เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อ ๑.๒
แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..............................อยู่เลขที่..............................................
ถนน......................................................................ตาบล/แขวง...................................................................
อ าเภอ/เขต...............................จั งหวัด ..........................โทรศั พ ท์ .............................................................
โดย..................................................................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ
ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กาหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
ลาดับที่

รายการ

จานวน

กาหนดส่งมอบ

๓. ค าเสนอนี้ จ ะยื น อยู่ เ ป็ น ระยะเวลา ๙๐ วั น นั บ แต่ วั น ยื น ยั น ราคาสุ ด ท้ า ย และ สสวท.
อาจรั บค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ ได้ ก่ อ นที่ จ ะครบก าหนดระยะเวลาดั งกล่ า ว หรื อ ระยะเวลาที่ ได้ ยื ด ออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่ สสวท. ร้องขอ
๔. ในกรณี ที่ ข้ าพเจ้ าได้ รั บการพิ จารณาให้ เป็ นผู้ ชนะการประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๔.๑ ท าสั ญ ญาตามแบบสั ญ ญาซื้ อ ขายแนบท้ า ยเอกสารการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์กับ สสวท. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทาสัญญา
๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ สสวท. ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ ๕ ของราคา
ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้ าพเจ้ าไม่ ปฏิ บั ติ ให้ ครบถ้ วนตามที่ ระบุ ไว้ ข้ างต้ นนี้ ข้ าพเจ้ ายอมให้ สสวท. ริ บหลั กประกั นซอง
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมี แก่สสวท. และสสวท. มีสิทธิจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๕. ข้ า พเจ้ า ยอมรั บ ว่ า สสวท. ไม่ มี ค วามผู ก พั น ที่ จ ะรั บ ค าเสนอนี้ รวมทั้ ง ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
๖. บรรดาหลั กฐานประกอบการพิ จารณา เช่ น ตั วอย่ าง (sample) แคตตาล็ อก แบบรู ปรายการละเอี ยด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สสวท. ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้สสวท. ไว้เป็นเอกสาร
และทรัพย์สินของทางราชการ
ส าหรับ ตัวอย่างที่ เหลื อหรือไม่ใช้แ ล้ว ซึ่ ง สสวท. คืน ให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่ าเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
** ๗. เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ในการปฏิ บั ติ โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ได้ ท าความเข้ า ใจและตามความผู ก พั น
แห่งคาเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ..................................................................................เพื่อเป็นหลักประกันซอง
เป็นจานวนเงิน................................................................บาท มาพร้อมกันนี้
๘. ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบเอกสารต่ างๆ ที่ ได้ ยื่ นในการประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ น้ี
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสสวท. ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาด หรือตกหล่น
๙. การประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี้ ไ ด้ ยื่ น เสนอโดยบริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม
และปราศจากกลฉ้ อ ฉล หรื อ การสมรู้ ร่ ว มคิ ด กั น โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายกั บ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................

ลงชื่อ

.....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง......................................................
ประทับตรา
(ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อ ๑.๓
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้เป็นหนังสือที่จัดทาขึ้นเป็น ๓ ฝ่ายระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดย นายยุทธนันต์ หาญณรงค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคาซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“ผู้รับบริการ” โดย..(ชื่อบริษัทตลาดกลาง).........................................................................................ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า
“ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง และ................................ (ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจากัด บริษัท
มหาชน ห้างหุ้นส่วนจากัด ฯลฯ).........................................................................................................................
โดย.......................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มีสิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้ง ๓ ฝ่ายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และวิธปี ฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขต
ผู้รับบริการประสงค์จะเปิดทาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดข้อกาหนดหรือ
ประกาศของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การซื้อกล้องวีดิทัศน์ Studio พร้อม
อุป กรณ์ อื่น ๆ เพิ่ ม เติ ม จานวน ๑ ชุด เลขที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวัน ที่ เดือน
พ.ศ. ๒๕๕๙ และผู้
ให้ บ ริก ารตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ มี ค วามประสงค์ จะให้ บ ริก ารระบบประมู ล อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยตกลง
ดาเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
และผู้ที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรื่องซื้อกล้องวีดิทัศน์ Studio พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม จานวน ๑ ชุด เลขที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่
............................................... จะต้องไปเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด และยินยอมปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ข้างต้น
๒. ข้อกาหนดอื่น
๒.๑ หน้าที่ของผู้มีสิทธิเสนอราคา
๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนดโดยต้องส่ง
ผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน ๓ คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนได้แต่สามารถถอดถอนผู้แทนบางคน
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้
๒.๑.๒ เมื่ อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใดคนหนึ่งของ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตาม
แบบ บก.๐๐๘ ที่กรรมการประกวดราคานามามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาประจาอยู่ จึงจะ
สามารถออกจากห้องเสนอราคาได้
๒.๑.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทาการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผู้รับบริการและ
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ ให้
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้ อ งท าการทดลองวิ ธี ก ารเสนอราคาก่ อ นถึ ง ก าหนดวั น เสนอราคาที่ เว็ บ ไซต์ ข องผู้ ให้ บ ริ ก ารตลาดก ลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

๒.๒ การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ผู้รับบริการริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอ
ราคา ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคากระทาผิดเงื่อนไข ดังนี้
๒.๒.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนด
๒.๒.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
๒.๒.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กวพ.อ. กาหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯหรือเสนอลดราคาขั้น
ต่า (Minimum Bid) แต่ละครั้งที่เสนอลดราคาน้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการ
เสนอราคา
๒.๓ ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจ่ายชาระ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การประมู ล ฯ ให้ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น จ านวนเงิ น
.....................................................บาท (………………………………..……...................) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดย
จ่ายชาระงวดเดียวภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ
๒.๔ การอุทธรณ์การเสนอราคา
กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้า
หน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งในระหว่างนี้จะดาเนินการขั้นตอน
ต่อไปมิได้ทั้งนี้
หากผู้มีสิทธิเสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลการเสนอราคาประมูลของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จะนาส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง
ของเครื่องแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลต่อผู้รับบริการเท่านั้น
๒.๕ การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๕.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูลควรทาการเสนอ
ราคาก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย ๑ นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผื่อเวลาสาหรับการเดินทางของข้อมูล
ที่เข้าสู่ระบบ Server
๒.๕.๒ จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่ แสดงในระบบฐานข้อ มูลกลางจากเครื่อ ง
แม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น

ทั้ง ๓ ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือ
ฉบับนี้รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประมูลฯ
ในวันและเวลาดังกล่าว

ชื่อ..........................................................ผู้รับบริการ
(นายยุทธนันต์ หาญณรงค์)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา

ชือ่ .............................................................ผู้ให้บริการตลาดกลาง
(......................................................) อิเล็กทรอนิกส์
ตาแหน่ง.................................................

ชือ่ .........................................................ผู้มีสิทธิเสนอราคา
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๕ (๑)
แบบหนังสือค้าประกัน
(หลักประกันซอง)
วันที่

เลขที่…………………..
…………………………………
ข้าพเจ้า..………..……..(ชื่อธนาคาร)…………………….. สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที…่ ….......……….
ถนน………………..…………. ตาบล/แขวง……......…… อาเภอ/เขต……….......…… จังหวัด.....……………
โดย…….......................... ผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทาหนังสือค้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ สสวท. สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีข้อความต่อไปนี้ :
๑. ตามที่………….……………(ชื่อผู้เสนอราคา)………….…..ได้ยื่นซองประกวดราคาซื้อกล้อวีดทิ ัศน์ Studio
พร้อมอุปกรณ์อนื่ ๆ เพิ่มเติม จานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารการประกวดราคา เลขที่
.............................. ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อสสวท.ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นจานวนเงิน…................................................…………บาท (……………..................………………...) นัน้
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้าประกันการชาระเงินตามสิทธิเรียกร้องของสสวท. สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวนไม่เกิน .…….…...… บาท (……….....………………) ในฐานะเป็นลูกหนี้
ร่วม ในกรณี.................(ชื่อผู้เสนอราคา)....................... ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้ สสวท.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด
ๆ รวมทั้งกรณีที่ ……………….
(ชื่อผู้เสนอราคา) .................... ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบ
เสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไป ลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งให้ไปทาสัญญา หรือมิได้วางหลักประกันสัญญา
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา โดยสสวท.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่
จาเป็นต้องเรียกร้องให้.........(ชื่อผู้เสนอราคา).........ชาระหนี้นั้นก่อน
๒. หนังสือค้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที.่ ................. ถึง...................... และข้าพเจ้าจะไม่เพิก
ถอนการค้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
๓. ถ้า..……......(ชื่อผู้เสนอราคา)...……......... ขยายกาหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกาหนดระยะเวลาการค้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ
ลงชื่อ……………………………………..ผู้ค้าประกัน
(.…………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………….
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(.…………………………………..)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(.…………………………………..)

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๕(๒)
แบบหนังสือค้าประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่…………………..
วันที่ ...................................
ข้ าพ เจ้ า ..………..(ชื่ อ ธ น าค าร )…...ส านั ก งาน ตั้ งอ ยู่ เล ข ที่ ……………ถ น น ………….…………….ต าบ ล /
แขวง………..…………อาเภอ/เขต……………..………จังหวัด…………..……..….โดย……………………………......ผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันธนาคารขอทาหนังสือค้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความต่อไปนี้
๑. ตามที่………….…(ชื่อผู้ขาย)……………...ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้ขาย”ได้ทาสัญญาซื้อขาย....................……………
กับผู้ซอ้ื ตามสัญญาเลขที่……………….ลงวันที่…………................... ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อ
ผู้ซื้อ จานวนเงินไม่เกิน………..…………..…..บาท (…………...…………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………… (… %) ของมูลค่าทั้งหมด
ของสัญญา
ข้าพเจ้า ยิน ยอมผูกพั น ตนโดยไม่ มี เงื่อ นไขที่ จะค้าประกั น ในการช าระเงิน ให้ ต ามสิท ธิเรียกร้อ งของผู้ ซื้ อ
จานวนไม่เกิน……………..………บาท (…..………………………..) ในฐานะลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหาย
ใดๆ หรือต้องชาระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กาหนดในสัญญาดังกล่าว
ข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จาเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชาระหนี้นั้นก่อน
๒. หนังสือค้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทาสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่…......เดือน..........
พ.ศ. …………. (ระบุวันที่ครบกาหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชารุดบกพร่องด้วย) และข้าพเจ้าจะไม่เพิก
ถอนการค้าประกันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
๓. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลา
การค้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ
ลงชื่อ……………………………………..ผู้ค้าประกัน
(.…………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………….
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(.…………………………………..)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(.………………………………….)

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๖ (๑)
บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา เพื่อ
รับ จ้า งในการประกวดราคาจ้า งของสานัก งาน เป็น ผู้มีส่ว นได้เสีย ไม่ว่า โดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มในกิจ การของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการประกวดราคาจ้างของสานักงาน ในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุ คคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
๑. มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร หรือ ผู้มีอานาจ
ในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอานาจหรือสามารถใช้อานาจในการบริหาร
จัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีก รายหนึ่ง หรือ หลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สานักงาน และผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
๒. มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัด ความรับ
ผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริ ษัทมหาชนจากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่
เสนอราคาให้ แ ก่ ส านั ก งาน และผู้ ให้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า
(ก) กรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หมายความว่า ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง ถือ หุ้น
เกิน กว่า ร้อ ยละยี่สิบ ห้า ในกิจ การนั้น หรือ ในอัต ราอื่น ตามที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศ
กาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(ข) กรณีผู ้เ สนอราคาที ่ม ีผ ลประโยชน์ร ่ว มกัน ระหว่า งผู ้เ สนอราคากับ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมายความว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ถื อ หุ้ น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละห้ า ในกิ จ การนั ้น หรือ ในอัต ราอื ่น ตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
๓. มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากั ด อี ก รายหนึ่ ง หรื อ
หลายรายที่ เ ข้ า เสนอราคาให้ แ ก่ สานั ก งาน ผู้ให้บ ริก ารตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่งการเป็นหุน้ ส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็น หุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ
ผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรื อเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่
เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สานักงานในการประกวดราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้ เสนองาน
นั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
------------------------------------------------

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๖ (๒)

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระท าการอย่างใดๆ อัน เป็ น การขัดขวาง หรือ เป็ น อุป สรรค หรือไม่ เปิ ดโอกาสให้ มี ก ารแข่ง ขัน ราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสานักงาน ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่
ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มี
สิทธิทาสัญญากับสานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
สานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
------------------------------------------------

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๗ (๑)
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอานาจควบคุม
 (ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม
 ๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น
 (ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็นหุ้นส่วน
 ๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
 (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
 (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอานาจควบคุม

จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น

จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น

จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น

จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น

- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม
 ๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)

จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น
จานวน ……….. แผ่น

 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
 .……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………..………………………….ผู้เสนอราคา
(……..………………………………………….)
ตาแหน่ง ………….…………..………………………….
ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๗ (๒)
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
 ๑. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
จานวน ……….. แผ่น
 ๒. หนังสือมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาแทนในการเจรจา ต่อรองราคาหรืออื่น ๆ
ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
จานวน ……….. แผ่น
 ๓. หลักประกันซอง มีระยะเวลา …………… วัน
จานวน ……….. แผ่น
 ๔. สาเนาหนังสือสาเนาสัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้าง
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน ……….. แผ่น
 ๕. อื่น ๆ (ถ้ามี)
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างฯ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ …….………………….……………….………ผู้เสนอราคา
(……………………...………………………….)
ตาแหน่ง ………….………………………………………
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/บัญชีรายชือ่ หุ้นส่วนผู้จัดการ
ข้าพเจ้า ......................................................................................................(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน )
อยู่เลขที่ ................................. ถนน .......................................... ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด .............................................. โทรศัพท์.......................................
โดย ....................................................................... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่าบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้
เป็นกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการของ บริษัท/ห้าง/ร้าน จริง
1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................

ลงชื่อ…………………………........…….ผู้เสนอราคา
(……………………………...........)

บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม
ข้าพเจ้า......................................................................................................(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน ) อยู่เลขที่
............................. ถนน ............................................ ต าบล/แขวง........................................... อ าเภอ/เขต
..................................................จั ง หวั ด ........................................ โทรศั พ ท์ ................................. โดย
............................................................................. ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ขอแจ้งว่าบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้มีอานาจ
ควบคุมสาหรับการจ้างฯ ของ ...................................................................................(ระบุช่อื บริษัท ห้าง ร้าน )
1..............................................................................
2..............................................................................
3..............................................................................

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซือ้ ๑.๔
แบบสัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที…่ ……………………
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ …………………………….……………..............ตาบล/แขวง…………………….…...
อาเภอ/เขต…………………….…......จังหวัด………………….………....เมื่อวันที่….……..เดือน………….……..พ.ศ……………
ระหว่าง………..……….….....โดย.…………………………….................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ………………………………....................ซึง่ จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คล ณ …………………………………..…………………...
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่………….………………..ถนน…………………….…………...ตาบล/แขวง………………………………
อาเภอ/เขต…………………….......จังหวัด…………………...……โดย…………....……..................ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัท…………………………………....................
ลงวัน ที่ ……………………………..และหนั งสื อ มอบอ านาจลงวัน ที่ ……………..…………….…………แนบท้ ายสั ญ ญานี้
(ในกรณี ที่ ผู้ ข ายเป็ น บุ ค คลธรรมดา ให้ ใช้ ข้ อ ความว่ า กั บ …………………………………..อยู่ บ้ า นเลขที่ …..…......
ถนน……..……………..ต าบล/แขวง….…………….…อ าเภอ/เขต….……………….จั งหวัด …………………… ซึ่ งต่ อ ไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย……………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จานวน……………………….เป็นราคาทั้งสิ้น……………………………….………...บาท (…………………………………………….)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน…………………………บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ
เก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้ว
ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ด้วย
ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)
จานวน…….........หน้า
2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)*
จานวน…………..หน้า
2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*
จานวน…………..หน้า
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)
จานวน…………..หน้า

2.5 …………………….ฯลฯ……………………
ความใด ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจของผู้ซื้อ
ข้อ 3. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ………………………………………………..
ภ า ย ใน วั น ที่ …………………….เดื อ น ………………….พ .ศ . …………………..ให้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม
ที่กาหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง
ผู้ขายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ…………………………ในเวลา
ราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า……………วันทาการ
ข้อ 4. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขาย จะต้องสั่งหรือนาเข้ามา
จากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ก่อนปรรทุกของนั้น ลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อ
สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้อง
ส่งมอบใบตราส่ง(Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิ ชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ
เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี แล้ว อย่างใดอย่างหนึ่ง
แก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณี ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ
แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชาระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน
และชาระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 5. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนามาเป็น หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนาสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ และนา
สิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่
เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับ
ไม่ได้
ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวน แต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้* (ความในวรรค
สามนี้ จะไม่กาหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็น
ชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)
ข้อ 6. การชาระเงิน
(ผู้ซื้อตกลงชาระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ สิ่งของตามข้อ 5
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)*
(ผู้ซื้อตกลงชาระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้
6.1 เงิ น ล่ ว งหน้ า จ านวน ………................บาท (……………………………..) จะจ่ า ยให้
ภายใน……………..….วั น นั บ แต่ วั น ท าสั ญ ญานี้ ทั้ ง นี้ โ ดยผู้ ข าย จะต้ อ งน าหลั ก ประกั น เงิ น ล่ ว งหน้ า
เป็น……………..….. (หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ……….........เต็มตาม
จ านวนเงิ น ล่ ว งหน้ า ที่ จ ะได้ รั บ มามอบให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ เป็ น หลั ก ประกั น การช าระคื น เงิ น ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการ
รับชาระเงินล่วงหน้านั้น
6.2 เงินที่เหลือ จานวน…………..………บาท (……………………………………….) จะจ่ายให้ เมื่อ
ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)*
การจ่ายเงินตามเงื่อน ไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ขายชื่อธนาคาร………….………..…..สาขา……………….…ชื่อบัญชี……………………………
เลขที่บัญชี……………………ทั้งนี้ ผู้ขายตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
หารโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงิน ดังกล่าวจากจานวนเงินโอนใน งวดนั้นๆ(ความ
ในวรรคนี้ ใช้สาหรับ กรณีที่ส่วนราชการ จะจ่ ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการ
โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกาหนด)
ข้อ 7. การรับประกัน ความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายยอมรับประกันความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา.....…ปี
……………..เดื อ น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ ซื้ อ ได้ รั บ มอบ โดยภายในก าหนดเวลาดั ง กล่ า ว หากสิ่ ง ของตามสั ญ ญานี้
เกิดชารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข
ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน….....วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง จากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะท าสั ญ ญานี้ ผู้ ข ายได้ น าหลั ก ประกั น เป็ น ………………..เป็ น จ านวนเงิ น …………บาท
(……………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…………… (……….%) ของราคาทั้งหมด ตามสัญ ญามามอบให้แก่ผู้ซื้อ
เพื่อเป็นหลักการปฏิบตั ิตามสัญญานี้
หลั ก ประกั น ที่ ผู้ ขายน ามามอบไว้ต ามวรรคหนึ่ งผู้ ซื้ อ จะคื น ให้ เมื่ อ ผู้ ข ายพ้ น จากข้ อ ผู ก พั น
ตามสัญญานี้แล้ว (ส่วนหลักประกันตามข้อ 6.1 ผู้ซื้อจะคืนให้ พร้อมกับ การจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ 6.2)*
ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกาหนดส่งมอบสิ่งของต่างสั ญ ญานี้แล้วถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่
ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือค้าประกันตามสัญญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 เป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ
จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี
ภายในกาหนด……….เดือน นับแต่วันเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา
นี้ด้วย
ข้อ 10. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก วันครบ
กาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นาสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทาให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับ จากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญ ญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิก และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกัน
ตามสัญญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสองก็ได้
และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกาหนดส่งมอบแล้วผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขาย
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้ง
จากผู้ซื้อ
ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตาม
เงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับ

ได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรั บ โดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซื้อที่จะพิจารณา
สัญ ญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญ ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ซื้อ
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ขาย
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)

