเลขที!……......
ถนน…………….……………………..ตําบล/แขวง……………………….…อําเภอ/เขต…………….……………….
จงัหวดั………….……………)* ซึ!งตอ่ไปในสญัญานี �เรียกวา่ “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ!ง 
 คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี � 
  

ข้อ 1. ข้อตกลงซื �อขาย 
 ผู้ ซื �อตกลงซื �อและผู้ขายตกลงขาย……………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
จํานวน………………………..…….เป็นราคาทั �งสิ �น……………….…………...บาท (………………………………….) 
ซึ!งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ!มจํานวน………………………….…บาท ตลอดจนภาษีอากรอื!นๆและคา่ใช้จา่ยทั �งปวงด้วยแล้ว 
 ผู้ขายรับรองว่าสิ!งที!ขายให้ตามสญัญานี �เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมี
คณุภาพ และคณุสมบตัไิมตํ่!ากวา่ที!กําหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสญัญา 
 ในกรณีที!เป็นการซื �อสิ!งของซึ!งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื!อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคณุภาพและ
คณุสมบตัไิมตํ่!ากวา่ที!กําหนดไว้ด้วย 
  

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ�งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสญัญา ดงัตอ่ไปนี � ให้ถือเป็นสว่นหนึ!งของ สญัญานี � 
 2.1 ผนวก 1………….(รายการคณุลกัษณะเฉพาะ)  จํานวน…….……........หน้า 
 2.2 ผนวก 2………….(แคต็ตาล็อก)*    จํานวน………………..หน้า 
 2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*     จํานวน………………..หน้า 
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 2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)    จํานวน………………..หน้า 
 2.5 ……………………………..…….ฯลฯ………………………………………..…………………… 
 ความใด ในเอกสารแนบท้ายสญัญา ที!ขดัแย้ง กบัข้อความ ในสญัญานี � ให้ใช้ข้อความในสญัญานี �บงัคบั และใน
กรณีที!เอกสารแนบท้ายสญัญา ขดัแย้งกนัเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจของผู้ ซื �อ 
  

ข้อ 3 การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะสง่มอบสิ!งของที!ซื �อขายตามสญัญา ให้แก่ผู้ ซื �อ ณ…………………………………………………………. 
………………………………….……..…. ภายในวนัที!……………….….เดือน………………….พ.ศ. ………………….. 
ให้ถกูต้อง และครบถ้วน ตามที!กําหนดไว้ในข้อ 1 แหง่สญัญานี � พร้อมทั �งหีบหอ่ หรือเครื!องรัดพนัผกูโดยเรียบร้อย 
 การสง่มอบสิ!งของ ตามสญัญานี � ไมว่า่จะเป็นการส่งมอบ เพียงครั �งเดียว หรือส่งมอบหลายครั �ง ผู้ขายจะต้องแจ้ง
กําหนดเวลาสง่มอบ แตล่ะครั �ง โดยทําเป็นหนงัสือนําไปยื!นตอ่ผู้ ซื �อ ณ…………………ในเวลาราชการ ก่อนวนัส่งมอบไม่
น้อยกวา่…………วนัทําการ 
  

ข้อ 4. การใช้เรือไทย 
 ถ้าสิ!งของที! จะต้องส่งมอบให้ แก่ผู้ ซื �อตามสญัญานี � เป็นสิ!งของที!ผู้ขาย จะต้องสั!งหรือนําเข้ามาจาก ตา่งประเทศ 
และสิ!งของนั �น ต้องนําเข้ามา โดยทางเรือ ในเส้นทางเดินเรือ ที!มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ ให้บริการรับขนได้ ตามที!
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจดัการให้ สิ!งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที!มีสิทธิ
เชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศ มายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะ ได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ก่อนปรรทกุของนั �น ลงเรืออื!นที!มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที!รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้
บรรทกุ โดยเรืออื!นได้ ทั �งนี � ไมว่า่การสั!งหรือสั!งซื �อสิ!งของ ดงักลา่วจากตา่งประเทศ จะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ   
หรือแบบอื!นใด 
 ในการสง่มอบสิ!งของ ตามสญัญาให้แก่ผู้ ซื �อ ถ้าสิ!งของนั �น เป็นสิ!งของตามวรรคหนึ!ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบ ใบตรา
ส่ง(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนั �นซึ!งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทย หรือเรือที!มีสิทธิ 
เชน่เดียวกบัเรือไทยให้แก่ผู้ ซื �อพร้อมกบัการสง่มอบสิ!งของด้วย 
 ในกรณีที!สิ!งของดงักล่าว ไม่ได้บรรทกุจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที!มีสิทธิเช่นเดียว 
กบัเรือไทย ผู้ขายต้องสง่มอบหลกัฐานซึ!งแสดงวา่ ได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้
บรรทกุของ โดยเรืออื!นได้ หรือหลกัฐาน ซึ!งแสดงว่า ได้ชําระคา่ธรรมเนียมพิเศษ เนื!องจากการไม่บรรทกุของโดยเรือไทย
ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว อยา่งใดอยา่งหนึ!งแก่ผู้ ซื �อด้วย 
 ในกรณีที!ผู้ขาย ไม่ส่งมอบหลกัฐานอย่างหนึ!งอย่างใด ดงักล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ ซื �อ แตจ่ะขอส่งมอบ
สิ!งของ ดงักล่าวให้ผู้ ซื �อก่อน โดยยงัไม่รับชําระเงินคา่ สิ!งของ ผู้ ซื �อมีสิทธิรับสิ!งของดงักล่าวไว้ก่อนและชําระเงินคา่สิ!งของ 
เมื!อผู้ขายได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนดงักลา่วแล้วได้ 
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ข้อ 5. การตรวจรับ 
 เมื!อผู้ ซื �อได้ตรวจรับ สิ!งของที!ส่งมอบ และเห็นว่าถกูต้องครบถ้วน ตามสญัญาแล้ว ผู้ ซื �อจะออก หลกัฐานการรับ
มอบไว้ให้ เพื!อผู้ขาย นํามาเป็น หลกัฐานประกอบการขอรับเงินคา่สิ!งของนั �น 
 ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่าสิ!งของ ที!ผู้ขายส่งมอบ ไม่ตรงตามสญัญาข้อ 1 ผู้ ซื �อทรงไว้ ซึ!งสิทธิที!จะไม่รับ
สิ!งของนั �น ในกรณีเช่นว่านี � ผู้ขายต้องรีบนําสิ!งของนั �นกลบัคืนโดยเร็วที!สดุเท่าที!จะทําได้ และนําสิ!งของ มาส่งมอบให้ใหม ่
หรือต้องทําการแก้ไข ให้ถกูต้องตามสญัญาด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที!เสียไปเพราะ เหตดุงักล่าว ผู้ขาย
จะนํามาอ้างเป็นเหต ุขอขยายเวลาทําการตามสญัญาหรือของดหรือลดคา่ปรับไมไ่ด้ 
 ในกรณีที!ผู้ขายส่งมอบ สิ!งของถกูต้อง แตไ่ม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน แตไ่ม่ถกูต้องทั �งหมด ผู้ ซื �อจะ
ตรวจรับ เฉพาะสว่นที!ถกูต้อง โดยออกหลกัฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั �นก็ได้* (ความในวรรคสามนี � จะไม่กําหนดไว้ ใน
กรณีที!ผู้ ซื �อต้องการสิ!งของ ทั �งหมดในคราวเดียวกนั หรือการซื �อสิ!งของที!ประกอบ เป็นชดุหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบ
อยา่งหนึ!งอยา่งใดไปแล้ว จะไมส่ามารถใช้งานได้โดยสมบรูณ์) 
  

ข้อ 6. การชาํระเงนิ 
 (ผู้ ซื �อตกลงชําระเงิน คา่สิ!งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื!อผู้ ซื �อได้รับมอบ สิ!งของตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 (ผู้ ซื �อตกลงชําระเงินคา่สิ!งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย ดงันี � 
 6.1 เงินล่วงหน้า จํานวน………..............บาท (……………………………..) จะจ่ายให้ภายใน…………….วนั 
นบัแต ่ วนัทําสญัญานี � ทั �งนี �โดยผู้ขาย จะต้องนําหลกัประกนัเงินล่วงหน้าเป็น…………..….. (หนงัสือคํ �าประกนัของ
ธนาคารภายในประเทศหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย) ……….........เต็มตามจํานวนเงินล่วงหน้าที! จะได้รับมามอบให้แก่ผู้ ซื �อ 
เป็นหลกัประกนัการชําระคืนเงินลว่งหน้าก่อนการรับชําระเงินลว่งหน้านั �น 
 6.2 เงินที!เหลือ จํานวน………………บาท (……………………………………….) จะจ่ายให้ เมื!อผู้ ซื �อได้รับมอบ
สิ!งของ ตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 การจ่ายเงินตามเงื!อน ไขแห่งสัญญานี � ผู้ ซื �อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ ขายชื!อ
ธนาคาร…………….………..……..…..สาขา…………………….…ชื!อบัญชี……………………………………เลขที!
บญัชี……………………ทั �งนี � ผู้ขายตกลง เป็นผู้ รับภาระเงินคา่ธรรมเนียม หรือคา่บริการอื!นใดเกี!ยวกบัหารโอน ที!ธนาคาร
เรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหกัเงิน ดงักล่าวจากจํานวนเงินโอนใน งวดนั �นๆ(ความในวรรคนี � ใช้สําหรับ กรณีที!ส่วน
ราชการ จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตาม
แนวทาง ที!กระทรวงการคลงักําหนด) 
  

ข้อ 7. การรับประกัน ความชาํรุดบกพร่อง 
 ผู้ ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ของสิ!งของตามสัญญานี �เป็นเวลา………
ปี…………………..เดือน นบัแต ่วนัที!ผู้ ซื �อได้รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว หากสิ!งของตามสญัญานี � เกิดชํารุด
บกพร่อง หรือขดัข้องอนัเนื!องมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องจดัการซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้อยู่ในสภาพ ที!ใช้
การได้ดีดงัเดมิ ภายใน………..วนั นบัแตว่นัที! ได้รับแจ้ง จากผู้ ซื �อ โดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั �งสิ �น 
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ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 
 ในขณะทําสัญญานี � ผู้ ขายไ ด้ นําหลักประกันเ ป็น………………..เ ป็นจํานวนเ งิน…………บาท 
(……………………………) ซึ!งเท่ากบัร้อยละ…………… (……….%) ของราคาทั �งหมด ตามสญัญา มามอบให้แก่ผู้ ซื �อ 
เพื!อเป็นหลกัการปฏิบตั ิตามสญัญานี � 
 หลกัประกนั ที!ผู้ขายนํามามอบไว้ ตามวรรคหนึ!ง ผู้ ซื �อจะคืน ให้เมื!อผู้ขายพ้น จากข้อผกูผนั    ตามสญัญานี �แล้ว 
(สว่นหลกัประกนัตามข้อ 6.1 ผู้ ซื �อจะคืนให้ พร้อมกบั การจา่ยเงินงวดสดุท้ายตามข้อ 6.2)* 
 

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื!อครบกําหนดสง่มอบ สิ!งของตา่งสญัญานี �แล้ว ถ้าผู้ขายไมส่ง่มอบสิ!งของ ที!ตกลงขายให้แก่    ผู้ ซื �อ หรือส่งมอบ
ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบจํานวน ผู้ ซื �อมีสิทธิบอกเลิกสญัญาทั �งหมดหรือบางสว่นได้ 
 ในกรณีที!ผู้ ซื �อใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ผู้ ซื �อมีสิทธิริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนงัสือคํ �าประกนั
ตามสญัญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 เป็นจํานวนเงินทั �งหมด หรือแตบ่างส่วนก็ได้ แล้วแตผู่้ ซื �อ จะเห็นสมควร และถ้าผู้ ซื �อจดัซื �อ
สิ!งของ จากบคุคลอื!นเต็มจํานวน หรือเฉพาะจํานวนที!ขาดส่ง แล้วแตก่รณี ภายในกําหนด……….เดือน นบัแต ่ วนัเลิก
สญัญา ผู้ขาย จะต้องชดใช้ราคาที!เพิ!มขึ �น จากราคาที!กําหนดไว้ในสญัญานี �ด้วย 
  

ข้อ 10. ค่าปรับ 
 ในกรณีที! ผู้ ซื �อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ตามสญัญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชําระคา่ปรับให้ ผู้ ซื �อเป็นรายวนั ใน
อตัราร้อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ!งของ ที!ยงัไม่ได้รับมอบ นบัแต่วนัถัดจาก วนัครบกําหนดตาม
สญัญา จนถึงวนัที!ผู้ขาย ได้นําสิ!งของมาสง่มอบให้แก่ผู้ ซื �อจนถกูต้องครบถ้วน 
 การคิดค่าปรับ ในกรณีสิ!งของ ที!ตกลงซื �อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาด
สว่นประกอบ สว่นหนึ!งสว่นใดไป ทําให้ไมส่ามารถใช้การได้ โดยสมบรูณ์ ให้ถือวา่ยงัไม่ได้        ส่งมอบสิ!งของนั �นเลย และ
ให้คดิคา่ปรับ จากราคาสิ!งของเตม็ทั �งชดุ 
 ในระหวา่งที!ผู้ ซื �อยงัมิได้ ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญานั �น หากผู้ ซื �อเห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบตัิตามสญัญาตอ่ไปได้ ผู้ ซื �อ
จะใช้สิทธิบอกเลิก และริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนงัสือคํ �าประกนัตามสญัญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 
กบัเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที!เพิ!มขึ �น ตามที!กําหนดไว้ในสญัญาข้อ 9 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ ซื �อ ได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระ
คา่ปรับไปยงัผู้ขาย เมื!อครบกําหนดสง่มอบแล้ว      ผู้ ซื �อมีสิทธิที!จะปรับผู้ขาย จนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้อีกด้วย 
  

ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขาย ไม่ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อหนึ!งข้อใดด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ซื �อแล้ว 
ผู้ขายต้องชดใช้คา่เสียหาย ให้แก่ผู้ ซื �อโดยสิ �นเชิง ภายในกําหนด 30 วนั นบัตั �งแตว่นัที! ได้รับแจ้งจากผู้ ซื �อ 
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ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีที!มีเหตสุดุวิสยั หรือเหตใุดๆ อนัเนื!องมาจากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ ซื �อ หรือพฤติการณ์อนัใด
อนัหนึ!ง ซึ!งผู้ขายไมต้่องรับผิดชอบ ตามกฎหมายเป็นเหตใุห้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ!งของตามเงื!อนไข และกําหนดเวลา
แห่งสญัญานี �ได้ ผู้ ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสญัญา หรือ ของด หรือลดคา่ปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตหุรือ
พฤตกิารณ์ ดงักลา่วพร้อมหลกัฐาน เป็นหนงัสือให้ผู้ ซื �อทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที!เหตนุั �นสิ �นสดุลง 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบตัิให้เป็นไป ตามความในวรรคหนึ!ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที!จะขอขยายเวลา
ทําการตามสญัญา หรือของดหรือลดคา่ปรับ โดยไมเ่งื!อนไขใดๆ ทั �งสิน เว้นแตก่รณีเหตเุกิดจากความผิด หรือบกพร่องของ
ฝ่ายผู้ ซื �อ ซึ!งมีหลกัฐานชดัแจ้ง หรือผู้ ซื �อทราบดีอยูแ่ล้วตั �งแตต้่น 
 การขยายเวลาทําการตามสญัญา หรือของด หรือลดคา่ปรับตามวรรคหนึ!ง อยูใ่นดลุพินิจของผู้ ซื �อที!จะพิจารณา 
 สญัญานี �ทําขึ �นสองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้ อ่าน และเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว 
จงึได้ลงลายมือชื!อ พร้อมทั �งประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน และคูส่ญัญาตา่งยดึถือไว้ฝ่ายละฉบบั 
 
 

(ลงชื!อ)…………………….……………..ผู้ ซื �อ 
           (………………….……………….) 

 
(ลงชื!อ)…………………………………..ผู้ขาย 
          (…………….……………………..) 

 
(ลงชื!อ)…………………………………..พยาน 
         (…………………….……………..) 

 
(ลงชื!อ)…………………………………..พยาน 
        (…………………………..………..) 

 
 
 

_________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเงื!อนไขเพิ!มเตมิซึ!งสว่นราชการผู้ ทําสญัญาอาจเลือกใช้หรือตดัออกได้ตามข้อเท็จจริง 

 


