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ตัวอย่างประกาศสอบราคาซื้อ

ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง สอบราคาซื้อ...............................................................................
เลขที.่ ............................
----------------------------กรมชลประทาน โดย...............................(ชื่อหน่วยงาน)................................มีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อ……………..……………………………………………………………………………………………..จํานวน......รายการ
ของ.......................(งาน/กิจกรรม)...............................................รายละเอียดตามใบเสนอราคาที่แนบ
ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมชลประทาน ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้
**** 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
**** 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
**** 7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................
กําหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่..................................ถึงวันที่...............................................
ในวันและเวลาราชการ ณ............................................................................. และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคา
ในวันที่...............................ตั้งแต่เวลา...........................น. เป็นต้นไป ณ................................................
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่................................................. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่....................................หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข....................................ในวันและเวลา
ราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทานที่ http://procurement.rid.go.th โดยตรง หรือ
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

หน้า 1

เอกสารสอบราคาจ้างซื้อ
-2การสอบราคาครั้งนี้ จะดําเนินการโดยใช้จ่ายจากเงิน.................................. กรมชลประทาน
สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งกรมฯ ได้
คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญ ญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกําหนด กรมจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทําสัญญา
แล้วไม่มาทําสัญ ญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการด้วย
ประกาศ ณ วันที่ .....................……………............

............................ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

หน้า 2
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เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที…
่ ..................
การซื้อ.................................................................................
ตามประกาศกรมชลประทาน
ลงวันที่..............................................................
-----------------------------กรมชลประทาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ............................
…………………………………………………………………………….…….รวม.............. รายการ ตามรายการละเอียดใบเสนอ
ราคาที่แนบ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา
และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
จํานวน.................. แผ่น
แบบใบเสนอราคา
จํานวน...................ชุด
แบบสัญญาซื้อขาย และแบบใบฟอร์มใบสัง่ ซื้อ
แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
- แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอํานาจควบคุม
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
แบบหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง
แบบ/ตัวอย่าง
จํานวน.................. แผ่น
เงื่อนไขเฉพาะ
จํานวน.................. แผ่น

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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**** 2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
**** 2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
**** 2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.8 ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริษั ท มหาชนจํ ากั ด ให้ ยื่ น สํ าเนาหนั งสื อ รับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4
(2) หนั งสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณี ที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)

4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่ มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

-2-

เอกสารสอบราคาซื้อ
จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง จนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้ ณ .......................................................................................................
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...................วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน...............วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ........................................................ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้
กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรั บ แคตตาล็ อ กที่ แ นบให้ พิ จารณา หากเป็ น สํ าเนารูป ถ่ ายจะต้ อ งรั บ รองสํ าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3
วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จํานวน..................(หน่วย) เพื่อใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่ อ นยื่ น ซองสอบราคา ผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิ ด ซองสอบราคา โดยระบุ ไ ว้ ที่ ห น้ า ซองว่ า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
............................................................” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันประกาศสอบราคาเป็นต้น
ไป จนถึงวันที่............................................ณ .................................................. ในวันและเวลาราชการ
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้
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ว่าผู้เสนอราคารายนั้ นเป็ นผู้ที่ ให้ค วามร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณาของทางราชการและมิได้เป็ น
ผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ..............................................................................................................ในวันที่
...................................................ตั้งแต่เวลา.......................น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้ ง นี้ กรมจะพิ จ ารณาตั ด สิ น ด้ ว ยราคารวม/ราคาต่ อ รายการ*
ที่ปรากฏไว้ในใบเสนอราคา
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
5.3 กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การส่งเอกสารสอบราคาของกรมไปให้ผู้มีอาชีพขายโดยตรงหรือทางไปรษณีย์
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ างไปจากเงื่อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารสอบราคาที่ เป็ น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
กรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะ
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พิ จารณายกเลิก การสอบราคาและลงโทษผู้ เสนอราคาเป็ น ผู้ ทิ้ งงาน ไม่ ว่าจะเป็ น ผู้ เสนอราคาที่ ได้ รับ การ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้ รับ การคั ดเลือกตามที่ ได้ ป ระกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็ น ผู้เสนอราคาที่ มีผ ลประโยชน์ ร่วมกัน กั บ
ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 กรม มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้

6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับกรม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลั กประกั นสัญ ญาเป็นจํานวนเงินเท่ ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ส อบราคาได้ให้กรม
ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันระบุในข้อ 1.4 (1)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน

8. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
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เอกสารสอบราคาซื้อ
กว่า..........ปี............เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี...............................
เงินกู้จาก...............................................และเงินช่วยเหลือจาก.......................................................................
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจําปี
.....................เงินกู้จาก..............................และเงินช่วยเหลือจาก.......................................แล้วเท่านั้น
9.2 เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคา
ซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญ าตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุในข้อ 6 กรมจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหาย
กรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทําสัญญาแล้วไม่มาทําสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อ
กับ ผู้เสนอราคารายอื่ นในราคาที่สู งกว่า เป็น ต้น รวมทั้ งจะพิ จารณาให้เป็ นผู้ทิ้งงานตามระเบี ยบของทาง
ราชการ
9.4 กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ม เติม เงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญ ญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
......กรมชลประทาน.....
...../ ........./ ........
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เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)

ข้อ 1.1 : แบบรูป และรายการละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
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ข้อ 1.2 : ใบเสนอราคาซื้อ

.

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ข้อ ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
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ข้อ 1.2 : ใบเสนอราคาซื้อ

แบบใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
๑. ข้าพเจ้า...............................................................................อยู่เลขที่......................................
ถนน.................................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์..............................................โดย.................................................
ผู้ ล งนามข้ า งท้ ายนี้ ได้ พิ จ ารณาเงื่อ นไขต่ า งๆ ในเอกสารสอบราคา และเอกสารเพิ่ ม เติ ม (ถ้ า มี ) เลขที่
.......................................... โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและ
กําหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้
รายงานความต้องการพัสดุ ที่
(1)
ลําดับ
ที่

(2)
รายการ

(3)
ราคาต่อหน่วย
บาท

สต.

(4)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี)
บาท
สต.

(5)
จํานวน

(6)
รวมเป็นเงิน
บาท

(7)
กําหนดส่งมอบ
(วัน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(...................................................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น
และค่าใช้จ่ายไว้ด้วยแล้ว
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ข้อ 1.2 : ใบเสนอราคาซื้อ

๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา…………………..วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา และกรม
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่กรมร้องขอ
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.๑ ทํ าสั ญ ญาตามแบบสั ญ ญาซื้ อ ขายแนบท้ ายเอกสารสอบราคากั บ กรมชลประทาน
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา
4.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคา
ให้แก่กรมชลประทานก่อน หรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาตามสัญญา ที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่
อาจมี แ ก่ ก รม และกรมมี สิ ท ธิ จ ะให้ ผู้ เสนอราคารายอื่ น เป็ น ผู้ ได้ รั บ การพิ จ ารณาราคาได้ หรื อ กรมอาจ
ดําเนินการสอบราคาใหม่ก็ได้
5. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรมไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล๊อก แบบรูปรายการ
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่กรมพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอม
มอบให้กรมไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สําหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งกรมคืนให้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรมไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ความผิดพลาดหรือตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิด
กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ..................
ลงชื่อ............................................................
(...........................................................)
ตําแหน่ง.....................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)
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ข้อ 1.2 : ใบเสนอราคาซื้อ

ตัวอย่างการเสนอราคา
แนบท้ายใบเสนอราคา
(1)
ลําดับ
ที่
1

(2)
รายการ

(3)
ราคาต่อหน่วย

(4)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี)
บาท สต.
8,177.57

(5)
จํานวน

บาท
สต.
เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่ต่ํากว่า 20
116,822.43
แผ่น ต่อนาที
ยี่ห้อ.......................................
ราคาต่อหน่วยที่ยังไม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของ
รุ่น........................................
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาต่อหน่วย
่

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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(6)
รวมเป็นเงิน

บาท
2 250,000.00
เครื่อง
[(3) + (4)] x 5

250,000.00

(7)
กําหนดส่งมอบ
(วัน)
30 วัน

.

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ข้อ ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

ข้อ 1.3 : แบบสัญญาซื้อขาย

แบบสัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที…
่ ………………………….
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ………………………………..………………………………...ตําบล/แขวง …………………
อํ า เภอ/เขต…………………………………...จั ง หวั ด …………………..………..เมื่ อ วั น ที่ ……..….เดื อ น……..……..…………..
พ.ศ.………...……….ระหว่ า ง…………………………………………..โดย……………..…………………………….. (ได้ รั บ มอบ
อํานาจตามคําสั่งกรมชลประทาน ที่……………………….ลงวันที่………………………………………) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ……………..……..……….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ………………..……………
มี สํ านั ก งาน ให ญ่ อ ยู่ เล ข ที่ ……….…ถ น น ………………………ตํ าบ ล /แ ข ว ง………………………อํ าเภ อ /เข ต
……………………….จังหวั ด …………………………...โดย……………………………………………..…ผู้ มี อํ านาจลงนามผู ก พั น
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…………………………….……………………
ลงวันที่………………….(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่………...…………...) แนบท้ายสัญญานี้ * (ในกรณีที่ผู้ขาย
เป็ น บุ ค คลธรรมดาให้ ใช้ ข้ อ ความว่ า กั บ ……………………………อยู่ บ้ า นเลขที่ …………….ถนน……………………….
ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………………จังหวัด……………………………...) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………………… จํานวน…………… เป็นราคาทั้งสิ้น………………..…...บาท
(………………...……………………………) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน…………………………....บาท ตลอดจนภาษี
อากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่
เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลอง
แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ด้วย
ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 ……….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)……….. จํานวน…………หน้า
2.2 ผนวก 2 ……….(แคตตาล็อก)*….………………….
จํานวน…………หน้า
2.3 ผนวก 3 ……….(แบบรูป)*…..……………………..
จํานวน…....……หน้า
2.4 ผนวก 4 ……….(ใบเสนอราคา)……………………..
จํานวน…….…...หน้า
2.5 ………………………ฯลฯ……………………………..
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ซื้อ
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ข้อ 3. การส่งมอบ
ผู้ ข ายจะส่ ง มอบสิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายตามสั ญ ญาให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ณ…………….……………………….
……………………………………………………. ภายใน………วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การนับระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในวรรคก่อน ให้คํานวณนับตามปฏิทิน วันสุดท้ายตรงกับ
วันใด แม้จะเป็นวันหยุดทําการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณีก็ตาม ให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวัน
ครบระยะเวลาที่กําหนด
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง
ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทําเป็นหนังสือนําไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ………………………..….
………………………………………….. ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า…………….วันทําการ
ข้อ 4. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําเข้ามา
จากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะ
เป็นแบบเอฟโอบี ซีเอฟอาร์ ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบของตามสัญ ญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย
เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือ
ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของ
โดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่
จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชําระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน
และชําระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 5. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนํามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และ
นํ าสิ่ งของมาส่ งมอบให้ ใหม่ หรือ ต้ อ งทํ าการแก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งตามสั ญ ญาด้ ว ยค่ าใช้ จ่ ายของผู้ ข ายเองและ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนํามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของด
หรือลดค่าปรับไม่ได้
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ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้อง
ทั้ ง หมด ผู้ ซื้ อ จะตรวจรั บ เฉพาะส่ ว นที่ ถู ก ต้ อ ง โดยออกหลั ก ฐานการตรวจรั บ เฉพาะส่ ว นนั้ น ก็ ไ ด้
*(ความในวรรคสามนี้ จะไม่กําหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็น
ชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

ข้อ 6. การชําระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชําระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 5 ไว้
โดยครบถ้วนแล้ว
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ชื่อธนาคาร………………………….………..สาขา……………….…………………ชื่อบัญ ชี……………………………….…………….
เลขที่บัญชี……………………….. ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ
โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ
ข้อ 7. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา..…….
ปี ….…..เดือน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุด
บกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน……....วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น…………………………….…………………………….
เป็ น จํ า นวนเงิ น …………………………บาท (………………………….………………………………….) ซึ่ ง เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 5
(5%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกําหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่
ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจํานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคาร
ผู้ออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญาข้อ 8. เป็นจํานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร
และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจํานวน หรือเฉพาะจํานวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณีภายในกําหนด………
เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
ข้อ 10. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญ ญาตามข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (0.20%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนด
ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นําสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
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การคิดค่าปรับในกรณี สิ่งของที่ต กลงซื้ อขายประกอบกั นเป็ นชุ ด แต่ผู้ ขายส่งมอบเพี ยง
บางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทําให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่ง
มอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกันตามสัญญาข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กําหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสองก็ได้
และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกําหนดส่งมอบแล้วผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับ
ผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 11. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
ซื้อหรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่ง
มอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของด
หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน
15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการ
ที่จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุ
เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้ซื้อที่จะพิจารณา
สัญญานี้ทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ..................................................ผู้ซื้อ
(.................................................)
ลงชื่อ..................................................ผู้ขาย
(.................................................)
ลงชื่อ..................................................พยาน
(.................................................)
ลงชื่อ..................................................พยาน
(.................................................)
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เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พันธบัตรรัฐบาล
เป็นหลักประกัน

ข้อ 1.4 : แบบหนังสือค้ําประกัน
แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญาซื้อ)

เลขที่…………………...….

วันที่………………….…....................

ข้าพเจ้า………...………….(ชื่อธนาคาร)………………...................….สํ านั กงานตั้ งอยู่ เลขที่ …......………
ถนน…………….......…ตําบล/แขวง ……...........….….…..อําเภอ/เขต….............……………จังหวัด …….....………..….
โดย ……......................….....…….. ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ให้ไว้
ต่อ…..…...……...…(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ)…..…...……….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซ้อื ” ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่ . ...................(ชื่ อ ผู้ ข าย)......... ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า “ผู้ ข าย” ได้ ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขาย
………………………………………………...….กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่……...….…. ลงวันที่ ..…....……..………ซึ่งผู้ขาย
ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจํานวนเงิน……….........…..บาท (…………....………..…..) ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ …..……..(……..……..………%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ
จํานวนไม่เกิน……………บาท (………………………..) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหาย
ใดๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กําหนดในสัญญา
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชําระหนี้นั้นก่อน
2. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทําสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่.....เดือน
.................. พ.ศ...........(ระบุวันที่ครบกําหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพร่องด้วย) และ
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
3. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ
(ลงชื่อ)……………………….……………….ผู้ค้ําประกัน
(……........……...……………….)
ตําแหน่ง.......................................
(ลงชื่อ)……………………….……………….พยาน
(……........……...……………….)
(ลงชื่อ)……………………….……………….พยาน
(……........……...……………….)
(ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 509 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558)
ตัวอย่าง : ลงนามสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2558 กําหนดส่งมอบ 30 วัน ครบกําหนดส่งมอบ 31 ตุลาคม 2558
รับประกันความชํารุดบกพร่อง 1 ปี ดังนั้น หนังสือค้ําประกันมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
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เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ข้อ ๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ข้อ 1.5 : บทนิยาม

บทนิยาม
"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาขายในการสอบราคาของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กัน ในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มี
อํานาจ หรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติ
บุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการสอบราคาครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จํ ากั ด ความรั บ ผิ ด ในห้ างหุ้ น ส่ วนจํ ากั ด หรือ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ในบริษั ท จํ ากั ด หรือ บริ ษั ท
มหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่
กรมในการสอบราคาครั้งนี้
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบ ห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เห็นสมควรประกาศกําหนด
สําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่กรมในการสอบราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเอง เป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
หรือเสนองานนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
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“การขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาหรือหลาย
รายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา อย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้
กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
แสดงหาประโยชน์ ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด เป็นผู้มี
สิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรม
โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
--------------------------------------
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เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ข้อ ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ /
หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ / ผู้มีอํานาจควบคุม
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

ข้อ 1.6 : บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
O (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
O (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
O (ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น
O (ข) คณะบุคคล
สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
 3. ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
O (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
-บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
-บุคคลทีม่ ิใช่สญ
ั ชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
O (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
-ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
-บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
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จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
จํานวน……………..แผ่น
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4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
O ………………………………………………………………………
O ………………………………………………………………………
O ………………………………………………………………………
O ………………………………………………………………………
O ………………………………………………………………………
ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่า เอกสารหลัก ฐานที ่ข ้า พเจ้า ยื ่น พร้อ มซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาซื้อ และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………….………………..ผู้เสนอราคา
(……………………………..……)
ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ในกรณี ที่เอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ
ผู้เสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชี
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น
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แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผูม้ ีอํานาจควบคุม
ห้าง / บริษทั ............................................................................
----------------------------------

นิติบุคคลประเภทห้าง / บริษทั ............................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่................................................................จดทะเบียนเมื่อวันที่.......................................................
ทุนจดทะเบียน.................................................. บาท (........................................................................................)
สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่....................... ซอย.............................................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ / เขต........................................จังหวัด.........................................
รายชื่อกรรมการผู้จดั การ/หุน้ ส่วนผู้จดั การ
มีจํานวน............................คน
1 .......................................................................................................
2 .......................................................................................................
3 .......................................................................................................
4 .......................................................................................................
5 .......................................................................................................
6 .......................................................................................................
7 .......................................................................................................
8 .......................................................................................................
9 .......................................................................................................
10 .......................................................................................................
รายชื่อผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)
มีจํานวน............................คน
1 .......................................................................................................
2 .......................................................................................................
3 .......................................................................................................
4 .......................................................................................................
5 .......................................................................................................
รับรองไว้ ณ วันที่ ..........................................................
(ลงชื่อ).................................................................
(............................................................)
ประทับตรา (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นบัญชีนี้มาพร้อมกับบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 หากไม่ยื่นจะถือว่าผิดเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน……………แผ่น
 2. หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอืน่ ทําการแทน
จํานวน …………..แผ่น
 3. อื่นๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่า เอกสารหลัก ฐานที ่ข ้า พเจ้า ยื ่น พร้อ มซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาซื้อ และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………….………………..ผู้เสนอราคา
(……………………………..……)
ประทับตรา (ถ้ามี)
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เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ข้อ ๑.7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน

ข้อ 1.7 : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สนิ
(แนบท้ายคําสัง่ กรมชลประทาน ที่ 501/2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545)
1. การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือซื้อทรัพย์สินให้กระทําได้ ดังนี้
1.1 ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย โอนให้แก่ธนาคารภายในประเทศ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
1.2 ผู้รับโอนตามข้อ 1.1 ดังข้างต้นโอนกลับคืนให้แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย
2. ห้ามมิให้มีการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซือ้ ทรัพย์สนิ ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 สัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลงที่กําหนดการจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินโดยวิธีจ่ายผ่านธนาคาร
เว้นแต่จะมีระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ที่จะออกมาในภายหลัง
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2.2 สัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลงภายใต้โครงการที่ดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศที่
กําหนดให้จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สิน เบิกจ่ายด้วยวิธีเบิกตรง (Direct Payment)
3. การโอนสิท ธิเรียกร้อ งในเงิน ค่าจ้างหรือค่าซื้ อทรัพ ย์สิน ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมีห นังสือ บอกกล่าวให้
กรมชลประทานทราบตามแบบฟอร์มที่แนบ และจะต้องตกลงยินยอมผูกพันกับกรมชลประทาน ดังต่อไปนี้
3.1 หากมีค่าเสียหายหรือเงินอื่นใดที่กรมชลประทานมีสิทธิจะได้รับ หรือหักออกจากค่าจ้างหรือค่าซื้อ
ทรัพย์สิน ตามเงื่อนไขสัญญา ใบสั่ง หรือข้อตกลง ผู้รับโอนยินยอมให้กรมชลประทานรับหรือหักออกไว้ได้ทันที
3.2 หากกรมชลประทาน มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งสั่ ง จ่ า ยเงิ น ค่ า จ้ า งหรื อ ค่ า ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น ล่ า ช้ า เกิ น กว่ า
กําหนดเวลาที่สมควร ไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดล่าช้า หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ผู้รับโอนยินยอมสละ
สิทธิ์ในการเรียกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายอื่นใดในระหว่างที่ล่าช้านั้น จากกรมชลประทาน
3.3 หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกเงินที่ผู้รับโอนได้รับไปคืนทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนแล้ว ผู้โอนและ
ผู้รับโอนจะรับผิดชอบใช้เงินให้กรมชลประทานภายในระยะเวลาที่กรมชลประทานกําหนด
3.4 หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนและผู้รับโอน ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องนั้นจะเกิดจากมูลหนี้
ใดๆ หรือจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการโอนสิทธิเรียกร้องในครั้งนี้ ผู้รับโอนยินยอมให้กรมชลประทานนําสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวมาหักกลบลบกับเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินที่ผู้รับโอนจะได้รับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง
3.5 หากกรมชลประทาน มีข้อต่อสู้ใดๆ ต่อผู้โอน ผู้รับโอนยินยอมให้กรมชลประทานยกเป็นข้อตกลงต่อสู้
ต่อผู้รับโอนได้เช่นกัน
4. การส่งหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง ให้ผู้โอนและผู้รับโอนส่งที่กองการเงินและบัญชีหรือหน่วยงาน
ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สินตามสัญญาใบสั่งหรือข้อตกลงดังกล่าว
5. ผู้รับจ้างหรือผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกใบกํากับภาษีตามจํานวนเงินที่ระบุในใบส่งมอบงานหรือใบส่งของ
6. ผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินตามจํานวนเงินสุทธิที่ได้รับ

-------------------------------------------(1.7) - 1
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หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง
เขียนที…่ ………………………………..
วันที…่ ……เดือน……………………..พ.ศ…………..
เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้า….................…….(ชื่อผู้โอน)……………..…………โดย………….......…………………….อายุ…….…ปี
ตํ าแหน่ ง…………………………ผู้ มี อํ านาจลงนามผู ก พั น …………………….(ชื่ อ ผู้ โอน)……………ปรากฏตามหนั งสื อ
รับรองของ…….(สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ /
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด/และหรือหนังสือมอบอํานาจ)……….ดังแนบสํานักงานเลขที่……........…..
ถนน………………….ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………จังหวัด………………….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
"ผู้ โ อ น " แ ล ะ ………(ชื่ อ ผู้ รั บ โ อ น )……........….โ ด ย ………................................……..อ า ยุ ………….ปี
ตําแหน่ ง………………………เป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพั น………….(ชื่อผู้รับโอน)………ปรากฏตามหนั งสือรับรอง
ของ……..(สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์/สํานักงาน
ทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท จั ง หวั ด /และหรื อ หนั ง สื อ มอบอํ า นาจ)……….ดั ง แนบสํ า นั ก งานเลขที่ …......……..
ถนน…………….ตํ าบล/แขวง…………………อํ าเภอ/เขต………………… จังหวัด……………………. ซึ่งต่อ ไปนี้ เรียกว่า
"ผู้รับโอน"
ข้าพเจ้าผู้โอนและผู้รับโอน ขอแจ้งให้กรมชลประทานทราบว่า บัดนี้ ผู้โอนได้โอนสิทธิเรียกร้อง
รั บ เงิ น …………...(ค่ า จ้ าง/ค่ า ซื้ อ ท รั พ ย์ สิ น )…………..ต า ม ……….…(สั ญ ญ า /ใบ สั่ ง/ข้ อ ต ก ล ง )…….…
เลขที่…..………………………..……….ลงวันที่….………………………………ตามที่ผู้โอนมีสิทธิได้รับรวมทั้งค่า K (ถ้ามี)
ภายในวงเงิน………………………………บาท (……………………………………)* /ทั้งหมดโดยไม่จํากัดวงเงิน**ให้แก่ผู้รับ
โอน ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามสําเนาสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังแนบ โดยผู้โอนและผู้รับโอนตกลงยินยอม
ผูกพันกับกรมชลประทานตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. หากมีค่าเสียหายหรือเงินอื่นใดที่กรมชลประทานมีสิทธิจะได้รับ หรือหักออกจาก………….…
(ค่ า จ้ า ง / ค่ า ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น )……………..ตามเงื่ อ นไข………………..(สั ญ ญ า/ใบสั่ ง /ข้ อ ตกลง)………………..
เลขที่……………….ลงวันที่…………. .ผู้รับโอนยินยอมให้กรมชลประทานรับหรือหักออกไว้ได้ทันที
2. หากกรมชลประทาน มีความจําเป็นต้องสั่งจ่าย……(เงินค่าจ้าง/ค่าซื้อสินทรัพย์)……………..
ล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลาที่สมควร ไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุการอนุมัติเงินประจํางวดล่าช้าหรือเหตุอื่นใดก็ตาม
ผู้รับโอนยินยอมสละสิทธิในการเรียกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายอื่นใดในระหว่างที่ล่าช้านั้นจากกรมชลประทาน
3. หากกรมชลประทาน มีสิทธิเรียกร้องเงิน…….(ค่าจ้าง/ค่าซื้อทรัพย์สิน)……...ที่ผู้รับโอนได้รับ
ไปคืนทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนขอรับผิดชอบใช้เงินให้กรมชลประทานภายในระยะเวลาที่
กรมชลประทานกําหนด
4. หากกรมชลประทานมีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนและหรือผู้รับโอน ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องนั้น จะ
เกิ ด จากมู ล หนี้ ใดๆ หรือ จะเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นหรือ หลังการโอนสิท ธิเรี ย กร้อ งในครั้งนี้ ผู้รั บ โอนยิ น ยอมให้ ก รม
ชลประทานนําสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมาหักกลบลบกับเงิน………(ค่าจ้าง/ค่าซื้อทรัพย์สิน)…………..ที่ผู้รับโอนจะ
ได้รับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง

(1.7) - 2

ข้อ 1.7 : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน

5. หากกรมชลประทาน มีข้อต่อสู้ใดๆ ต่อผู้โอน ผู้รับโอนยินยอมให้กรมชลประทานยกขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้เช่นกัน
(ลงชื่อ)……………………………..………...ผู้โอน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..………...ผู้รับโอน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..………...พยาน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..………...พยาน
(……………………………………….)
หมายเหตุ*/** : โปรดระบุให้ชัดเจนว่าต้องการโอนสิทธิเรียกร้องตาม * หรือ ** และขีดฆ่าข้อความที่
ไม่ต้องการออก

(1.7) - 3

.

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ข้อ ๑.8 แบบตัวอย่าง

ข้อ 1.8 : แบบตัวอย่าง

แบบตัวอย่าง
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.

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
ข้อ ๑.9 เงื่อนไขเฉพาะ

ข้อ 1.9 : เงื่อนไขเฉพาะ

เงื่อนไขเฉพาะ (ตัวอย่าง)
งานสอบราคาซื้อ เลขที.่ ........................
1. ผู้เสนอราคาต้องกรอกข้อความในช่องต่างๆ ของแบบฟอร์มใบเสนอราคาให้ครบถ้วนทุกช่อง
มิฉะนั้นกรมชลประทานจะไม่พิจารณาราคา
2. ผู้ เสนอราคา ต้ อ งยื่ น แคตตาล็ อ กและหรื อ เอกสารแสดงรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
(Specifications) ที่สําคัญต้องจัดทําขึ้นโดยผู้ผลิตอย่างน้อย 1 ชุด พร้อมทั้งแจ้งชื่อ หรือยี่ห้อ รุ่น บริษัทผู้ผลิต
ประเทศผู้ ผ ลิ ต ประเทศต้ น กําเนิ ด ในรายการที่ .............. ในใบเสนอราคาให้ ชั ด เจน มาเพื่ อ ประกอบการ
พิจารณา พร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา ในการแจ้งให้ผู้เสนอราคาระบุชื่อหรือยี่ห้อเพียงยี่ห้อเดียว รุ่นเพียงรุ่น
เดียว บริษัทผู้ผลิตบริษัทเดียว ประเทศผู้ผลิตเพียงประเทศเดียว ประเทศต้นกําเนิดเพียงประเทศเดียว มิฉะนั้น
กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคา
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรองการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ ตาม Specifications
ของกรมชลประทานเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมการยื่นซองเสนอราคา มิฉะนั้นกรมฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่
พิจารณา ดังนี้
3.1 ........................................................................................................................................
3.2 ........................................................................................................................................
3.3 ........................................................................................................................................
4. เอกสารคู่มือในการส่งมอบ................(ระบุชื่อครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ)................ จํานวน.......รายการ
ตามสัญญา ผู้ขายต้องส่งมอบแคตตาล๊อก เอกสารคู่มือ เอกสารแสดงรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ผู้ซื้อเพื่อการ
ทดลองใช้งาน การบํารุงรักษาตลอดจนการตรวจสอบซ่อม และแก้ไขโดยสมบูรณ์และเหมาะสมกับสิ่งของที่ตก
ลงซื้อขาย ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องส่งมอบโดยต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ และหรือภาษาไทย และส่งมอบ
Unit ละ 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเอกสารต่างๆ แล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้
4.1 Operater’s Handbook (s) and/or Instruction book (s) or Manual (s)
4.2 Spare parts Catalog (s) and/or Spare parts List (s)
4.3 Service, Maintenance, Repair and/or Shop Manual (s) or Handbook (s)
5. การรับรองคุณภาพ ในการส่งมอบสิ่งของที่ตกลงซื้อ ตามสัญญาข้อ...... ให้แก่ผู้ซื้อในสภาพที่
เป็ นของใหม่ มีคุณ ภาพดีครบถ้วนตามรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามแคตตาล็อกแนบท้ายสัญ ญาทุก
ประการ ที่ใช้งานได้ทันที พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดี และผู้ขายต้องทดลองให้ดูในขณะส่งมอบ
ด้วย การประกอบและทดลองดังกล่าว ผู้ขายจะต้องส่งช่างและตัวแทนมาร่วมทดลองการทํางานของสิ่งของที่ส่ง
มอบตามสัญญาด้วย
6. ………………………………………ฯลฯ……………………………………………………
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