แบบใบเสนอราคา
(วิธีสอบราคา)
เรี ยน......................................................................................
1. ข้ าพเจ้ า...................................................................................................................................................
ตังอยู
 เ่ ลขที!............................................ถนน.................................................แขวง....................................................
เขต......................................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์................................................
โดย.........................................................................................................ผู้ลงนามข้ างท้ ายนี ได้ พิจารณาเงื!อนไขต่าง ๆ
ในเอกสารสอบราคาซื อเลขที!................................................และเอกสารเพิ!มเติมเลขที!........................................(ถ้ ามี)
โดยตลอดและยอมรับข้ อกําหนด และเงื!อนไขนันแล้
 ว รวมทังรั
 บรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที!กําหนด
และไม่เป็ นผู้ทิ งงานของทางราชการ
2. ข้ าพเจ้ าขอเสนอรายการพัสดุ……………………………………………………………………………………
3. พัสดุรวมทังบริ
 การ ซึง! กําหนดไว้ ในเอกสารสอบราคาซื อ ตามราคาและกําหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี 
ที!

รายการ

ราคา
ต่อหน่วย

ภาษี มลู ค่า
เพิ!ม(ถ้ ามี)

จํานวน

(..........................................................................................................)
ซึง! เป็ นราคาที!รวมภาษี มลู ค่าเพิ!มรวมทังภาษี
 อากรอื!น และค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้

ด้วยแล้ ว

รวมเงิน

กําหนด
ส่งมอบ

-23. คําเสนอนี จะยืนอยู่เป็ นเวลา...........................วันนับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา และมหาวิทยาลัยอาจรับคํา
เสนอนี  ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที!จะครบกํ าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อระยะเวลาที!ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที!
มหาวิทยาลัยร้ องขอ
4. ในกรณีที!ข้าพเจ้ าได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นผู้ชนะการสอบราคา ข้ าพเจ้ ารับรองจะ
4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื อขายแนบท้ ายเอกสารสอบราคากับมหาวิทยาลัยภายใน..................วัน
นับถัดจากวันที!ได้ รับหนังสือแจ้ งให้ ไปทําสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา ตามตัวอย่างแนบท้ ายเอกสารสอบราคาให้ แก่มหาวิทยาลัยก่อน
หรื อในขณะที!ได้ ลงนามในสัญญาเป็ นจํานวนร้ อยละ......................ของราคาตามสัญญาที!ได้ ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี 
เพื!อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
รวมทังยิ
 นดีชดใช้ คา่ เสียหายใดที!อาจมีแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสิทธิ จะให้ ผ้ เู สนอราคารายอื!น
เป็ นผู้เสนอราคาได้ หรื อมหาวิทยาลัยอาจเรี ยกสอบราคาใหม่ก็ได้
5. ข้ าพเจ้ ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยไม่มีความผูกพันที!จะรับคําเสนอนี  หรื อใบเสนอราคาใด ๆ รวมทังสิ
 นไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้ จา่ ยใด ๆ อันอาจเกิดขึ นในการที!ข้าพเจ้ าได้ เข้ าเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบรู ปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ซึง! ข้ าพเจ้ าได้ ส่งให้ แก่มหาวิทยาลัยพร้ อมใบเสนอราคา ข้ าพเจ้ ายินยอมมอบให้ มหาวิทยาลัยไว้ เป็ นเอกสารและทรัพย์สิน
ของทางราชการ สําหรับตัวอย่างที!เหลือหรื อไม่ใช้ แล้ ว ซึง! มหาวิทยาลัยคืนให้ ข้าพเจ้ าจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ ที!เกิด
ขึ นกับตัวอย่างนัน
7. ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที!ได้ ยื!นพร้ อมใบเสนอราคานี โดยละเอียดแล้ วและ
เข้ าใจดี มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรื อตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี ได้ ยื!นซองเสนอโดยบริ สทุ ธิEยตุ ธิ รรม และปราศจากกลฉ้ อฉล หรื อการสมรู้ ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ!ง หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้ างหุ้นส่วนบริ ษัทใด ๆ ที!ได้ ยื!นซองเสนอราคาในคราว
เดียวกัน
เสนอราคามา ณ วันที!..........ดือน...........................พ.ศ...............

ลงชื!อ....................................................
(...............................................)
ตําแหน่ง...............................................
ประทับตรา (ถ้ ามี)

แผ่ นนีใ ช้ ปะหน้ าซองบัญชีเอกสารส่ วนที 1

บัญชีเอกสารส่ วนที 1
1. ในกรณีผ้ ูเสนอราคาเป็ นนิตบิ ุคคล
ο (ก ) ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่ วนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
- บัญชีรายชื!อหุ้นส่วนผู้จดั การและผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)

จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น

ο (ข) บริษัทจํากัดหรื อบริษัทมหาชนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
- หนังสือบริ คณห์สนธิ
- บัญชีรายชื!อกรรมการผู้จดั การ และผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ ามี)
- บัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

จํานวน

แผ่น

ο (ข) คณะบุคคล
สําเนาข้ อตกลงที!แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน

จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น

3. ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า
สําเนาสัญญาของการเข้ าร่วมค้ า

จํานวน

แผ่น

จํานวน

แผ่น

จํานวน

แผ่น

จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น

2. ในกรณีผ้ ูเสนอราคาไม่ เป็ นนิตบิ ุคคล
ο (ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั 

ο (ก) ในกรณีผ้ รู ่วมค้ าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- บุคคลที!มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
ο (ข) ในกรณีผ้ รู ่วมค้ าเป็ นนิตบิ คุ คล
- ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
บัญชีรายชื!อหุ้นส่วนผู้จดั การผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ ามี)

-2-

- บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ
บัญชีรายชื!อกรรมการผู้จดั การ
บัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ผ้ มู ีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4. อื!นๆ (ถ้ ามี)
ο
ο
ο
ο
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที!ข้าพเจ้ ายื!นพร้ อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื อ/จ้ าง ถูกต้ องและ
เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื!อ

ผู้เสนอราคา
)

(
ประทับตรา (ถ้ ามี)

แผ่ นนีใ ช้ ปะหน้ าซองบัญชีเอกสารส่ วนที 2
บัญชีเอกสารส่ วนที 2
θ

1. แคตตาล็อกและหรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

θ

2. หนังสือมอบอํานาจซึง! ปิ ดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที!ผ้ เู สนอราคามอบอํานาจให้ บคุ คลอื!น
แผ่น
ทําการแทน
จํานวน

θ 3. สําเนาหนังสือรับรองผลงาน(ถ้ ามี)
θ 4. อื!นๆ (ถ้ ามี)

จํานวน

จํานวน

แผ่น

แผ่น

ο
ο
ο
ο
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที!ข้าพเจ้ ายื!นพร้ อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื อ/จ้ าง
ถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ

ผู้เสนอราคา
)

ลงชื!อ
(
ประทับตรา (ถ้ ามี)

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คลที!เข้ าเสนอราคาขายในการ
สอบราคาซื อของมหาวิทยาลัย เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคลอื!นที!เข้ าเสนอราคาในการสอบราคาซื อของมหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ได้ แก่การที!
บุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี 
(1) มีความสัมพันธ์ กนั ในเชิงบริ หาร โดยผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคลรายหนึ!งมีอํานาจหรื อสามารถใช้ อํานาจในการบริ หาร
จัดการกิจการของบุคคลหรื อของนิติบคุ คลอีกรายหนึ!งหรื อหลายราย ที!เสนอราคามหาวิทยาลัยให้ แก่ในการสอบราคาซื อ
ครัง นี 
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผู้เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดใน
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ าง
หุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ!งหรื อหลายรายที!เสนอราคา
ให้ แก่มหาวิทยาลัยในการสอบราคาซื อครัง นี 
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึง! ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละยี!สิบห้ าในกิจการนัน หรื อในอัตราอื!น
ตามที!คณะกรรมการว่าด้ วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรื อบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์ กนั ในลักษณะไขว้ กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ
ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบคุ คลหนึ!ง เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วน
สามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ!งหรื อหลายรายที!
เข้ าเสนอราคาให้ แก่มหาวิทยาลัยในการสอบราคาซื อครัง นี  หรื อในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นของคูส่ มรส หรื อบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลใน (1) (2) หรื อ (3) ให้ ถือว่าเป็ นการดํารงตําแหน่งการเป็ นหุ้นส่วน หรื อการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบคุ คลใดใช้ ชื!อบุคคลอื!นเป็ นผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้เป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือ
หุ้นโดยที!ตนเองเป็ นผู้ใช้ อํานาจในการบริ หารที!แท้ จริ ง
หรื อเป็ นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นที!แท้ จริ งของห้ างหุ้นส่วน หรื อบริ ษัท
จํากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด แล้ วแต่กรณี ห้ างหุ้นส่วน หรื อบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดที!เกี!ยวข้ อง ได้ เสนอ
ราคาให้ แก่มหาวิทยาลัยในการสอบราคาซื อคราวเดียวกัน ให้ ถือว่าผู้เสนอราคาหรื อผู้เสนองานนันมี
 ความสัมพันธ์ กนั ตาม
(1) (2) หรื อ (3) แล้ วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม” หมายความว่า การที!ผ้ เู สนอราคารายหนึ!งหรื อหลายรายกระทําการ
อย่างใดๆ อันเป็ นการขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาสให้ มีการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาต่อ
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรื อโดยการให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื!นใด หรื อใช้ กําลังประทุษร้ าย หรื อข่มขู่ว่าจะใช้ กําลังประทุษร้ าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ
หรื อกระทําโดยทุจริ ต ทังนี
  โดยมีวตั ถุประสงค์ที!จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้ วยกัน หรื อให้ ประโยชน์แก่ผ้ ู
เสนอราคารายหนึ!งรายใดเป็ นผู้มีสิทธิทําสัญญากับมหาวิทยาลัย หรื อเพื!อหลีกเลี!ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อ
เพื!อให้ เกิดความได้ เปรี ยบมหาวิทยาลัย โดยมิใช่เป็ นไปในทางประกอบปกติ

แบบหนังสือคํา ประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที!……………..………….
วันที!……………………………..................
ข้ าพเจ้ า……………………....………….(ชื!อธนาคาร)………..………….….สํานักงานตังอยู
 เ่ ลขที!………………
ถนน ……………………....…ตําบล/แขวง ………….…..….…..อําเภอ/เขต ………..………จังหวัด …….……………...
โดย …………....…………..ผู้มีอํานาจลงนามผูกผันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ าประกันฉบับนี  ให้ ไว้ ตอ่ ……...…………
(ชื!อส่วนราชการผู้ซื อ)……………….ซึง! ต่อไปนี  เรี ยกว่า “ผู้ขาย” ได้ ทําสัญญาซื อขาย ……………….กับผู้ซื อ ตามสัญญา
เลขที! ……….…….……..ลงวันที! ..…..………..………ซึ!งผู้ขาย ต้ องวางหลักประกัน การปฏิบตั ิ ตาม สัญญาต่อผู้ซื อ
เป็ นจํ านวนเงิ น……………………….…..…..บาท(……………………………………………..………..…..) ซึ!งเท่ากับ
ร้ อยละ ………....(……………………%) ของราคาทังหมดตามสั

ญญา
ข้ าพเจ้ ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื!อนไข ที!จะคํ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี ชันต้
 น ในการชําระ
เงิน ให้ ตามสิทธิเรี ยกร้ องของผู้ซื อ จํานวนเงินไม่เกิน……………………………..……บาท(……………….…………..)
ในกรณี ที!ผ้ ขู าย ก่อให้ เกิดความเสียหายใด ๆ หรื อต้ องชําระค่าปรับ หรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ หรื อผู้ขายมิได้ ปฏิบตั ิ ตาม
ภาระหน้ าที!ใด ๆ ที!กําหนดสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
  โดยข้ าพเจ้ าจะไม่อ้างถึงสิทธิ ใด ๆ เพื!อโต้ แย้ ง และผู้ซื อไม่
จําเป็ นต้ องเรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู ายชําระหนี นันก่
 อน
1. หากผู้ซื อได้ ขยายระยะเวลาให้ แก่ผ้ ขู าย หรื อยินยอมให้ ผ้ ขู ายปฏิบตั ิผิดแผก ไปจากเงื!อนไข ๆ ในสัญญา ให้ ถือ
ว่าข้ าพเจ้ าได้ ยินยอม ในกรณีนนั  ๆ ด้ วย
2. หนังสือคํ าประกันนี  มีผลใช้ บงั คับตังแต่
 วนั ทําสัญญาซื อขาย ดังกล่าวข้ างต้ นจนถึงวันที!ภาระหน้ าที!ทงหลาย
ั
ของผู้ขาย จะได้ ปฏิบตั ใิ ห้ สําเร็ จลุลว่ งไป และข้ าพเจ้ าจะไม่เพิกถอนการคํ าประกัน ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ตราบเท่าที!ผ้ ขู ายยังต้ อง
รับผิดชอบ ต่อผู้ซื อตามสัญญาซื อขายอยู่
ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามประทับตรา ไว้ ตอ่ หน้ าพยานเป็ นสําคัญ

(ลงชื!อ)…………………………….……………ผู้คํ าประกัน
(………………………………….……)
ตําแหน่ง…………………………………………
(ลงชื!อ)…………………….……………………พยาน
(……………………………………..…)
(ลงชื!อ)…………………………..……..............พยาน
(…………………………………….…)

ตัวอย่ างสัญญา
สัญญาซือ ขาย
แบบสัญญาซือ ขายทัวไป
สัญญาเลขที!………………………………………..…
สัญญาฉบับนี ทําขึ น ณ …………………………………..............ตําบล/แขวง………….…………………...…...
อําเภอ/เขต……………………….….....จังหวัด…………………....เมื!อวันที!………..เดือน……………..พ.ศ… ….…….
ระหว่าง………………..………….….....โดย.……………..….................ซึง! ต่อไปในสัญญานี เรี ยกกว่า “ผู้ซื อ” ฝ่ ายหนึง!
กับ…………………................................ซึง! จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล ณ ………………………………………………...
มีสํานักงานใหญ่อยูเ่ ลขที!…………………..ถนน………….…………………...ตําบล/แขวง……….………………………
อําเภอ/เขต……………………......จังหวัด……….………โดย……..…........................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท…………………………………………….....................
ลงวัน ที! …………………………..…..(และหนัง สื อมอบอํ า นาจลงวัน ที! ……………..……………………)* แนบท้ า ย
สัญญานี  (ในกรณี ที!ผ้ ูขายเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ ใช้ ข้อความว่ากับ……………………………..อยู่บ้านเลขที!……......
ถนน…………….……………………..ตํ า บล/แขวง……………………….…อํ า เภอ/เขต…………….……………….
จังหวัด………….……………)* ซึง! ต่อไปในสัญญานี เรี ยกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ ายหนึง!
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี 
ข้ อ 1. ข้ อตกลงซือ ขาย
ผู้ซื อตกลงซื อและผู้ขายตกลงขาย……………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
จํานวน………………………..…….เป็ นราคาทังสิ
 น……………….…………...บาท (………………………………….)
ซึง! ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ!มจํานวน………………………….…บาท ตลอดจนภาษี อากรอื!นๆและค่าใช้ จา่ ยทังปวงด้

วยแล้ ว
ผู้ขายรับรองว่าสิ!งที!ขายให้ ตามสัญญานี เป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ และมี
คุณภาพ และคุณสมบัตไิ ม่ตํ!ากว่าที!กําหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ ายสัญญา
ในกรณีที!เป็ นการซื อสิ!งของซึง! จะต้ องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื!อตรวจทดสอบแล้ วต้ องมีคณ
ุ ภาพและ
คุณสมบัตไิ ม่ตํ!ากว่าที!กําหนดไว้ ด้วย
ข้ อ 2. เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ ายสัญญา ดังต่อไปนี  ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง! ของ สัญญานี 
2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)
จํานวน…….……........หน้ า
2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)*
จํานวน………………..หน้ า
2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*
จํานวน………………..หน้ า

-22.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)
จํานวน………………..หน้ า
2.5 ……………………………..…….ฯลฯ………………………………………..……………………
ความใด ในเอกสารแนบท้ ายสัญญา ที!ขดั แย้ ง กับข้ อความ ในสัญญานี  ให้ ใช้ ข้อความในสัญญานี บังคับ และใน
กรณีที!เอกสารแนบท้ ายสัญญา ขัดแย้ งกันเอง ผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําวินิจของผู้ซื อ
ข้ อ 3 การส่ งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ!งของที!ซื อขายตามสัญญา ให้ แก่ผ้ ซู ื อ ณ………………………………………………………….
………………………………….……..…. ภายในวันที!……………….….เดือน………………….พ.ศ. …………………..
ให้ ถกู ต้ อง และครบถ้ วน ตามที!กําหนดไว้ ในข้ อ 1 แห่งสัญญานี  พร้ อมทังหี
 บห่อ หรื อเครื! องรัดพันผูกโดยเรี ยบร้ อย
การส่งมอบสิ!งของ ตามสัญญานี  ไม่วา่ จะเป็ นการส่งมอบ เพียงครัง เดียว หรื อส่งมอบหลายครัง ผู้ขายจะต้ องแจ้ ง
กําหนดเวลาส่งมอบ แต่ละครัง โดยทําเป็ นหนังสือนําไปยื!นต่อผู้ซื อ ณ…………………ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่
น้ อยกว่า…………วันทําการ
ข้ อ 4. การใช้ เรื อไทย
ถ้ าสิ!งของที! จะต้ องส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื อตามสัญญานี  เป็ นสิ!งของที!ผ้ ขู าย จะต้ องสัง! หรื อนําเข้ ามาจาก ต่างประเทศ
และสิ!งของนัน ต้ องนําเข้ ามา โดยทางเรื อ ในเส้ นทางเดินเรื อ ที!มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถ ให้ บริ การรับขนได้ ตามที!
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ขายต้ องจัดการให้ สิ!งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที!มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้ นแต่จะ ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการ
พาณิชยนาวี ก่อนปรรทุกของนัน ลงเรื ออื!นที!มิใช่เรื อไทย หรื อเป็ นของที!รัฐมนตรี ว่ากระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้ น ให้
บรรทุก โดยเรื ออื!นได้ ทังนี
  ไม่วา่ การสัง! หรื อสัง! ซื อสิ!งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศ จะเป็ นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์ ,ซีไอเอฟ
หรื อแบบอื!นใด
ในการส่งมอบสิ!งของ ตามสัญญาให้ แก่ผ้ ซู ื อ ถ้ าสิ!งของนัน เป็ นสิ!งของตามวรรคหนึ!ง ผู้ขายจะต้ องส่ง มอบ ใบตรา
ส่ง (Bill of Lading) หรื อ สํา เนาใบตราส่ง สํา หรั บ ของนั นซึ!ง แสดงว่า ได้ บ รรทุก มา โดยเรื อ ไทย หรื อเรื อที!มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทยให้ แก่ผ้ ซู ื อพร้ อมกับการส่งมอบสิ!งของด้ วย
ในกรณีที!สิ!งของดังกล่าว ไม่ได้ บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรื อไทย หรื อเรื อที!มีสิทธิเช่นเดียว
กับเรื อไทย ผู้ขายต้ องส่งมอบหลักฐานซึง! แสดงว่า ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริ มการพาณิชย์นาวี ให้
บรรทุกของ โดยเรื ออื!นได้ หรื อหลักฐาน ซึ!งแสดงว่า ได้ ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื!องจากการไม่บรรทุกของโดยเรื อไทย
ตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชย์นาวีแล้ ว อย่างใดอย่างหนึง! แก่ผ้ ซู ื อด้ วย
ในกรณีที!ผ้ ขู าย ไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ!งอย่างใด ดังกล่าวในสองวรรคข้ างต้ นให้ แก่ผ้ ซู ื อ แต่จะขอส่งมอบ
สิ!งของ ดังกล่าวให้ ผ้ ซู ื อก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่า สิ!งของ ผู้ซื อมีสิทธิรับสิ!งของดังกล่าวไว้ ก่อนและชําระเงินค่าสิ!งของ
เมื!อผู้ขายได้ ปฏิบตั ถิ กู ต้ องครบถ้ วนดังกล่าวแล้ วได้

-3ข้ อ 5. การตรวจรั บ
เมื!อผู้ซื อได้ ตรวจรับ สิ!งของที!ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วน ตามสัญญาแล้ ว ผู้ซื อจะออก หลักฐานการรับ
มอบไว้ ให้ เพื!อผู้ขาย นํามาเป็ น หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ!งของนัน
ถ้ าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่าสิ!งของ ที!ผ้ ขู ายส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาข้ อ 1 ผู้ซื อทรงไว้ ซึ!งสิทธิที!จะไม่รับ
สิ!งของนัน ในกรณีเช่นว่านี  ผู้ขายต้ องรี บนําสิ!งของนันกลั
 บคืนโดยเร็ วที!สดุ เท่าที!จะทําได้ และนําสิ!งของ มาส่งมอบให้ ใหม่
หรื อต้ องทําการแก้ ไข ให้ ถกู ต้ องตามสัญญาด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที!เสียไปเพราะ เหตุดงั กล่าว ผู้ขาย
จะนํามาอ้ างเป็ นเหตุ ขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรื อของดหรื อลดค่าปรับไม่ได้
ในกรณีที!ผ้ ขู ายส่งมอบ สิ!งของถูกต้ อง แต่ไม่ครบจํานวน หรื อส่งมอบครบจํานวน แต่ไม่ถกู ต้ องทังหมด

ผู้ซื อจะ
ตรวจรับ เฉพาะส่วนที!ถกู ต้ อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนันก็
 ได้ * (ความในวรรคสามนี  จะไม่กําหนดไว้ ใน
กรณีที!ผ้ ซู ื อต้ องการสิ!งของ ทังหมดในคราวเดี

ยวกัน หรื อการซื อสิ!งของที!ประกอบ เป็ นชุดหรื อหน่วย ถ้ าขาดส่วนประกอบ
อย่างหนึง! อย่างใดไปแล้ ว จะไม่สามารถใช้ งานได้ โดยสมบูรณ์)
ข้ อ 6. การชําระเงิน
(ผู้ซื อตกลงชําระเงิน ค่าสิ!งของตามข้ อ 1 ให้ แก่ผ้ ขู าย เมื!อผู้ซื อได้ รับมอบ สิ!งของตามข้ อ 5 ไว้ โดยครบถ้ วนแล้ ว)*
(ผู้ซื อตกลงชําระเงินค่าสิ!งของตามข้ อ 1 ให้ แก่ผ้ ขู าย ดังนี 
6.1 เงินล่วงหน้ า จํานวน………..............บาท (……………………………..) จะจ่ายให้ ภายใน…………….วัน
นับแต่ วันทําสัญญานี  ทังนี
 โดยผู้ขาย จะต้ องนําหลักประกันเงินล่วงหน้ าเป็ น…………..….. (หนังสือคํ าประกันของ
ธนาคารภายในประเทศหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทย) ……….........เต็มตามจํานวนเงินล่วงหน้ าที! จะได้ รับมามอบให้ แก่ผ้ ซู ื อ
เป็ นหลักประกันการชําระคืนเงินล่วงหน้ าก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้ านัน
6.2 เงินที!เหลือ จํานวน………………บาท (……………………………………….) จะจ่ายให้ เมื!อผู้ซื อได้ รับมอบ
สิ!งของ ตามข้ อ 5 ไว้ โดยครบถ้ วนแล้ ว)*
การจ่ า ยเงิ น ตามเงื! อน ไขแห่ ง สั ญ ญานี  ผู้ ซื อ จะโอนเงิ น เข้ าบั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู้ ขายชื! อ
ธนาคาร…………….………..……..…..สาขา…………………….…ชื! อ บั ญ ชี ……………………………………เลขที!
บัญชี……………………ทังนี
  ผู้ขายตกลง เป็ นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรื อค่าบริ การอื!นใดเกี!ยวกับหารโอน ที!ธนาคาร
เรี ยกเก็บ และยินยอม ให้ มีการหักเงิน ดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนใน งวดนันๆ(ความในวรรคนี

 ใช้ สําหรับ กรณีที!ส่วน
ราชการ จะจ่ายเงินตรงให้ แก่ผ้ ขู าย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตาม
แนวทาง ที!กระทรวงการคลังกําหนด)
ข้ อ 7. การรั บประกัน ความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ ข ายยอมรั บ ประกั น ความชํ า รุ ด บกพร่ อ ง หรื อ ขัด ข้ อ ง ของสิ! ง ของตามสัญ ญานี เ ป็ นเวลา………
ปี …………………..เดือน นับแต่ วันที!ผ้ ซู ื อได้ รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หากสิ!งของตามสัญญานี  เกิดชํารุด
บกพร่ อง หรื อขัดข้ องอันเนื!องมาจาก การใช้ งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้ องจัดการซ่อมแซม หรื อแก้ ไข ให้ อยู่ในสภาพ ที!ใช้
การได้ ดีดงั เดิม ภายใน………..วัน นับแต่วนั ที! ได้ รับแจ้ ง จากผู้ซื อ โดยไม่คดิ ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
 น

-4ข้ อ 8. หลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญา
ในขณะทํ า สั ญ ญานี 
ผู้ ขายได้ นํ า หลั ก ประกั น เป็ น………………..เป็ นจํ า นวนเงิ น …………บาท
(……………………………) ซึ!งเท่ากับร้ อยละ…………… (……….%) ของราคาทั งหมด ตามสัญญา มามอบให้ แก่ผ้ ซู ื อ
เพื!อเป็ นหลักการปฏิบตั ิ ตามสัญญานี 
หลักประกัน ที!ผ้ ขู ายนํามามอบไว้ ตามวรรคหนึ!ง ผู้ซื อจะคืน ให้ เมื!อผู้ขายพ้ น จากข้ อผูกผัน ตามสัญญานี แล้ ว
(ส่วนหลักประกันตามข้ อ 6.1 ผู้ซื อจะคืนให้ พร้ อมกับ การจ่ายเงินงวดสุดท้ ายตามข้ อ 6.2)*
ข้ อ 9. การบอกเลิกสัญญา
เมื!อครบกําหนดส่งมอบ สิ!งของต่างสัญญานี แล้ ว ถ้ าผู้ขายไม่สง่ มอบสิ!งของ ที!ตกลงขายให้ แก่ ผู้ซื อ หรื อส่งมอบ
ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบจํานวน ผู้ซื อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทังหมดหรื

อบางส่วนได้
ในกรณีที!ผ้ ซู ื อใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื อมีสิทธิริบหลักประกัน หรื อเรี ยกร้ องจากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ าประกัน
ตามสัญญา (ข้ อ 6 และ)* ข้ อ 8 เป็ นจํานวนเงินทังหมด

หรื อแต่บางส่วนก็ได้ แล้ วแต่ผ้ ซู ื อ จะเห็นสมควร และถ้ าผู้ซื อจัดซื อ
สิ!งของ จากบุคคลอื!นเต็มจํานวน หรื อเฉพาะจํานวนที!ขาดส่ง แล้ วแต่กรณี ภายในกําหนด……….เดือน นับแต่ วันเลิก
สัญญา ผู้ขาย จะต้ องชดใช้ ราคาที!เพิ!มขึ น จากราคาที!กําหนดไว้ ในสัญญานี ด้ วย
ข้ อ 10. ค่ าปรั บ
ในกรณีที! ผู้ซื อมิได้ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาข้ อ 9 ผู้ขายจะต้ องชําระค่าปรับให้ ผู้ซื อเป็ นรายวัน ใน
อัตราร้ อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ!งของ ที!ยงั ไม่ได้ รับมอบ นับแต่วนั ถัดจาก วันครบกํ าหนดตาม
สัญญา จนถึงวันที!ผ้ ขู าย ได้ นําสิ!งของมาส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื อจนถูกต้ องครบถ้ วน
การคิดค่าปรับ ในกรณี สิ!งของ ที!ตกลงซื อขายประกอบกันเป็ นชุด แต่ผ้ ูขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรื อขาด
ส่วนประกอบ ส่วนหนึง! ส่วนใดไป ทําให้ ไม่สามารถใช้ การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ ถือว่ายังไม่ได้
ส่งมอบสิ!งของนันเลย

และ
ให้ คดิ ค่าปรับ จากราคาสิ!งของเต็มทังชุ
 ด
ในระหว่างที!ผ้ ซู ื อยังมิได้ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญานัน หากผู้ซื อเห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื อ
จะใช้ สิทธิบอกเลิก และริ บหลักประกัน หรื อเรี ยกร้ องจากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ าประกันตามสัญญา (ข้ อ 6 และ)* ข้ อ 8
กับเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ราคาที!เพิ!มขึ น ตามที!กําหนดไว้ ในสัญญาข้ อ 9 วรรคสองก็ได้ และถ้ าผู้ซื อ ได้ แจ้ งข้ อเรี ยกร้ องให้ ชําระ
ค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื!อครบกําหนดส่งมอบแล้ ว ผู้ซื อมีสิทธิที!จะปรับผู้ขาย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ อีกด้ วย
ข้ อ 11. การรั บผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหาย
ถ้ าผู้ขาย ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อหนึ!งข้ อใดด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูซื อแล้ ว
ผู้ขายต้ องชดใช้ คา่ เสียหาย ให้ แก่ผ้ ซู ื อโดยสิ นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับตังแต่
 วนั ที! ได้ รับแจ้ งจากผู้ซื อ

-5ข้ อ 12. การขอขยายเวลาส่ งมอบ
ในกรณีที!มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุใดๆ อันเนื!องมาจากความผิด หรื อบกพร่ องของฝ่ ายผู้ซื อ หรื อพฤติการณ์อนั ใด
อันหนึง! ซึง! ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ ตามกฎหมายเป็ นเหตุให้ ผ้ ขู ายไม่สามารถส่งมอบสิ!งของตามเงื!อนไข และกําหนดเวลา
แห่งสัญญานี ได้ ผู้ขายมีสิทธิ ขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรื อ ของด หรื อลดค่าปรับได้ โดยจะต้ องแจ้ งเหตุหรื อ
พฤติการณ์ ดังกล่าวพร้ อมหลักฐาน เป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื อทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที!เหตุนนสิ
ั  นสุดลง
ถ้ าผู้ขายไม่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไป ตามความในวรรคหนึ!ง ให้ ถือว่าผู้ขายได้ สละสิทธิเรี ยกร้ อง ในการที!จะขอขยายเวลา
ทําการตามสัญญา หรื อของดหรื อลดค่าปรับ โดยไม่เงื!อนไขใดๆ ทังสิ
 น เว้ นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรื อบกพร่ องของ
ฝ่ ายผู้ซื อ ซึง! มีหลักฐานชัดแจ้ ง หรื อผู้ซื อทราบดีอยูแ่ ล้ วตังแต่
 ต้น
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรื อของด หรื อลดค่าปรับตามวรรคหนึง! อยูใ่ นดุลพินิจของผู้ซื อที!จะพิจารณา
สัญญานี ทําขึ นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้ อ่าน และเข้ าใจข้ อความ โดยละเอียดตลอดแล้ ว
จึงได้ ลงลายมือชื!อ พร้ อมทังประทั

บตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน และคูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ

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

_________________________________________________________________________
หมายเหตุ * เป็ นข้ อความหรื อเงื!อนไขเพิ!มเติมซึง! ส่วนราชการผู้ทําสัญญาอาจเลือกใช้ หรื อตัดออกได้ ตามข้ อเท็จจริ ง

