
   
เอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์  เลขท่ี  …๐๑… /๒๕๕๙ 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
ตามประกาศจังหวัดพังงา 

ลงวันท่ี     ๑๗     ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

………………………………. 
จังหวัดพังงา    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า    “ จังหวัด ”   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง  ประเภทรถโดยสารขนาด  ๑๒  ที่นั่ง   ( ดีเซล )  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า  ๒,๐๐๐  ซีซี  จ่านวน  ๑  คัน 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้เป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพ

ที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก่าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้   โดยมี
ข้อแนะน่าและข้อก่าหนด  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
          ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ( แคตตาล็อค ) 
            ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
            ๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย 
            ๑.๔  แบบหนังสือค้่าประกันสัญญา 
     ๑.๕  บทนิยาม 
             (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
     ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
            (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
     (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒   

  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
           ๒.๑  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
            ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ                                                                      
             ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้ามา
เสนอราคาให้แก่จังหวัดพังงา ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๕  (๒) ในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้ 
                 ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค่าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน   
   ๒.๕   ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ่าหน่าย  ผู้แทนจ่าหน่าย  ผู้ประกอบการ
หรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวที่เสนอราคาโดยตรง  มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา  และกรณีที่ได้รับมอบ
อ่านาจต้องท่าหนังสือมอบอ่านาจมาแสดงด้วย 

/  ๒.๖ ผู้เสนอราคา.... 



 
-๒- 

    ๒.๖  ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามหนังสือ  ส่านักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด  
ที่  ปช ๐๐๒๘ / ว ๐๐๐๙  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  ก่าหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
     (๑)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับ  รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส่าคัญ 
     (๒)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้
ด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e –Government Procurement: TOR )  ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     (๓)  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละคร้ัง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   
  ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
             ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคา  เป็น  ๒  ส่วน  คือ 

     ๓.๑  ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด  ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ่านาจควบคุม  พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
    (ข)  บริษัทจ่ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ่ากัด  ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ่านาจควบคุม  และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส่าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน   (ถ้ามี)  ส่าเนาบัตร
ประจ่าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง 
   (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส่าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใ ด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส่าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ  (๑) 
   (๔) ส่าเนาใบทะเบียนพาณิชย์    ส่าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   พร้อมรับรอง
ส่าเนาถูกต้อง       
   (๕ ) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ  ๑.๖ (๑) 
   ๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  หนังสือมอบอ่านาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ่านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  

/ ๒ แคตตาล็อก... 



 
 

-๓- 
                                            (๒)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ  ๔.๔ 
   (๓)  ส่าเนาหนังสือ / เอกสาร  แสดงการเป็นผู้ผลิตหรือผู้จ่าหน่ายหรือผู้แทนจ่าหน่าย
พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 

(๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ
ในข้อ  ๑.๖  ( ๒ )  เอกสารหลักฐานส่วนที่  ๑  และส่วนที่  ๒  ให้จัดใส่ซองแยกออกจากกันโดยระบุว่าเป็นส่วนที่  ๑  
และส่วนที่  ๒  หน้าซองด้วย  
          ๔.  การยื่นซองเสนอราคา 
          ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก่าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี 
เงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จ่านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  
เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก่ากับไว้ด้วยทุกแห่ง   

          ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง  
ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ ไม่ตรงกันให้
ถือตัวหนังสือเป็นส่าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  ณ  ส่านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา  ในวัน
และเวลาราชการ 
     ราคาที่เสนอจะต้องก่าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายใน
ก่าหนดยืนราคา   ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
         ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก่าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  ๓๐ วันท่าการ  นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 
         ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  คือ รถโดยสาร  ๑๒  ที่นั่ง  (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า  ๒,๐๐๐  ซีซี  
ที่เสนอราคาขายไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ    
                                     ส่าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส่าเนารูปถ่ายที่จะต้องรับรองส่าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ่านาจท่านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปิดสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน่าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  ๓  วัน 
          ๔.๕  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้ เสนอราคาควรตรวจดู ร่างสัญญา  และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 

/๔.๖ ผู้เสนอราคา... 



 
 

-๔-  

 

          ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง 
“ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  
เลขท่ี .....๑...../๒๕๕๙” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันที่   ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๘  
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส่านักงานจัดหางาน
จังหวัดพังงา  ในวันและเวลาราชการ  

 

                                  เมื่อพ้นก่าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
                       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด่าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ  ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

                        หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซอง
เสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๕  (๒) 
และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท่าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ 
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น  เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ
และมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท่าดังกล่าว 
   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท่าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค่าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง
ใบเสนอราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค่าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่า
การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด่าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ่านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมส่านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ในวันที่  ๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
  ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
    ๕.๑ ในการสอบราคาคร้ังนี้  จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม ต่่าสุด  
 

/๕.๒  หากผู้เสนอ... 



 
 

-๕- 
   ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว  คณะกรรมการฯ  
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ 
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส่าคัญ   ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น 
    ๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้                                                                                                                                                    
         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของส่านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 
         (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
            (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก่าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส่าคัญ  หรือมีผลท่าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
        (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก่ากับไว้ 
   ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท่าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท่าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
   ๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ่านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส่าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท่าการโดยไม่สุจริต  เช่น  
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
    ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่่าสุด เสนอราคาต่่าจนคาดหมายว่าอาจไม่ได้มาตรฐานตาม
ตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง  และแสดงหลักฐาน
ที่ท่าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด่าเนินงานตามประกาศสอบราคาซื้อขายให้เสร็จสมบูรณ์ หากค่าชี้แจงไม่เป็นที่
รับฟังได ้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
   ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
 

/ ผู้เสนอราคา... 



 
 

-๖- 
ผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๕ จังหวัดมีอ่านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  ๔.๖ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็น
ผู้ทิ้งงาน 
      ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการพังงาพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ด่าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีอ่านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖.  การท าสัญญาซื้อขาย 
   ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันท่าการ
ของทางราชการ  นับแต่วันที่ท่าข้อตกลงซื้อ  จังหวัดจะพิจารณาจัดท่าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท่าสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  ก็ได ้
   ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันท่าการ
ของทางราชการ  หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สามควรจัดท่าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ  ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะตอ้ง
ท่าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  กับจังหวัด  ภายใน  ๗  วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ่านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  ให้จังหวัดยึดถือ
ในขณะท่าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
               (๑)  เงินสด 
      (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยส่านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา  เป็นผู้รับมอบ
อ่านาจ โดยเช็คลงวันที่ที่ท่าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท่าการของทางราชการ  ช่าระต่อเจ้าหน้าที่ 
           (๓) หนังสือค้่าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบที่ระบุในข้อ  ๑.๔ 
        (๔)  หนังสือค้่าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบ
ธุรกิจค้่าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้่าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔  
   (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา  ( ผู้ขาย ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
  ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
    จังหวัดพังงาโดยส่านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา  จะจ่ายเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภท
เคร่ืองพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ที่แต่งตั้งขึ้นได้ตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว  เพียงงวดเดียวเท่านั้น 
 

/  ๘. อัตราค่าปรับ... 



 
-๗- 

 

  ๘. อัตราค่าปรับ 
         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะก่าหนดให้ในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ต่อวัน                                                                                                                                     
  ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท่าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน  
ข้อ  ๑.๓ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช่ารุดบกพร่องของสิ่งที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า  ๑ ปี  แล้วแต่เหตุการณ์ไหนจะถึงก่อน  นับถัดจากวันผู้ซื้อได้รับมอบพัสดุ  โดยผู้ขายจะต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๓  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช่ารุดบกพร่อง ถ้า
ผู้ขายไม่ด่าเนินการแก้ไขตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งให้ทราบภายใน  ๓ วัน  ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเงินประกันสัญญา
เพื่อให้ผู้อื่นด่าเนินการแทนได้ 
   ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
        ๑๐.๑ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามที่สอบราคาซื้อขายแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
น่าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศก่าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  
ดังนี ้
             (๑) แจ้งการสั่งหรือน่าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส่านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือซื้อของจากต่างประเทศ  
เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
        
      (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
   ๑๐.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว   ไม่ไปท่าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก่าหนดดังระบุในข้อ ๖  จังหวัดจะเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๑๐.๓ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก่าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส่านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)           
                                                
 

                                                                                               จังหวัดพังงา 

            ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 



   บทนิยาม 

 

 ๑.“ ผู้เสนอราคาท่ีมีประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาซื้อขายของจังหวัด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคา  เพื่อรับจ้างในการสอบราคาซื้อขายของ
จังหวัดในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น  ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ่านาจในการด่าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ่านาจ  
หรือสามารถใช้อ่านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ
หลายรายที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อขายคร้ังนี ้
 (๒)  มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จ่ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ่ากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ่ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ่ากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ในบริษัทจ่ากัด  
หรือบริษัทมหาชนจ่ากัด  อีกรายหนึ่ง  หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อขายคร้ังนี ้
 ค่าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้น  ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น  
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก่าหนดส่าหรับกิจการบางประเภท  
หรือบางขนาด 
 (๓)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอ่านาจในการด่าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคล
รายหนี่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ่ากัด  
หรือบริษัทมหาชนจ่ากัดอีกรายหนึ่ง  หรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาคร้ังนี้   
หรือในนัยกลับกัน 
 การด่ารงต่าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส   หรือบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน ( ๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการด่ารงต่าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  
หรือการถือหุ้น  ของบุคคลดังกล่าว   
 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  
ผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ่านาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้น
ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน   หรือบริษัทจ่ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ่ากัด  แล้วแต่กรณี    และห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจ่ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ่ากัดที่เกี่ยวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาซื้อขาย
คราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้ที่ เสนอราคา   หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม ( ๑)  (๒) หรือ (๓)  
แล้วแต่กรณี 
 

/ ๒ การขัดขวาง... 
 



 
              -๒- 
 ๒. “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง  
หรือหลายรายกระท่าการอย่างใดๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อจังหวัด  ไม่ว่าจะกระท่าโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้  
ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  หรือใช้ก่าลัง
ประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก่าลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระท่าการใดโดยทุจริต  
ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน  หรือเพื่อใช้ประโยชน์แก่
ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท่าสัญญากับ จังหวัด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบจังหวัด  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
  
 
 
                           *********************************************************** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
           ๑.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

 

          (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
         ส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ่านวน.........แผ่น 
         บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ่านาจควบคุม  ( ถ้ามี)   จ่านวน.......แผ่น 

(ข)  บริษัทจ่ากัดหรือบริษัทมหาชนจ่ากัด 
         ส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ่านวน......แผ่น 
  หนังสือบริคณห์สนธิ   จ่านวน........แผ่น 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  และผู้มีอ่านาจควบคุม  ( ถ้ามี )  จ่านวน........แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   จ่านวน.........แผ่น 

            ๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
  (ก)    บุคคลธรรมดา 
      ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้น้ัน  จ่านวน.........แผ่น 
   (ข)    คณะบุคคล 
      ส่าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ่านวน.........แผ่น 
       ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ่านวน.........แผ่น 
          ๓.  ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า. 
                   ส่าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จ่านวน...........แผ่น 
   (ก)    ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
         -  บุคคลสัญชาติไทย 
                                     ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน  จ่านวน.......แผ่น 
                                     -  บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
                                     ส่าเนาหนังสือเดินทาง  จ่านวน........แผ่น 
   (ข)      ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
                                       -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
                                      ส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ่านวน.........แผ่น 
           บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ่านาจควบคุม  (ถ้ามี)  จ่านวน......แผ่น 
                -  บริษัทจ่ากัดหรือบริษัทมหาชนจ่ากัด 
           ส่าเนาหนังสือรับรอ่งการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ่านวน .........แผ่น 
                                      บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ่านาจควบคุม  (ถ้ามี)  จ่านวน.........แผ่น 
                                      บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ่านวน.......แผ่น 
 
 
 
 



 
            ๔.  อ่ืนๆ 

 

                  ................................................................................... 
 
                  ................................................................................... 
 
                   .................................................................................... 
 
                    ................................................................................... 
 
                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อขาย
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                                      ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอราคา 
                                                                                               (........................................) 
            

 
                 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บัญชีเอกสารส่วนท่ี  ๒ 
                           
                          ๑.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะ   จ่านวน..........แผ่น 

 ๒.  หนังสือมอบอ่านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ่านาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  จ่านวน.........แผ่น 

 ๓.  อื่นๆ   (ถ้ามี) 
            ………………………………………………. 
 
            ……………………………………………… 
 
            ……………………………………………… 
             
            ……………………………………………… 
 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาซื้อขายถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                                            ลงชื่อ........................................ผู้เสนอราคา 
                                                                                                              (........................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 
ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 
รถโดยสาร ( ดีเซล ) ๑๒  ที่ นั่ง 

 

รายละเอียดและคุณลักษณะ 
๑. เป็นรถยนต์ตู้โดยสารขนาด  ๑๒  ที่นั่ง  ชนิดหลังคาสูง  เครื่องยนต์ดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่่ากว่า  ๒,๐๐๐  ซีซี 
๒. ตัวถังเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์  โดยออกแบบส่าหรับเป็นรถยนต์นั่ง
โดยเฉพาะ 
๓. มีประตูไม่น้อยกว่า  ๔  บาน  คือ  ตอนที่นั่งคนขับด้านขวา  ๑  บาน  ด้านซ้ายคู่คนขับ  ๑  บาน  
หลังที่นั่งคนขับด้านซ้ายส่าหรับผู้โดยสาร  ขึ้น – ลง  ๑  บาน  และประตูด้านท้ายรถ  ๑ บาน ประตู
ทุกบานมีที่ส่าหรับล็อคได้  และประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อค  พร้อมรีโมทคอนโทรล 
๔. ด้านข้างตัวถังตอนบนมีช่องหน้าต่างตลอดความยาวของตัวถัง  หน้าต่างมีประจกแบบเลื่อน  
เปิด – ปิด  ได้พร้อมที่ล็อค   
๕. บานกระจกตอนหน้าด้านคนขับและด้านผู้โดยสารข้างคนขับเป็นแบบเปิดขึ้น – ลง  ด้วยระบบ
ไฟฟ้า  มีจุดควบคุมการเปิดขึ้น – ลง  ทั้ง ๒ ด้านที่คนขับ  ๑  จุด  และที่บานประตูผู้โดยสาร
ข้างคนขับ  ๑  จุด 
๖. ที่นั่งตอนหน้ามี  ๓  ที่นั่ง  รวมที่นั่งพนักงานขับรถ  ตอนหลัง  ๓  แถวๆละ  ๓  ที่นั่ง  พนักพิง
ปรับเอนนอนได้ทุกที่  มีที่วางแขน 
๗. กระจกทุกบานต้องเป็น  SAFETY GLASS โดยกระจกบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัย  
( Laminater)  มีกระจกมองท้ายรถติดประตูหลัง  มีกระจกมองข้างทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์
มาตรฐานติดต้ังจากโรงงานผู้ผลิต  สามารถปรับได้จากข้างในห้องโดยสาร  มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง  
มีไฟตัดหมอก  ไฟฉุกเฉิน 
๘. ที่นั่งริมซ้ายด้านประตูผู้โดยสาร  ต้องพับและโยกได้  เพื่อให้ผู้โดยสารตอนหลัง ขึ้น – ลงได้
สะดวก 
๙. ภายในตัวถังและเพดานมีแผงบุตามมาตรฐานของโรงงาน  และบุยางปูพื้นรถตลอดคัน 
๑๐. ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดล้างและท่าความสะอาดกระจกบังลมหน้าสามารถปรับจังหวะได้  
๑๑. ติดตั้งผ้าม่านราวคู่บริเวณกระจกรอบคัน  ยกเว้นบานหน้า  เนื้อผ้าเกรด A 
๑๒. ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน  (แบบเต็มบาน)  พร้อมกันแสงยูวี  ความเข้มข้น
ด้านหน้าและหลัง  ๔๐ %   ด้านข้าง  ๖๐ %  พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า  ๕  ป ี
๑๓.  ติดตั้งคอนโซล  ๑  ชุด  พร้อมช่องใส่ขวดน้่า  และช่องเก็บของ  ระหว่างที่นั่งคนขับกับห้อง
โดยสาร 
 
 
 



 
 
 
                                                                        -๒- 
๑๔. ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยเพื่อความปลอดภัย  เช่น  เข็มขัดนิรภัย  ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต   
๑๕.  นาฬิกาดิจิตอลที่สามารถมองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืน 
๑๖.  มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง  สัญญาณไฟถอยหลัง  ไฟเลี้ยว   ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
๑๗.  ติดตั้งวิทยุ  AF- FM  ที่สามารถเล่น  CD  และ MP ๓ ได้  พร้อมติดตั้งเสาอากาศหรืออุปกรณ์
รับสัญญาณวิทยุ   พร้อมล่าโพงด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่า  ๒  คู ่
๑๘.  ติดตั้งจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่  (กล้องเซ็นเซอร์หน้า – หลัง ) 
๑๙.  พวงมาลัยระบบเพาเวอร์  ปรับระดับได ้
๒๐.  ระบบเกียรธ์รรมดา  (กระปุก)  เดินหน้า ๕  เกียร์  ถอยหลัง  ๑ เกียร ์
๒๑.  ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน  ดรัมเบรคหลัง 
๒๒.  มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือประจ่ารถ  อย่างน้อยประกอบด้วย  ยางอะไหล่  แม่แรง  เคร่ืองมือ
มาตรฐานอ่ืนๆ ของบริษัทผู้ผลิต  พร้อมคู่มือการใช้รถยนต์ 
๒๓.  ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศขนาดที่เหมาะสมกับตัวรถ  มีช่องลมออกแบบปรับทิศทาง  และเปิด – ปิด  
โดยติดต้ังที่  คอนโซลด้านหน้าและเพดานห้องโดยสาร  
๒๔.  พ่นสารเคลือบกันสนิมอย่างดี  บริเวณใต้ท้องรถ  บานประตู  และบริเวณที่อาจเกิดสนิมได้ง่าย  
ประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  ๕  ปี    
๒๕.  สีของตัวรถส่านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา  จะเป็นผู้ก่าหนดภายหลัง 
๒๖.  มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ชั้น  ๑ ประเภทที่  ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี  ณ วันส่งมอบรถ 
๒๗.   รถที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที  เป็นรถรุ่นใหม่  ไม่ตกรุ่น  และไม่เคยใช้งานมาก่อน   
๒๘.  ผู้ขายจะต้องเติมน้่ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับสูงสุด  ณ วันส่งมอบรถ  
๒๙.  ก่าหนดส่งมอบรถภายใน  ๓๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
๓๐.  ผู้ขายจะต้องด่าเนินการจดทะเบียนรถ  ในนามส่านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา  เลขที่  ๗๑ หมู่ที่  ๓  
ต่าบลท้ายช้าง  อ่าเภอเมือง  จังหวัดพังงา  และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการทั้งหมด 
 
 
หมายเหตุ:  รายละเอียดและออฟชั่นต่างๆสามารถต่อรองกันได้ 
 
 
 
 
 
 

 



ใบเสนอราคา 

 

 

 

เรียน…………………….…(ประธานกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา)……………………………………………… 
                    ๑. ข้าพเจ้า……………..………(ชื่อผู้เสนอราคา)…………………………..….อยู่
เลขที่.……………ถนน………………………………………………..ต่าบล / 
แขวง……….………………………….……………. 
อ่าเภอ/เขต……………………………………………….จังหวัด…………………..โทรศัพท์
......………………. 
โดย…………………………………….…….………………………ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไข
ต่างๆ  ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่........................................และเอกสารเพิ่มเตมิเลขที่
..........................................(ถ้ามี)  
โดยตลอดและยอมรับข้อก่าหนดและเงื ่อนไขนั ้นแล้ว   รวมทั ้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู ้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก่าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
                  ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ  รวมทั้งบริการ  ซึ่งก่าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและ
ก่าหนดเวลาส่งมอบ   ดังต่อไปนี้ 
 
 

ที่ รายการ ราคา 
ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ถ้ามี) 

จ่านวน รวม 
เป็นเงิน 

ก่าหนด 
ส่งมอบ 

  
 
 
 
 
 

     

ราคารวมทั้งสิ้น  (...........................................................)   

 
 ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  รวมทั้งภาษีอาการอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

    ๓. ค่าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา……….…….วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและจังหวัด
อาจรับค่าเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก่าหนดระยะเวลาดังกล่าว   หรือระยะเวลาที่ได้
ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่จังหวัดร้องขอ 

     ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา  ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

         ๔.๑  ท่าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากับจังหวัดพังงา  
ภายใน.....๗.......วัน     นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท่าสัญญา 



                                                                             -๒- 

         ๔.๒  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗  ของเอกสาร
สอบราคาให้แก่จังหวัดพังงาก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ่านวนร้อยละ.......๕.........
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้  เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดย
ถูกต้องและครบถ้วน 

         หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายอมให้จังหวัดริบ
หลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้่าประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ  ที่
อาจมีแก่จังหวัด  และจังหวัดมีสิทธิ                              

จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้  หรือจังหวัดอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้  

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัดไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ  
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ  อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจาณา  เช่น  ตัวอย่าง  ( Sample)  แคตตาล็อก  แบบรูป  
รายการละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ  (Specifications)  ซึ ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่จังหวัดพร้อมใบ
เสนอราคา  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้จังหวัดไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 

ส่าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  ซึ่งจังหวัดคืนให้  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ  ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้  
โดยละเอียดแล้ว  และเข้าใจดีว่าจังหวัดไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ  ในความผิดพลาด  หรือตกหล่น   

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการ
สมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือกับห้าง
หุ้นส่วนบริษัทใดๆ  ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

             เสนอมา   ณ  วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ……………….. 

 
ลงชื่อ…………………………………… 

      (……………………………….) 
ต าแหน่ง………………………………… 

        ประทับตรา  (ถ้าม)ี 
 
 
 



แบบหนังสือค้ าประกัน 

(หลักประกันสัญญา) 
 

เลขที่..........................                                                                      วันที่.......................................................... 
 ข้าพเจ้า......................(ชื่อธนาคาร).........................ส่านักงานต้ังอยู่เลขที่............................................ 
ถนน.................................................ตา่บล / แขวง..................................................อ่าเภอ / เขต....................... 
จังหวัด.........................................................โดย.....................................................................................ผู้มี
อ่านาจลงนามผูกพันธนาคาร  ขอท่าหนังสือค้่าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ..................................(ชื่อส่วนราชการผู้
ซื้อ)................................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้ขาย”  ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ๑.  ตามที่..................................................(ชื่อผู้ขาย)..................................................ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ ผู้ขาย”  ได้ท่าสัญญาขาย.....................................................................................................................
กับผู้ซื้อ  ตามสัญญาเลขที่.......................................ลงวันที่................................................................................
ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อเป็น  จ่านวนเงิน............................................บาท  
(...........................................................)  ซึ่งเท่ากับร้อยละ......................   (........%........)   ของมูลค่าทั้งหมด
ของสัญญา 

      ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้่าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น  ใน
การช่ าระเงิน ใ ห้ ต าม สิ ท ธิ เ รี ย ก ร้ อ ง ข อ งผู้ ข าย     จ่ าน ว น ไ ม่ เกิ น ........ .. ............. ............บ า ท  
(..........................................)ในกรณี ที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ   หรือต้องช่าระค่าปรับ   หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ  หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที ่ใดๆ  ที ่ก่าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้  โดย
ข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ  เพื่อโต้แย้ง  และผู้ซื้อไม่จ่าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายช่าระหนีน้ั้นก่อน  
 ๒. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายหรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ  
ในสัญญา  ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆด้วย 
 ๓. หนังสือค้่ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่าสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่
ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้ขายจะได้ปฏิบัติให้ส่าเร็จลุล่วงไป  และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้่าประกันไม่
ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้ขายยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู่ 
 
 

 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส่าคัญ 

 
 
 

     (ลงชื่อ)...............................................ผู้ค้่าประกัน 
                                                              (............................................) 
                               ต่าแหน่ง............................................ 
 
                                                       (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
                                                                               (............................................) 
 
                                                                    (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                                                                               (.............................................) 



 

แบบสัญญาซื้อขาย 
                      สัญญาเลขท่ี  ……..….. 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น   ณ ...............................................................................................................
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................
เมื่อวันท่ี.....................เดือน.................................พ.ศ...........................ระหว่าง.................. .........................
โดย...........................................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ซื้อ”
ฝ่ายหนึ่ง  กับ..........................................................................................................ซึ่งจ ดทะเบียนเป็นนิติ
บุ คคล  ณ ..........................................................มี ส านั ก งาน ให ญ่ อยู่ เลข ท่ี .....................ถนน
.................................ต าบล/ แขวง........................................อ าเภอ/ เขต................................ ..........จังหวัด
..................................โดย......................................................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ป ร า ก ฏ ต า ม ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ข อ ง ส า นั ก ง า น ท ะ เ บี ย น หุ้ น ส่ ว น บ ริ ษั ท
...............................................................................................................ลงวันท่ี....................................(และ
หนังสือมอบอ านาจลงวันท่ี.....................................)*  แนบท้ายสัญญานี้  (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา  
ใ ห้ ใช้ ข้ อ ค ว าม ว่ า   กั บ .... . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .อ ยู่ บ้ าน เล ข ท่ี
.........................................ถนน..................................ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ/เขต
...........................................จังหวัด...................................)*  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ ผู้ขาย”  อีกฝ่าย
หนึ่ง 

               คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
             ข้อ ๑.  ข้อตกลงซื้อขาย            

 

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย............................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
จ่านวน..................เป็นราคาทั้งสิ้น.....................................บาท  (....................................................................) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจ่านวน............................บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว   

  ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
ไม่เป็นของเก่าเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่่ากว่าที่ก่าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 

  ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง  ผู้ขายรับรองว่า  เมื่อตรวจทดลองแล้ว
ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่่ากว่าที่ก่าหนดไว้ด้วย 

 

 
 
 
 



 
 
 

-๒- 

 

 ข้อ ๒.  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑..…..…. (รายการคุณลักษณะเฉพาะ).......................จ่านวน....................หน้า 
๒.๒ ผนวก ๒…….….(แคตตาล็อก) *............                             จ่านวน....................หน้า 
๒.๓ ผนวก ๓……. . ......(แบบรูป)*.............         จ่านวน................... หน้า 
๒.๔ ผนวก ๔….…. .......(ใบเสนอราคา)……..                      จ่านวน....................หน้า 
......................................................................ฯลฯ........................................................... 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ  และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค่าวินิจฉัยของผู้ซื้อ 

 ข้อ ๓.  การส่งมอบ 

            ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ  ณ ........................................................ 

...............................................................ภายในวนัที่...................เดือน...............................พ.ศ...................   
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก่าหนดไว้ในข้อ  ๑  แห่งสัญญานี้   พร้อมทั้งหีบห่อหรือเคร่ืองรัดพันผูก
โดยเรียบร้อย 
  การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้  ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงคร้ังเดียว  หรือส่งมอบหลายคร้ัง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งก่าหนดเวลาส่งมอบแต่ละคร้ังโดยท่าเป็นหนังสือน่าไปยื่นต่อผู้ซื้อ  ณ  ..................................
ในเวลาราชการ  ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า.....................วันท่าการ 

 ข้อ ๔.  การใช้เรือไทย 

             ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้  เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าเข้า
มาจากต่างประเทศ  และสิ่งของนั้นต้องน่าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที ่มีเรือไทยเดินอยู่  
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก่าหนด  ผู้ขายต้องจัดการ
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจ่าส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่น
ที่ มิใช่เรือไทย  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
ทั้งนี้  ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ  เอพโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ  หรือแบบอ่ืนใด 

 

 

 

 



 

 

-๓-  
  

  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ  ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  ผู้ขาย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง  (Bill of Lading)  หรือส่าเนาใบตราส่งส่าหรับของนั้น  ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย  
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 

  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย   ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากส่านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้  หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช่าระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 

  ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่
ผู้ซื้อ  แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน  โดยยังไม่รับช่าระเงินค่าสิ่งของ  ผู้ ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ
ดังกล่าวไว้ก่อน  และช่าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

 ข้อ ๕.  การตรวจรับ 

  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  ผู้ซื้อจะ
ออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้  เพื่อผู้ขายน่ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 

  ถ้าผลการการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ข้อ ๑  ผู้ซื้อทรงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น  ในกรณีเช่นว่านี้  ผู้ขายต้องรีบน่าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท่าได้  
และน่าสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่  หรือต้องท่าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง  และ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะน่ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท่าการตามสัญญาหรือของดหรือ
ลดค่าปรับไม่ได้ 

  ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแล้วแต่ไม่ครบจ่านวน  หรือส่งมอบครบจ่านวนแต่
ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง  โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้*  
(ความในวรรคสามนี้  จะไม่ก่าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน  หรือการซื้อ
สิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว  จะไม่สามารถใช้งานได้
โดยสมบูรณ)์ 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

                                                                               -๔- 

 ข้อ ๖.  การช าระเงิน 

  (ผู้ซื้อตกลงช่าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย  เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕  
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)*  

  ผู้ซื้อตกลงช่าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ  ๑ ให้แก่ผู้ขาย  ดังนี้ 

  ๖.๑  เงินล่วงหน้า  จ่านวน..............................................บาท  (.............................................) 

จะจ่ายให้ภายใน..........................วัน  นับแตว่ันท่าสัญญานี้  ทั้งนี้โดยผู้ขายจะตอ้งน่าหลักประกันเงินล่วงหน้า
เป็น...........................(หนังสือค้่าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)......................  
เต็มตามจ่านวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับมามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการช่าระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการ
รับช่าระเงินล่วงหน้านั้น 

  ๖.๒  เงินที่เหลือ  จ่านวน.............................บาท (…………………………………………) 

จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว) * 

 ข้อ ๗.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ผู้ข ายยอม รับ ป ร ะกันความ ช่ารุดบ กพ ร่องหรือขัดข้องของสิ ่งของตาม สัญ ญานี้   
เป็น เวลา.......................ปี  ...............เดือน  นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ  โดยภายในก่าหนดเวลาดังกล่าว  
หากสิ่งของตามสัญญานั้นเกิดช่ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  ผู้ขายจะต้อง
จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม  ภายใน.................วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 ข้อ ๘.  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

  ในขณะท่าสัญญานี้  ผู้ขายได้น่าหลักประกันเป็น.................................................................... 
เป็นจ่านวนเงิน............................................บาท   (...........................................................................................) 

ซึ่งเท่ากับร้อยละ.................................(................%)  ของราคาทั้งหมดตามสัญญา  มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  หลักประกันที่ผู้ขายน่ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว  ( ส่วนหลักประกันตามข้อ  ๖.๑  ผู้ซื้อจะคืนให้พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ  ๖.๒ )
 ข้อ ๙.  การบอกเลิกสัญญา   

  เมื่อครบก่าหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว  ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่
ผู้ซื้อ  หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบจ่านวน  ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 
 
 



 
 

-๕- 
 

  ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคาร  
ผู้ออกหนังสือค้่าประกันตามสัญญา (ข้อ ๖  และ) *  ข้อ ๘ เป็นจ่านวนเงินทั้งหมด  หรือบางส่วนก็ได้  แล้วแต่
ผู้ซื้อจะเห็นสมควร  และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ่านวนหรือเฉพาะจ่านวนที่ขาดส่ง  แล้วแต่กรณี  
ภายในก่าหนด................. เดือน  นับแต่วันบอกเลิกสัญญา  ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่
ก่าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 

 ข้อ ๑๐.  ค่าปรับ 

   ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๙  ผู้ขายจะต้องช่าระค่าปรับให้
ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ.........................(..............%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ  นับแต่วันถัดจาก
วันครบก่าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น่าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 

  การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด  แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง
บางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไป  ท่าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่ายัง
ไม่ได้มอบสิ่งของนั้นเลย  และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด 
  ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้  ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ
ค้่าประกันตามสัญญา (ข้อ ๖ และ) *  ข้อ ๘  กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่ก่าหนดไว้ในสัญญา
ข้อ  ๙ วรรคสองก็ได้  และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช่าระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบก่าหนดส่งมอบแล้ว 
ผู้มีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 ข้อ ๑๑. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในก่าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 

 ข้อ ๑๒. การขอขยายเวลาส่งมอบ 

  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย  
ผู้ซื้อ หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย   เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถ
ส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและก่าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท่าการตามสัญญาหรือ
ของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือมีสิทธิขอขยายเวลาท่าการสัญญาหรือของดหรือลด    
ค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 

 

 



 

 

-๖- 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ  
ขอขยายเวลาท่าการตามสัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

  การขยายเวลาท าการสัญญา  หรือของ  หรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ซื้อที่จะพิจารณา 
  สัญญานี้ท่าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดเวลาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส่าคัญต่อหน้าพยาน และ      
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
      (ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ซื้อ 
       (………………………………………) 

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

 

 

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

 

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

 
 

   

 
 
 
 



แบบสัญญาซื้อขาย 
                      สัญญาเลขท่ี  ……..….. 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น   ณ ...............................................................................................................
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................
เมื่อวันท่ี.....................เดือน.................................พ.ศ...........................ระหว่าง.................. .........................
โดย...........................................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ซื้อ”
ฝ่ายหนึ่ง  กับ..........................................................................................................ซึ่งจ ดทะเบียนเป็นนิติ
บุ คคล  ณ ..........................................................มี ส านั ก งาน ให ญ่ อยู่ เลข ท่ี .....................ถนน
.................................ต าบล/ แขวง........................................อ าเภอ/ เขต................................ ..........จังหวัด
..................................โดย......................................................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ป ร า ก ฏ ต า ม ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ข อ ง ส า นั ก ง า น ท ะ เ บี ย น หุ้ น ส่ ว น บ ริ ษั ท
........................................................................ลงวันท่ี....................................(และหนังสือมอบอ านาจลงวันท่ี
.....................................)*  แนบท้ายสัญญานี้  (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา  ให้ใช้ข้อความว่า  กับ
...............................................................................อยู่บ้ านเลขท่ี ..... .............................. ......ถนน
..................................ต าบล / แขวง............................................... อ าเภอ/เขต................................... ........
จังหวัด...................................)*  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ ผู้ขาย”  อีกฝ่ายหน่ึง 

               คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
             ข้อ ๑.  ข้อตกลงซื้อขาย            

 

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย............................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
จ่านวน..................เป็นราคาทั้งสิ้น.....................................บาท  (....................................................................) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจ่านวน............................บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว   

  ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
ไม่เป็นของเก่าเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่่ากว่าที่ก่าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 

  ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง  ผู้ขายรับรองว่า  เมื่อตรวจทดลองแล้ว
ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่่ากว่าที่ก่าหนดไว้ด้วย 

 

 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 

 ข้อ ๒.  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑..…..…. (รายการคุณลักษณะเฉพาะ).......................จ่านวน....................หน้า 
๒.๒ ผนวก ๒…….….(แคตตาล็อก) *............                             จ่านวน....................หน้า 
๒.๓ ผนวก ๓……. . ......(แบบรูป)*.............         จ่านวน................... หน้า 
๒.๔ ผนวก ๔….…. .......(ใบเสนอราคา)……..                      จ่านวน....................หน้า 
......................................................................ฯลฯ........................................................... 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ  และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค่าวินิจฉัยของผู้ซื้อ 

 ข้อ ๓.  การส่งมอบ 

            ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ  ณ ........................................................ 

...............................................................ภายในวนัที่...................เดือน...............................พ.ศ...................   
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก่าหนดไว้ในข้อ  ๑  แห่งสัญญานี้   พร้อมทั้งหีบห่อหรือเคร่ืองรัดพันผูก
โดยเรียบร้อย 
  การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้  ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงคร้ังเดียว  หรือส่งมอบหลายคร้ัง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งก่าหนดเวลาส่งมอบแต่ละคร้ังโดยท่าเป็นหนังสือน่าไปยื่นต่อผู้ซื้อ  ณ  ..................................
ในเวลาราชการ  ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า.....................วันท่าการ 

 ข้อ ๔.  การใช้เรือไทย 

             ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้  เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าเข้า
มาจากต่างประเทศ  และสิ่งของนั้นต้องน่าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที ่มีเรือไทยเดินอยู่  
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก่าหนด  ผู้ขายต้องจัดการ
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจ่าส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่น
ที่ มิใช่เรือไทย  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
ทั้งนี้  ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ  เอพโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ  หรือแบบอ่ืนใด 

 

 

 

 

 



 

-๓-  
  

  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ  ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  ผู้ขาย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง  (Bill of Lading)  หรือส่าเนาใบตราส่งส่าหรับของนั้น  ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย  
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 

  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย   ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากส่านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้  หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช่าระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 

  ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่
ผู้ซื้อ  แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน  โดยยังไม่รับช่าระเงินค่าสิ่งของ  ผู้ ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ
ดังกล่าวไว้ก่อน  และช่าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

 ข้อ ๕.  การตรวจรับ 

  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  ผู้ซื้อจะ
ออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้  เพื่อผู้ขายน่ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 

  ถ้าผลการการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ข้อ ๑  ผู้ซื้อทรงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น  ในกรณีเช่นว่านี้  ผู้ขายต้องรีบน่าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท่าได้  
และน่าสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่  หรือต้องท่าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง  และ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะน่ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท่าการตามสัญญาหรือของดหรือ
ลดค่าปรับไม่ได้ 

  ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแล้วแต่ไม่ครบจ่านวน  หรือส่งมอบครบจ่านวนแต่
ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง  โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้*  
(ความในวรรคสามนี้  จะไม่ก่าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน  หรือการซื้อ
สิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว  จะไม่สามารถใช้งานได้
โดยสมบูรณ)์ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

                                                                               -๔- 

 ข้อ ๖.  การช าระเงิน 

  (ผู้ซื้อตกลงช่าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย  เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕  
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)*  

  ผู้ซื้อตกลงช่าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ  ๑ ให้แก่ผู้ขาย  ดังนี้ 

  ๖.๑  เงินล่วงหน้า  จ่านวน..............................................บาท  (.............................................) 

จะจ่ายให้ภายใน..........................วัน  นับแตว่ันท่าสัญญานี้  ทั้งนี้โดยผู้ขายจะตอ้งน่าหลักประกันเงินล่วงหน้า
เป็น...........................(หนังสือค้่าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)......................  
เต็มตามจ่านวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับมามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการช่าระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการ
รับช่าระเงินล่วงหน้านั้น 

  ๖.๒  เงินที่เหลือ  จ่านวน.............................บาท (…………………………………………) 

จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว) * 

 ข้อ ๗.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ผู้ข ายยอม รับ ป ร ะกันความ ช่ารุดบ กพ ร่องหรือขัดข้องของสิ ่งของตาม สัญ ญานี้   
เป็น เวลา.......................ปี  ...............เดือน  นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ  โดยภายในก่าหนดเวลาดังกล่าว  
หากสิ่งของตามสัญญานั้นเกิดช่ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  ผู้ขายจะต้อง
จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม  ภายใน.................วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 ข้อ ๘.  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

  ในขณะท่าสัญญานี้  ผู้ขายได้น่าหลักประกันเป็น.................................................................... 
เป็นจ่านวนเงิน............................................บาท   (...........................................................................................) 

ซึ่งเท่ากับร้อยละ.................................(................%)  ของราคาทั้งหมดตามสัญญา  มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  หลักประกันที่ผู้ขายน่ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว  ( ส่วนหลักประกันตามข้อ  ๖.๑  ผู้ซื้อจะคืนให้พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ  ๖.๒ )
 ข้อ ๙.  การบอกเลิกสัญญา   

  เมื่อครบก่าหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว  ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่
ผู้ซื้อ  หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบจ่านวน  ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 
 
 
 
 



-๕- 
 

  ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคาร  
ผู้ออกหนังสือค้่าประกันตามสัญญา (ข้อ ๖  และ) *  ข้อ ๘ เป็นจ่านวนเงินทั้งหมด  หรือบางส่วนก็ได้  แล้วแต่
ผู้ซื้อจะเห็นสมควร  และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ่านวนหรือเฉพาะจ่านวนที่ขาดส่ง  แล้วแต่กรณี  
ภายในก่าหนด................. เดือน  นับแต่วันบอกเลิกสัญญา  ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่
ก่าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 

 ข้อ ๑๐.  ค่าปรับ 

   ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๙  ผู้ขายจะต้องช่าระค่าปรับให้
ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ.........................(..............%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ  นับแต่วันถัดจาก
วันครบก่าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น่าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 

  การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด  แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง
บางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไป  ท่าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่ายัง
ไม่ได้มอบสิ่งของนั้นเลย  และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด 
  ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้  ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ
ค้่าประกันตามสัญญา (ข้อ ๖ และ) *  ข้อ ๘  กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่ก่าหนดไว้ในสัญญา
ข้อ  ๙ วรรคสองก็ได้  และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช่าระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบก่าหนดส่งมอบแล้ว 
ผู้มีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 ข้อ ๑๑. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในก่าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 

 ข้อ ๑๒. การขอขยายเวลาส่งมอบ 

  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย  
ผู้ซื้อ หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย   เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถ
ส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและก่าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท่าการตามสัญญาหรือ
ของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือมีสิทธิขอขยายเวลาท่าการสัญญาหรือของดหรือลด    
ค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 

 

 

 



 

-๖- 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ  
ขอขยายเวลาท่าการตามสัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

  การขยายเวลาท าการสัญญา  หรือของ  หรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ซื้อที่จะพิจารณา 
  สัญญานี้ท่าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดเวลาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส่าคัญต่อหน้าพยาน และ      
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
      (ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ซื้อ 
       (………………………………………) 

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

 

 

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

 

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

 
 

 


