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เอกสารสอบราคา 
เลขท่ี  4 / 2560 

ซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน กศน. อ าเภอบา้นฉาง                  
จงัหวดัระยอง 

ส านกังาน กศน. จงัหวดัระยอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นเอกสารเสนอราคา  วันที่ 21 สิงหาคม 2560 – 4 กันยายน 2560   
                          (ในวันและเวลาราชการ) 

  เปิดซองเอกสารส่วนที่ 1, 2  วันที ่5 กันยายน 2560  เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

ประกาศส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
เรื่อง  ซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน กศน. อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

                  
   ด้วยส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
กศน. อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตามรายการดังนี้ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรับผู้เรียน  จ านวน 33 เครื่อง 
  2. เครื่องส ารองไฟ    จ านวน 33 เครื่อง 
  3. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์    จ านวน 33 ตัว 
  4. เก้าอ้ีขาเหล็ก     จ านวน 33 ตัว 
  5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 พ๊อต  จ านวน 2 เครื่อง 
  6. ระบบไฟฟ้าและระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องเรียน  
 
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ    
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของส านักงาน กศน . จังหวัดระยอง 
                 5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ส านักงาน กศน. 
จังหวัดระยอง ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ในการสอบราคาครั้งนี้ 
  ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาและยื่นโดยตรง
ต่อเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายพัสดุ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560
ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 16.30 น. และต้องส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสาร            
เสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย 
  ก าหนดเปิดซองสอบราคา เอกสารส่วนที ่1, 2 ในวันที ่5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป    
ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายพัสดุ  ส านักงาน กศน . จังหวัดระยอง                     
ระหว่างวันที่  21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา  08.30น. ถึง 16.30 น. สามารถดู
รายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เว็บไซต์ ส านักงาน กศน . จังหวัดระยอง หรือสอบถามทาง
โทรศัพท ์หมายเลข 0-3861-7317 (เฉพาะวันเวลาราชการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

                         
                       (นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล) 
              รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
                           รักษาการในต าแหน่ง 
             ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560 
ซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน กศน. อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ตามประกาศส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 

  ด้วยส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ กศน. ” มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน กศน. อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งพัสดุที่จัดหานี้ต้องเป็นของแท้ 
ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตาม
ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา  
 (1) หลักประกันสัญญา 
 (2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า       
1.5 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

1.7 แบบหนังสือมอบอ านาจ 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ  
   2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจง้เวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือ บุคคลอื่น  เป็นผู้ทิ้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ 
   2.3 ผู้เสนอราคา  จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น            
ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 
   2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นกันนั้น  
   2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของส านักงาน 
กศน.จังหวัดระยอง 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก       
   ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน  คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 



  

    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ          
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ  ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชี    
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                                   
        (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า   ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด          
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง   หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้           
ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน ข้อ (1) 
                 (4) ลงทะเบียนการค้าภาครัฐ 
                                 (5) บัญชเีอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(1) 

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
     (1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  4.4 

                                  (2) หนังสือมอบอ านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
                          (3) บัญชเีอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(2) 

4. การเสนอราคา 
   4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา ลงลายมือชื่อของผู้เสนอ
ราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ 
ตกเติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และต้องเสนอทุกรายการ โดยเสนอ
ราคารวมต่อรายการ  และราคาทุกรายการรวมแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่จัดหา  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง  ทั้งนี ้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษร
เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ทั้งปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ กศน. อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
   4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันลงต
นามในสัญญาซื้อขาย  
   4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของให้น าตัวอย่างคอมพิวเตอร์มาให้คณะกรรมการพิจารณา ดู ณ วันเปิด ซองสอบราคาและ
บรรยาย ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ ส านักงาน กศน . จังหวัดระยองจะ
ยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
   ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจาณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน 1 วัน 
   4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน 1 เพ่ือใช้ในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยองจะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ส านักงานจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา  



  

   4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะฯลฯ          
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง 
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน กศน . อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง โดยระบุไว้ที่หน้าซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี 4/2560” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 21 
สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ อาคารอ านวยการ 
ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดๆ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา           

แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ  1.5 (1)  ณ  วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม ่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง          
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5(2)  และ
คณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการ  ฯ  จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก  และ ส านักงาน กศน . จังหวัดระยอง  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่
คณะกรรมการ  ฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น  เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง  ภายใน  3 วัน  นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง  ในวันที ่5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป 

 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง  และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
    5.1 ในการสอบราคา ครั้งนี้ ส านักงาน กศน . จังหวัดระยอง จะพิจารณาตัดสินด้วยราคา           
ต่อรายการ  

5..2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสอนราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อง 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่
รับพิจารณาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลายหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน กศน. 
จังหวัดระยองเท่านั้น 

หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา       
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กศน. เท่านั้น 



  

 5.3 ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือ         
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
    (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
     (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนด  ในเอกสารสอบราคาที่
เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว ้
    5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือถูกต้อง 
 
    5.5 ส านักงาน กศน . จังหวัดระยอง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจะซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่ากาตัดสินของส านักงาน  กศน . จงหวัดระยอง เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งส านักงาน กศน . จังหวัดระยองพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อว่าการเสนอราคากระท า
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นต้น  

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอา
คารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.5 ส านักงาน กศน. จังหวัดระยองมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากรประกาศรายชื่อตามข้อ 4.7 และส านักงาน กศน. จังหวัดระยองจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอร าคา
ดังกล่าวได้  
   6. การท าสัญญาซื้อขาย 
    6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ
ของทางราชการ  นับแต่วันท าสัญญาซื้อขาย ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 
   6.2 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท า
การของทางราชการ หรือส านักงาน กศน. จังหวัดระยองเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1   
ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ ส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของรา
สิ่งของที่สอบราคา ได้ให้ส านักงาน กศน. จังหวัดระยองยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้     



  

  (1) เงินสด 
     (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
     (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.4(1) 
     (4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุน 
หรือ  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ          
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ้งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4(1) 

 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย      
    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

7. อัตราค่าปรับ 
                      ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ขายข้อ 10 ให้คิดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ
100.-บาท 
   8 การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพ ร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 10วันนับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
   9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
   9.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้   ได้มาจากเงิน สนับสนุนงบประมาณ “โครงการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2560” แล้วเท่านั้น 
    9.2 เมื่อ ส านักงาน กศน . จังหวัดระยอง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคา รายใดให้เป็นผู้ขาย   
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามเอกสารสอบราคาซื้อแล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา ซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี  ดังนี ้
    (1) แจ้งการสั่งน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามา  จากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ให้เช่า  สั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
    (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพา ณิชยนาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
    9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งส านักงาน กศน . จังหวัดระยอง ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง อาจพิจารณาเรียกร้อย
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจาณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 



  

   9.4 ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
    10. การปฏิบัติตามกฎหมาย   และระเบียบ   ผู้ขายพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แ ละระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
20  กุมภาพันธ์  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน  33 ชุด ราคาชุดละ 16,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 528,000 บาท (ห้าแสนสองหม่ืนแปด
พันบาทถ้วน)  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2  แกนหลัก (2core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่

น้อยกว่า 3.3 GHz จ านวน 1 หน่วย    
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW   16X  หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า  1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์แบบ USB  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วมีช่อง

เชื่อมต่อชนิด VGA และ DVI  จ านวน 1 หน่วย 
คุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย 

1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์,  จอภาพ, เมาส์, แป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด อยู่ภายใต้
เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ติดเป็นการถาวรโดยมีเพียงเครื่องหมายการค้าเดียว  
2. ระบบ BIOS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอและมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
3.มีการรับประกันสินค้า รวมอย่างน้อย 3 ปี  ทั้งค่าแรงและอะไหล่ โดยเป็นการบริการแบบ Onsite Service 
อย่างน้อย 1 ปีโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์   
4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และข้อก าหนดอ่ืนๆ ในการเสนอราคาต้องมีและด าเนินการ ดังนี้  
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตที่ต้องมีเอกสารรับรองที่ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ
ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

4.1 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9000 Series และ ISO 14001 Series  
4.2 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องที่มีศูนย์บริการเป็นของตนเองที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001จากสถาบัน 

NAC  และ  UKAS ไม่น้อยกว่า 10 แห่งโดยต้องอยู่ในภาคตะวันออกอย่างน้อย 1 แห่ง เพ่ือประโยชน์การให้การ
ให้บริการ 

4.3 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรองมาตรฐานขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ  FCC 
4.4 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าCE,MET หรือ UL 
4.5เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย จากโรงงานที่มีใบรับรองการประกอบกิจการ

ประเภทที่ 1  
4.6 บริษัทผู้น าเสนอต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือสาขาของผู้ผลิตใน

ประเทศไทย โดยมีเอกสารับรอง 
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1000 VA 480 Watts จ านวน                 

33 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,400 บาท (เก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
2.1 เป็นเครื่องส ารองไฟระบบ Line Lnteractive With stabilizer ควบคุมการท างานด้วยระบบ 

ไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. 2 เป็นเครื่องส ารองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA / 480W 
2.3.สภาวะปกติ รองรับไฟฟ้าขาเข้าและความถ่ีได้ไม่น้อยกว่า 220 VAC -34+32% (145-290VAC) 



  

50Hz+/-10% 
2.4. สภาวะปกติ สามารถปรับระดับแรงดันไฟฟ้าขาออกได้ที่ 220VAC+/-10% 
2.5 สภาวะส ารองไฟสามารถปรับระดับไฟฟ้าขาออกและความถ่ีได้ที่ 220VAC+/-3%,50Hz+/-0.1% 
2.6.มีสัญญาณไฟแจ้งการท างานในสภาวะไลน์โหมด,สภาวะส ารองไฟฟ้า ,การใช้ไฟฟ้าเกินก าลัง 
2.7.สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
2.8. มีระบบทดสอบการท างาน Auto Self-test & Manual Self-test 
2.10. มีระบบแจ้งเตือนเม่ือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ (Battery replacement) 
2.11. มีสวิตซ์เปิด-ปิดและหยุดเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าดับ (Silence Alarm)อยู่ในตัวเดียวกัน 
2.12.มีระบบป้องกันไฟกระชากในสายโทรศัพท์ แบบRJ11/RJ45 
2.13.มีระบบป้องกันไฟฟ้าเกินด้วย Circuit Breaker และสามารถ Reset ได้ 
2.14.ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free ขนาดไม่น้อยกว่า 12V 7Ah 
2.15.ช่องเสียบปลั๊กด้านหลัง (Outlet) เป็นแบบNational จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง สามารถเสียบได้ท้ัง

ขากลมละขาแบน 
2.16.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน รง 4 ภายใตช้ื่อผลิตภัณฑ์มอก.1291

เล่ม 1-2553, 1291 เล่ม 2-2553 และ 1291 เล่ม 3-2555 และมาตรฐานISO9001:2008 ,ISO 14001:2004 
พร้อมเอกสารประกอบ 

2.17.ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีการรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

3. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จ านวน 33 ตัว ราคา 85,800 บาท (แปดหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
3.1 ขนาด 80*60*75 ซม 
3.2  มีช่องสไลน์ส าหรับวางคีย์บอร์ด 
3.3 มีช่องส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านล่าง  
 

4. เก้าอ้ีขาเหล็ก จ านวน 33 ตัว ราคา 49,500 บาท (สี่หม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
4.1 เบาะหุ้มด้วย PVC หรือ ผ้า 
4.2 มีล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน 
 

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 1 จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
6,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,400 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
5.1 มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
5.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า    24 ช่อง 
5.3 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง  

 
6. ติดตั้งระบบไฟฟ้า และ สายแลน (CAT6) ภายในห้องเรียน จ านวน 33 จุด พร้อมรางและปลั๊กไฟ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,600 บาท 
 
 
 
 

          /ใบเสนอราคา...  



  

ใบเสนอราคา 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
1. ข้าพเจ้า…………………………………..........……อยู่บ้านเลขท่ี…………ถนน …………..............… 

ต าบล/แขวง …………...….....……อ าเภอ/เขต ………....………………จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย ์………………...  
โทรศัพท์ ………………….. โดย …..........…………………………………………………ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไข
ต่างๆในเอกสารสอบราคา เลขที่ ………………………และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ ………………....……….  
(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามท่ีก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและ 
ก าหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย(รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ภาษีมูลค่าเพิ่
ม(ถ้ามี) 

รวมเงิน ก าหนด     
ส่งมอบ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับ
ผู้เรียน  

33 เครื่อง    ภายใน    
15 วัน 

2 เครื่องส ารองไฟ 33 เครื่อง     
3 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  33 ตัว     
4 เก้าอี้ขาเหล็ก 33 ตัว     
5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 

พ็อต 
2 เครื่อง     

6 ระบบไฟฟ้าและระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในห้องเรียน 

     

 รวมเป็นเงิน   
   

 
 

(……………………………………………………….....................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายด้วยแล้ว           
   3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา……………วัน  นับแตว่ันเปิดซองสอบราคา  และส านักงาน  กศน.  จังหวัด
ระยอง อาจรับค าเสนอนี ้ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอัน
สมควรที ่ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง ร้องขอ 

 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา  ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
            4.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารราคากับ ส านักงาน กศน. จังหวัด
ระยอง ภายใน 5 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
       4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคา
ให้แก่ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง ก่อนหรือในวันที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ 5  ของราคาตามสัญญาที่ได้
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี ้ เพ่ือเป็นหลักฐานประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้า ไม่
ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
และ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้  หรือ ส านักงาน กศน. จังหวัด
ระยอง อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 
 
 



  

                   5. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง. ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้  หรือ        
ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อ้นอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้สอบราคา 
          6. บรรดาหลัดฐานประกอบการพิจารณา  เช่น  ตัวอย่าง  แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ ( SPECIFICATIONS )  ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง. พร้อมใบเสนอราคา
ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
    ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  ซ่ึง ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง คืนให ้ ข้าพเจ้าไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 
         7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่า ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง  ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
        8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์  ยุติธรรม  และปราศจากฉ้อฉล  หรือการสมรู้ร่วมคิด
กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ  ที่ได้ยืน่เสนอราคา
ในคราวเดียวกัน 
 

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

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

ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบสัญญาซื้อขาย 
สัญญาเลขท่ี………………………... 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง  ต าบลเนินพระ  อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่……………………….ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดย………….......................
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง  ผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
ที ่270/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ”  ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………………
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ……………………………………มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี………ถนน………………………
ต าบล/แขวง…………………………อ าเภอ/เขต………………......………จังหวัด…………………......โทร. ……………………........
โดย……………………………………………………………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ปรากฏตามหนังสือรับรองของ
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…………………………………………………………………ลงวันที่…………………………………   
(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่………………………) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้
ข้อความว่ากับ………………..........……อยู่บ้านเลขท่ี……………ถนน………………………ต าบล/แขวง…………………………
อ าเภอ/เขต……………………จังหวัด……………………………) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ขาย”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1. ข้อตกลงซ้ือขาย 
  ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายคอมพิวเตอร์ส าหับการเรียนการสอน กศน. อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัด
ระยอง ประกอบด้วย 

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน  33  ชุด   

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2  แกนหลัก (2core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่

น้อยกว่า 3.3 GHz จ านวน 1 หน่วย    
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW   16X  หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า  1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์แบบ USB  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วมีช่อง

เชื่อมต่อชนิด VGA และ DVI  จ านวน 1 หน่วย 
คุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย 
1. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ,  จอภาพ, เมาส์, แป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด อยู่ภายใต้

เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ติดเป็นการถาวรโดยมีเพียงเครื่องหมายการค้าเดียว 
2. ระบบ BIOS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอและมีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตามกฎหมาย 
3. มีการรับประกันสินค้า รวมอย่างน้อย 3 ปี  ทั้งค่าแรงและอะไหล่ โดยเป็นการบริการแบบ Onsite Service 

อย่างน้อย 1 ปีโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์   
4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และข้อก าหนดอ่ืนๆ ในการเสนอราคาต้องมีและด าเนินการ ดังนี้  

ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตที่ต้องมีเอกสารรับรองที่ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ
ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
 
 



  

4.1 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9000 Series และ ISO 14001 Series  
4.2 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องที่มีศูนย์บริการเป็นของตนเองที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001จากสถาบัน 

NAC  และ  UKAS ไม่น้อยกว่า 10 แห่งโดยต้องอยู่ในภาคตะวันออกอย่างน้อย 1 แห่ง เพ่ือประโยชน์การให้การ
ให้บริการ 

4.3 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรองมาตรฐานขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ  FCC 
4.4 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าCE,MET หรือ UL 
4.5เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย จากโรงงานที่มีใบรับรองการประกอบกิจการ

ประเภทที่ 1  
4.6 บริษัทผู้น าเสนอต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือสาขาของผู้ผลิตใน

ประเทศไทย โดยมีเอกสารับรอง 
 

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1000 VA 480 Watts จ านวน 33 เครื่อง  
2.1 เป็นเครื่องส ารองไฟระบบ Line Lnteractive With stabilizer ควบคุมการท างานด้วยระบบ 

ไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. 2 เป็นเครื่องส ารองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA / 480W 
2.3.สภาวะปกติ รองรับไฟฟ้าขาเข้าและความถ่ีได้ไม่น้อยกว่า 220 VAC -34+32% (145-290VAC) 

50Hz+/-10% 
2.4. สภาวะปกติ สามารถปรับระดับแรงดันไฟฟ้าขาออกได้ที่ 220VAC+/-10% 
2.5 สภาวะส ารองไฟสามารถปรับระดับไฟฟ้าขาออกและความถ่ีได้ที่ 220VAC+/-3%,50Hz+/-0.1% 
2.6.มีสัญญาณไฟแจ้งการท างานในสภาวะไลน์โหมด,สภาวะส ารองไฟฟ้า ,การใช้ไฟฟ้าเกินก าลัง 
2.7.สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
2.8. มีระบบทดสอบการท างาน Auto Self-test & Manual Self-test 
2.10. มีระบบแจ้งเตือนเม่ือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ (Battery replacement) 
2.11. มีสวิตซ์เปิด-ปิดและหยุดเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าดับ (Silence Alarm)อยู่ในตัวเดียวกัน 
2.12.มีระบบป้องกันไฟกระชากในสายโทรศัพท์ แบบRJ11/RJ45 
2.13.มีระบบป้องกันไฟฟ้าเกินด้วย Circuit Breaker และสามารถ Reset ได้ 
2.14.ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free ขนาดไม่น้อยกว่า 12V 7Ah 
2.15.ช่องเสียบปลั๊กด้านหลัง (Outlet) เป็นแบบNational จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง สามารถเสียบได้ท้ัง

ขากลมละขาแบน 
2.16.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน รง 4 ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์มอก.1291

เล่ม 1-2553, 1291 เล่ม 2-2553 และ 1291 เล่ม 3-2555 และมาตรฐานISO9001:2008 ,ISO 14001:2004 
พร้อมเอกสารประกอบ 

2.17.ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีการรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

3. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จ านวน 33 ตัว  
3.1 ขนาด 80*60*75 ซม 
3.2  มีช่องสไลน์ส าหรับวางคีย์บอร์ด 
3.3 มีช่องส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านล่าง  
 

4. เก้าอ้ีขาเหล็ก จ านวน 33 ตัว  
4.1 เบาะหุ้มด้วย PVC หรือ ผ้า 
4.2 มีล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน 



  

 
     5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จ านวน 2 เครื่อง  

5.1 มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
5.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า    24 ช่อง 
5.3 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง  

 
     6. ติดตั้งระบบไฟฟ้า และ สายแลน (CAT6) ภายในห้องเรียน จ านวน 33 จุด พร้อมรางและปลั๊กไฟ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 31,600 บาท 
 
 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ครุภัณฑ”์ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก 1 รวมเป็นราคาทัง้สิ้น 
…………………………..………บาท (………….……………………………………………………………....)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
จ านวน…………………..………......บาท  (…………………………………………………………)  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
 ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะน าครุภัณฑ์รายการใด  ต่างไปจากรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน ผนวก 1. มาติดตั้งให้  
ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน   และครุภัณฑ์ที่จะน ามาติดตั้งดังกล่าวนั้นจะต้อง    
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในผนวก 1 และ 2 
ข้อ 2. การรับรองคุณภาพ 
  ผู้ขายรับรองว่าครุภัณฑ์ที่ขายให้ตามสัญญานี้มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตามรายละเอียด   และ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในผนวก 2 
ข้อ 3. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
   3.2 ผนวก 2 (รายการคุณลักษณะเฉพาะ) จ านวน      3 หน้า 
  3.2 ผนวก 3 (ใบเสนอราคา) จ านวน หน้า 
  3.3 อ่ืน ๆ .......................................................  จ านวน หน้า   
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ  
ข้อ 4. การส่งมอบ 
  ผู้ขายจะติดตั้งครุภัณฑ์ทีซ่ื้อขายตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 1. แห่งสัญญานี้  
ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตามรายละเอียด ในผนวก 2 ให้แก่ผู้ซื้อ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง  ภายใน 60 วัน  นับแต่
วันลงนามในสัญญา 
  ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้ งานและส่งมอบครุภัณฑ์ได้โดยท าเป็นหนังสือ  
ยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง ในเวลาราชการ  ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
  ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์รวมทั้งระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามมาตรฐานของผู้ขายและได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ซื้อ   และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาให้ค าแนะน าและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
สถานที่ให้ทันต่อการติดตั้งครุภัณฑ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อ ภายใน…………วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญานี้ 
ข้อ 5. การใช้เรือไทย 
  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าเข้าครุภัณฑ์มาจากต่างประเทศและต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่
มีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้ขาย
จะต้องจัดการให้ครุภัณฑ์บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกครุภัณฑ์ลงเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทั้งนี้ไม่ว่าการซื้อ
ครุภัณฑ์จากต่างประเทศเป็นแบบ  เอฟโอบี  ซีเอฟอาร์  ซีไอเอฟ  หรือแบบอ่ืนใด 



  

  ในการส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตรา ส่ง (Bill  of  Lading)  
หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับครุภัณฑ์นั้น  ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก  มาโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
ให้แก่ผู้ซื้อ พร้อมกับการส่งมอบครุภัณฑ์ด้วย 
  ในกรณีที่ครุภัณฑ์ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย  ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่า  ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้  หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่า  ได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดย
เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อแต่จะขอส่งมอบ
ครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อก่อน  โดยยังไม่รับช าระเงินค่าครุภัณฑ์  ผู้ซื้อมีสิทธิรับครุภัณฑ์ไว้ก่อน   และช าระเงินค่าครุภัณฑ์
เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
ข้อ 6. การตรวจรับ 
  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับครุภัณฑ์ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  ผู้ซื้อจะออกหลักฐ านการรับมอบไว้เป็น
หนังสือ  เพ่ือผู้ขายน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าครุภัณฑ์ 
   ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า ครุภัณฑ์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา   ข้อ 1  ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ
ไม่รับครุภัณฑ์นั้น  ในกรณีเช่นว่านี้  ผู้ขายต้องรีบน าครุภัณฑ์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้  และน าครุภัณฑ์
มาส่งมอบให้ใหม่   หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง   และระยะเวลาที่เสียไป
เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
ข้อ 7. การช าระเงิน 
  ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบครุภัณฑ์ตามข้อ  6. ไว้โดยครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ขายยอมรับประกับความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของการติดตั้งและครุภัณฑ์ตามสัญญานี้ เป็นเวลา       
2 ปี  นับแต่วันที่ผู้ซ้ือได้รับมอบ  ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวการติดตั้งหรือครุภัณฑ์ช ารุดบกพร่องหรือใช้งาน
ไม่ได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน และความช ารุดบกพร่องของการติดตั้งหรือครุภัณฑ์เกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ  
ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิมโดยต้อง เริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน  10 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  จากผู้ซื้อท้ังสิ้นถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม  ผู้ซื้อมีสิทธิจ้าง
บุคคลภายนอกท าการซ่อมแซมแก้ไขโดยผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกท าการซ่อมแซม
แก้ไขท้ังสิ้นแทน  ผู้ซื้อผู้ขายมีหน้าที่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอด
ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับตามวรรคสองให้แก่ผู้ซื้อภายใน  
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
ข้อ 9. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะท าสัญญานี้ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น……………………เป็นจ านวนเงิน………………..………………บาท 
 (…………………………………………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาซื้อขายครุภัณฑ์ตามสัญญาข้อ 1 มามอบ
ให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว 
ข้อ 10. การโอนกรรมสิทธิ์ 
  คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว
ตามสัญญาข้อ  6 แล้ว 
ข้อ 11. การรับประกันความเสียหาย 
  ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด  ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์ตามสัญญานี้   โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม  ผู้ขายจะต้องด าเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้าง
หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็วหากผู้ขายมิอาจกระท าได้  และผู้ซื้อต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อ
บุคคลภายนอก   เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว   ผู้ขายต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหายและ



  

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อ  ทั้งนี้ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทรา บเป็นลายลักษณ์
อักษรในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ 12. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบก าหนดติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญาข้อ 4 แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์บาง
รายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อภายในก าหนดเวลาดังก ล่าว  หรือส่งมอบครุภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาข้อ  1 หรือ      
มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อ 4 ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา   ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ  
ค้ าประกันตามสัญญา ข้อ 7 และข้อ 9 เป็นจ านวนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควรและถ้า    
ผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง  แล้วแต่กรณีภายในก าหนด  1 เดือน นับแต่
วันบอกเลิกสัญญา  ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมข้ึนจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ  และผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา  ผู้ขายจะต้องน าครุภัณฑ์กลับคืนไป  
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาโดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น ถ้าผู้ขายไม่น าครุภัณฑ์กลับคืนไป
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง  ผู้ซื้อจะก าหนดเวลาให้ผู้ขายน าครุภัณฑ์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง  หากพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขายยังไม่น าครุภัณฑ์กลับคืนไปอีก  ผู้ซื้อมีสิทธิน าครุภัณฑ์ออกขายทอดตลาด  เงินที่ได้
จากการขายทอดตลาด  ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อหักเป็นค่าปรับและหักเป็นค่าใช้จ่า ยและค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ซื้อซึ่งรวม
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่ผู้ซื้อได้เสียไปในการด าเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ดังกล่าว  ค่าใช้จ่ายในการท าสถานที่        
ที่รื้อถอนครุภัณฑ์ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิมก่อนท าสัญญานี้  เงินที่เหลือจากการหักค่าเสียหายแล้วผู้ซื้อจะคืน
ให้แก่ผู้ขายในระหว่างครุภัณฑ์อยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ  นับแต่วันผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา  ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ  ทั้งสิ้นอันเกิดแก่ครุภัณฑ์อันมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ 
ข้อ 13. ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาตามข้อ 14 ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน 
ในอัตราร้อยละ 0.2  ของราคาครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้
น าครุภัณฑ์มาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 
  การคิดค่าปรับในกรณีครุภัณฑ์ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ  ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบ
ส่วนหนึ่งส่วนใดไป  หรือส่งมอบทั้งหมดแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วนตามผนวก 3 ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบครุภัณฑ์เลย
และให้คิดค่าปรับจากราคาครุภัณฑ์ทั้งระบบ 
  ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  
ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันตามสัญญา 
ข้อ 7 และข้อ 9  กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมข้ึนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  ข้อ 14 วรรคสองก็ได้และถ้าผู้ซื้อได้
แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขาย  เมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว  ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอก
เลิกสัญญาได้อีกด้วย 
ข้อ 14. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว
ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง  ภายในก าหนด 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
ข้อ 15. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด  ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือจาก
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง  ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์   ตาม
เงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญาได้  ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้โดยจะต้อง
แจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15  วัน  นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
 
 



  

  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลา
ท าการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ข้อบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การขยายเวลาท าการตามสัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อท่ีจะพิจารณา 
  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ซื้อ 
(……………………………...…………) 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………....ผู้ขาย 

                                                (…………………………………………) 
 

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

 
(ลงชื่อ)…………………………………………พยาน 

 (………………………………………...) 
   
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

เลขที่………………… 
             วันที่………………………………… 

  ข้าพเจ้า ………………………….(ชื่อธนาคาร )…………………….....  ส านักงาน ตั้งอยู่เลขท่ี ………………….
ถนน…………………ต าบล /แขวง……………………………อ าเภอ /เขต………………………………จังหวัด …………………………..
โดย…………………………………. ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ ………….... 
(ชื่อส่วนราชการผู้ซ้ือ…………………)ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามท่ี………(ชื่อผู้รับจ้าง)…………..…ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้าง 
………………………….……………กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่………………………….…ลงวันที่……………………………………… 
ซึ่งผู้รับจ้างต้อ งวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน …………………บาท  
(…………………………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…….............(…....…%).....ของราคาท้ังหมดตามสัญญา 
  ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น
ในการ ช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จ านวนไม่เกิน …………………………………….บาท  
(………………………………….…………..)ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ เพื่อโต้แย้ง และผู้ว่าจ้างไม่จ าเป็ นต้องเรียกร้องให้ผู้รับ
จ้างช าระหนี้นั้นก่อน 

2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจาก 
เงื่อนไขใดๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย 

3. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระ 
หน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ  
ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่ 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                          (..................................................) 

 

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

 

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



  

บทนิยาม 
 

   “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วม”   หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
ในการสอบราคาจ้างของศูนย์ฯ  เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอขายในการสอบราคาจ้างของศูนย ์ฯ  ในคราวเดียวกัน     
   การมีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้นได้แก ่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี ้
   (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารโดยผู้จัดการ  หุน้ส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  หรือ  
ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  มีอ านาจหรือสามารถใช้อ านาจในการ
บริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่ศูนย์ในการสอบราคา
จ้างครั้งนี ้
    (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนส าคัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับ 
ผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่ง  หรือหลายรายที่
เสนอราคาให้แก่ศูนย์ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้  
   “ผู้ถือหุ้นรายใหญ”่   ให้ความหมายว่า  ผู้ถือหุ้น  ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น  หรือ
ในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าดว้ยพัสดุเห็นสมควร  ประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
    (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1)  และ (2) โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วน  
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  อีกราย
หนึ่งหรือหลายรายที่ซื้อเสนอราคาให้แก่ศูนย์ ฯ ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้หรือนัยในกลับกัน 
  การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน  (1)  (2)  หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร ผู้เป็น 
หุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของ 
ห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่ศูนย ์ฯ  ในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1)  (2)  หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
   “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”   หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การเสนอราคาต่อศูนย ์ฯ ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกันหรือโดยการให ้ ขอให้หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมรับ
เงินหรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  หรือใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสาร
อันเป็นเท็จ  หรือกระท าการใดโดยทุจริต  ทั้งนี ้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แสวงหาประโยชน์ในระหว่างที่ผู้เสนอราคาด้วยกัน  
หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้เสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับศูนย ์ฯ  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาเป็นธรรม  
หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบศูนย์ ฯ  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกต ิ
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
1.ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน……………… แผ่น 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน……………… แผ่น 
หนังสือบริคณห์สนธ ิ  จ านวน……………………แผ่น 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจควบคุม ( ถ้ามี )  จ านวน………แผ่น 
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจควบคุม ( ถ้ามี )  จ านวน………แผ่น 
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จ านวน ……………………แผ่น 

2.ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
(ก) บุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น จ านวน ……………………แผ่น 
(ข) คณะบุคคล 

ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จ านวน…………………แผ่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมหุ้นส่วน จ านวน…………………แผ่น 

3.ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า   ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมการค้าจ านวน……แผ่น 
(ก) ในกรณีผู้เข้าร่วมเป็นบุคคลธรรมดา 

- บุคคลสัญชาติไทย 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน…………………แผ่น 

- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
ส าเนาหนังสือเดินทาง  จ านวน…………………แผ่น 

(ข) ในกรณีผู้เข้าร่วมเป็นนิติบุคคล 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน……………แผ่น 
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจควบคุม ( ถ้ามี )   จ านวน…………แผ่น 
- บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

         - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน……………แผ่น 
                             - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจควบคุม ( ถ้าม ี)  จ านวน………แผ่น 
                             - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจควบคุม ( ถ้ามี )  จ านวน………แผ่น 
                             - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จ านวน………………แผ่น 

4.อื่น ๆ  ( ถ้ามี ) 
 ………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………… 
ข้าพเจ้ารับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกต้องและ 

เป็นความจริงทุกประการ 
(ลงช่ือ)……………………………………ผู้เสนอราคา 

                                             (……………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
 

        1.  แคตตาล็อก  และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน………………แผ่น 
        2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลลงนามใบ 

   เสนอราคาแทน จ านวน……………………แผ่น 
        3. หลักประกันซอง จ านวน……………………แผ่น 
        4. ซองเสนอราคา จ านวน……………………แผ่น 

     5. อื่น ๆ ( ถ้าม ี) 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 

( ลงช่ือ )…………………………………ผู้เสนอราคา 
                                             (…………………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หนังสือมอบอ านาจ 
 

เขียนที่…………………..……  
วันที่……เดือน………….พ.ศ…………… 
 

ข้าพเจ้า…………….……………………………………โดย………………..…………..…………………………. 
เชื้อชาติ………………………….สัญชาต…ิ…..………อายุ………..…ปี  ตั้งบ้านอยู่เลขท่ี………………………หมู่…………….. 
ถนน………………..…...........ต าบล……………..….………..…อ าเภอ……………………………จังหวัด……………………..…………
ได้มอบอ านาจให้……………………………………………………….เชื้อชาติ…………….….สัญชาติ………….…..อายุ…………ป ี
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี…………………..……หมู่……..……ถนน………..………………………...ต าบล/แขวง……………………….. 
อ าเภอ……………………………….……....................จังหวัด………………….………..………………เป็นผู้มีอ านาจจัดการในเรื่อง
...........................………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………….......................... 
แทนข้าพเจ้าจนแล้วเสร็จ และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใดๆ ที่ผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าได้ท าไปตามที่มอบ
อ านาจนี้ เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ท าการด้วยตนเอง 
 
                                                                    ลงชื่อ............................................ผู้มอบอ านาจ 
                                                                        (............................................) 
 
                                                                    ลงชื่อ............................................ผู้รับมอบอ านาจ 
                                                                         (...........................................)  
         
                                                                    ลงชื่อ..............................................พยาน 
                                                                        (.............................................) 
  
                                                                    ลงชื่อ...............................................พยาน 
                                                                         (............................................)        
 
หมายเหต ุ

1. ผู้รับมอบอ านาจเป็นที่เป็นห้าง ร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ประทับตราของห้างร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ไว้ที่ชื่อผู้มอบอ านาจ 
2. ผู้มอบอ านาจหมายถึงบุคคลต่อไปนี ้

2.1 เจ้าของร้าน หรือ เจ้าของกิจการ ส าหรับกิจการที่เป็นร้านค้า บุคคลธรรมดา 
2.2 หุ้นส่วนผู้จัดการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน ส าหรับกิจการที่เป็นหุ้นส่วนจ ากัดหรือหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
2.3 กรรมการผู้มีอ านาจลงชื่อผูกพนับริษัทได ้ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนส าหรับกิจการที่เป็นบริษัทจ ากัด 

3. การติดอากรแสตมป์ใบมอบอ านาจ ถ้าผู้มอบอ านาจให้ยื่นซองอย่างเดียวให้ติด 10 บาท แต่ถ้ามอบอ านาจทั้งยื่นซอง และต่อรองราคาด้วย 
ต้องติดอากร 30 บาท 


