
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพทิยาคม 
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์และอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 
   โรงเรียนเพชรพิทยาคม มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อซือ้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์    
ตามรายการ ดังน้ี 
            ครุภัณฑ์และอปุกรณ์ วิทยาศาสตร์   จํานวน            ๑๑   รายการ 
   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
       ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
       ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถกูระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
       ๓. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ    
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุมกันเช่นว่าน้ัน 
       ๔. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเพชรพิทยาคม   
ณ วันประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซื้อครั้งน้ี 
   กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๐  เดือน สิงหาคม    
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารสํานักงานอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม   
และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที ่๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ  อาคารสํานักงานอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม
ในวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ถงึวันที่ ๓๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www. http://pks.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข           
๐๕๖-๗๑๑๔๕๓ ในวันและเวลาราชการ 

        
 
 
 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    (นายชัยชาญ ปัญญาพวก) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขที่  ๑ / ๒๕๖๐ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์

ตามประกาศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
ลงวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม  ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ สอบราคาซือ้ครุภัณฑ์ 

และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ตามรายการ ดังน้ี 

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์                       จํานวน      ๑๑    รายการ 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
   ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
   ๑.๓ แบบสญัญาซื้อขาย 
   ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
    (๑) หลักประกันสัญญา 
     (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
  ๑.๕ บทนิยาม 
    (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
           ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
    (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
    (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 

๒. คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 
   ๒.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
   ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรอืบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
   ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคณุสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของโรงเรียน 



๓. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา  
เป็น ๒ ส่วน คอื 
    ๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มอํีานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(ข) บรษิัทจากดัหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ย่ืนสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมใิช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของ  
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณทีี่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   
ที่มิใช่สญัชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

(๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ข้อ๑.๖ (๑) 

    ๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
(๑)  แค็ตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
(๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ 

ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ข้อ๑.๖ (๒) 

 
๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข่ใดๆ 

ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มกีารขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขทีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ีราคารวมท่ีเสนอ
จะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมลคา่เพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง จนกระทั่ง 
ส่งมอบพัสดุให ้ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม  
 



 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา      
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 

 ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี โรงเรียน
เพชรพิทยาคม จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
  สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อก
ผู้เสนอราคาจะต้องสําเนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๗ วัน 

 ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ 
  ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสญัญา ทั้งน้ี โรงเรยีนจะไม่รบผิดชอบในความเสยีหายใดๆ   

ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แลว้จะคืนให้แก่ผูเ้สนอราคา 
 ๔.๖ ก่อนย่ืนซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนทีจะตกลงย่ืนซอง สอบราคา ตามเง่ือนไข่ในเอกสาร สอบราคา 
 ๔.๗  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  ใบเสนอราคา
ตามเอกสาร สอบราคา เลขที ่ ๑/๒๕๖๐  ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารสํานักงานอํานวยการ 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม  

เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า 

เป็นผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายช่ือผู้เสนอคาที่มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า 
มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ
เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคา
รายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรียน
เพชรพิทยาคมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอ
ราคารายน้ันเป็นผู้ที่ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทําดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถกูตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ 
ร่วมกันกับดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวผู้เสนอราคาที่ถูกตัด
รายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน    



ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมอาคารสํานักงานอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ในวันที่  ๓๑  เดือน สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป 

การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงและ    
ในกรณีทําปลดักระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าว 
 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑  ในการสอบราคา ครั้งน้ี โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
 ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถู่กต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทัง้น้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนเพชรพิทยาคม เท่าน้ัน 

 ๕.๓ โรงเรียนสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ 

เอกสารสอบราคา ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
(๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสําคัญ  

หรือมีผลทําใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือพร้อม 

ประทับตรา (ถา้มี) กํากับไว้ 
 ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ

โรงเรียนเพชรพิทยาคม มสีิทธ์ิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเทจ็จริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ    
ผู้เสนอคาได้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม มสีิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 ๕.๕ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธ์ิจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา 
โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะ



พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

 ๕.๖ ในกรณีทีป่รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มสีิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  
ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๕ โรงเรียนเพชรพิทยาคม  มีอํานาจทีจะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบัการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายช่ือตามข้อ ๔.๗ และโรงเรียนเพชรพิทยาคมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

  ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
 ๖.๑ ในกรณีทีผู่้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง

ราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

 ๖.๒ ในกรณีผูช้นะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือโรงเรียนเพชรพิทยาคม เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ สอบราคา 
จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับโรงเรียนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้
ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรอืก่อนหน้าน้ันไม่เกิน  

๓ วันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ข้อ ๑.๔ (๑) 

  (๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตาม
แบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน ข้อ ๑.๔ (๑) 

(๕) พันธบัตรรฐับาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มดีอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถดัจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 

(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
๗. อัตราคา่ปรบั 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คดิในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 



๘. การรับประกันความชารดุบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสญัญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 

แล้วแต่กรณ ี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซอขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง 
 

๙. ข้อสงวนสทิธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
 ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซือ้ครั้งน้ีได้มาจากเงินงบสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบสนับสนุนจาก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล้วเท่าน้ัน 
 ๙.๒ เมื่อโรงเรียน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผูข้ายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ 

แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังน้ี 

(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลา่วเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มสิทธิเช่นเดียวกับเรือ 
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทกุสิงของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุก โดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

 ๙.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๙.๔  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 
 



    รายการ ครภัุณฑ์และอุปกรณ์สาํหรบัการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาฟสิิกส์ เคมีและชีววิทยา 

 
ที่ รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

กรอบงบประมาณ
ต่อหน่วย (บาท) 

โรงเรียนศูนย์เครือข่าย

จํานวน 
(ชุด) 

กรอบงบประมาณ
(บาท) 

1. เครื่องมือ เก็บและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 19,500.00 6 117,000.00
2. โปรแกรมเก็บข้อมูลและใช้วิเคราะห์ข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ 
6,500.00 1 6,500.00

อุปกรณ์สาํหรบัอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาฟสิิกส ์
3. หัววัดอุณหภูมิ (Temperature Probe) 2,200.00 6 13,200.00
4. หัวแรง (Force Sensor) 8,200.00 6 49,200.00
5. หัววัดแสง (Light Sensor) 4,700.00 6 28,200.00
6. หัววัดแรงดันแก๊ส (Gas Pressure Sensor) 7,000.00 6 42,000.00
7. หัววัดสเป็กโทรมิเตอร์ (Spectrophotometer) 33,700.00 6 202,200.00

อุปกรณ์สาํหรบัอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาเคมีและชีววิทยา 
8. หัววัดความเป็นกรด-ด่าง(pH Probe) 5,800.00 6 34,800.00
9. หัววัดระดับออกซิเจนในสารละลาย (Dissolved 

Oxygen Probe) 
24,500.00 6 147,00.00

10. หัววัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2Gas Sensor) 21.300.00 6 127,800.00
11. หัววัดการนําไฟฟ้า (Conductivity Probe) 7,900.00 6 47,400.00

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 815,300.00
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คุณลักษณะ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์

คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรายการ มีดังนี ้

1. เครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แบบพกพา จํานวน 6 ชุด 
         ซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรายการ มีดังน้ี 

 1.1  หน้าจอเป็นแบบสัมผสัและสามารถแสดงตัวหนังสือ ตัวเลข และกราฟได้ 
1.2  สามารถบริหารจัดการผ่านระบบ Wi-Fi ไปยังคอมพิวเตอร์ได้ 
1.3  มีหน่วยความจําในเคร่ือง ไม่น้อยกว่า 256 MB  และมีช่องสําหรับใส่หน่วยความจํา       

เพ่ิมแบบ Micro SD  
1.4  รองรับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh ได้  
1.5  มี Port สือ่สารได้ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง ทั้งแบบ USB  Analog  และ Digital  
1.6  อุปกรณ์ประกอบด้วย 

1.6.1  แบตเตอรี่ 
1.6.2  โปรแกรมประมวลผล 
1.6.3  สายสญัญาณเช่ือม 
1.6.4  คู่มือการใช้งาน 

1.7  โปรแกรมเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ จํานวน ไม่นอ้ยกว่า 1 ลิขสิทธ์                
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ดังน้ี 

 1.7.1 เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ที่มีลขิสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย 
         ไม่น้อยกว่า 1 ลิขสิทธ์ิ 
 1.7.2 รองรับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh ได้ 
 1.7.3  สามารถส่งข้อมูล แสดงผลในรูปของกราฟ ตาราง วิเคราะห์ผลเชิงสถิติได้ 

1.8 สามารถใช้กับหัววัดชนิดต่างๆได้โดยใช้สายสัญญาณเชื่อมโยง 

2.  หัววัดอุณภูมิ (Temperature Probe) จํานวน 6 ชดุ     

    มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 
    - สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -40 องศาเซลเซียส ถงึ 125 องศาเซลเซียส 

3.  หัววัดแรง (Force Sensor) จํานวน 6 ชุด     

    มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรายการ ดังน้ี 

    - สามารถวัดแรงได้ในช่วง ± 1N ถึง  ±50N  
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4. หัววัดแสง(Light Sensor) จํานวน 6 ชุด     
    มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 

- สามารถเลือกช่วงการทํางานได้ 3 ช่อง โดยอยู่ระหว่าง 0 to 150,000 lux  
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 bit 
  ช่วงตํ่า      ต้ังแต่ 0 to 600  lux  
  ช่วงกลาง   ต้ังแต่ 0 to 6,000 lux  
  ช่วงสูง      ต้ังแต่ 0 to 150,000 lux  

5.  หัววัดแรงดันแก๊ส (Gas Pressure Sensor) จํานวน 6 ชุด   
   มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 

- ช่วงการทํางานครอบคลุมช่วง 0 -210 kPa 
6.  หวัวัดสเปก็โทรมิเตอร์(Spectrophotometer) จํานวน 6 ชุด   
   มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 

-  สามารถวัดความยาวคลื่นได้ช่วง ไม่น้อยกว่า 380 ถึง 950 นาโนเมตร 
7.  หัววัดความเป็นกรด - ด่าง (pH Probe) จํานวน 6 ชุด     
   มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ดังน้ี  

-  สามารถวัดค่า pH ได้ต้ังแต่ 0 – 14 
8.  หัววัดระดับออกซิเจนในสารละลาย (Dissolved Oxygen Probe) จํานวน 6 ชุด     
    มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี  

-  สามารถวัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในสารละลาย ช่วง 0 to 12 mg/L  
9.  หัววัดแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์ ( CO2Gas Sensor)จํานวน 6 ชุด     
     มรีายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี  

-  สามารถต้ังช่วงวัดได้ ต้ังแต่ 0 to 10,000 ppm  
10.  หัววัดการนําไฟฟ้า (Conductivity Probe) จํานวน 6 ชุด     
      มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี  

-  มีช่วงการทํางาน 0 to 2,000 uS/cm 
11.  ต้องมีหนังสือรับรองการเปน็ตัวแทนจําหนา่ยอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลติ หรือหนังสือยินยอมการ
จัดจําหนา่ยจากผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทย 
12.  การรับประกันและการบริการ 

12.1 รับประกนัอย่างน้อย 5 ปี 
12.2 จัดอบรมการใช้งานเบ้ืองต้น ณ โรงเรียนที่ซื้อ  
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ใบเสนอราคา 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองราคา 

 1.  ข้าพเจ้า……………………………………….……………………อยู่เลขที…่…….……ถนน……………………………..…… 
ตําบล/แขวง……………………………………อําเภอ/เขต……………………………..…จังหวัด…………………………………….……… 
โทรศัพท…์……………………………………โดย ……………………………..……………………………………………ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี 
ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที…่……………. เอกสารเพ่ิมเติมเลขที่………………………….(ถ้ามี) 
โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขน้ันแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ี
กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไว้ไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคา และ 
กําหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที่ รายการ 
ราคา 

ต่อหน่วย 
ภาษี 

มูลค่าเพ่ิม
จํานวน 

 

รวมเป็นเงิน 
กําหนด 
ส่งมอบ บาท สต. 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

รวม………………...รายการ 
ราคารวมท้ังสิ้น (…………………………………………………………………………)  

 
 

  

ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

 3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา…………………วัน นับแต่วันเปิดซองฯ และโรงเรียน อาจรับคําเสนอนี้ 
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่โรงเรียน
ร้องขอ 
 4.  ในกรณีทีข่า้พเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

4.1  ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารกับโรงเรียนเพชรพิทยาคมภายใน…………วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทําสญัญา 



4.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไว้ในขอ้ 6 ของเอกสารสอบราคาให้แก่ 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ก่อน หรือในขณะทีไ่ด้ลงนามในสญัญาเป็นจํานวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้
ในใบเสนอราคาน้ี เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นน้ี ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่โรงเรียน 
และโรงเรียนมสีิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือโรงเรียนอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 

 5.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงเรียน ไม่มคีวามผูกพันที่จะรับคําเสนอน้ี หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง 
รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่โรงเรียน พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้
โรงเรียนไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ  
 7.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ย่ืนพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่าโรงเรียนไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 8.  ใบเสนอราคานี้ได้ย่ืนเสนอโดยความบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคดิกัน 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหน่ึง หรอืหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัท ใด ๆ ที่ได้ย่ืนเสนอราคาใน

คราวเดียวกัน 

 

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

 

ลงช่ือ……………………….…………………….ผู้เสนอราคา 
     (                                ) 
          ตําแหน่ง........................................................... 
 
                             (ประทับตราถ้ามี) 

              

 

 

  

 

 



สัญญาซ้ือขาย 
 

                     สญัญาเลขที่………………………………………..… 

 สัญญาฉบับน้ีทาํขึ้น ณ ………………….…………………..............ตําบล/แขวง…………………............................…... 
อําเภอ/เขต…………….….....จังหวัด………………………....เมื่อวันที่………..เดือน………………..………..พ.ศ………………..……. 
ระหว่าง……………….…………….......โดย.………………………….................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกกว่า “ผูซ้ื้อ” ฝ่ายหน่ึง 
กับ……………………………….…....................ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………….………………………………………... 
มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขที…่…….………..ถนน………….…………………...ตําบล/แขวง………………..……………..………………… 
อําเภอ/เขต………………......จังหวัด…………..…………โดย…………………......................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………………….…………………………….....................
ลงวันที่…………..…………………….……..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่……………..……………………)*แนบท้ายสัญญาน้ี 
(ในกรณทีี่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ………………..………………………..อยู่บ้านเลขที่…….....................
ถนน……………………………..…..ตําบล/แขวง…………………..………..…….…อําเภอ/เขต…………………….…………..…………. 
จังหวัด…………………………….……)* ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหน่ึง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1. ข้อตกลงซ้ือขาย 
 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย……………………………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 
จํานวน………………………………….เป็นราคาทั้งสิ้น……………………………...บาท (…………..………..…………………….) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน………………………….…บาทตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
 ผู้ขายรับรองว่าสิ่งที่ขายให้ตามสัญญาน้ีเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ     
และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
 ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมี
คุณภาพและคณุสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ด้วย 
  

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทา้ยสัญญา ดังต่อไปน้ี ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สัญญาน้ี 
 2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)            จํานวน…….……........หน้า 
 2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)*              จํานวน………………..หน้า 
 2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*     จํานวน………………..หน้า 
 2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)    จํานวน………………..หน้า 
 2.5 ………………………….ฯลฯ………………………… 

ความใด ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้ง กับข้อความ ในสญัญาน้ี ให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ และ
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสญัญา ขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจของผู้ซื้อ 



ข้อ 3 การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสญัญา ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ณ………………………….…………..…………………………….. 
……………………………....…. ภายในวันที…่…………….เดือน……………………….พ.ศ. …………………..ใหถู้กต้อง และครบถ้วน  
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญาน้ี พร้อมทั้งหีบห่อ หรือเคร่ืองรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 
 การส่งมอบสิ่งของ  ตามสัญญาน้ีไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบ เพียงคร้ังเดียว หรือส่งมอบหลายคร้ัง ผู้ขาย
จะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบ แต่ละคร้ัง โดยทําเป็นหนังสือนําไปย่ืนต่อผู้ซื้อ ณ……………..………………….…………
ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า…………วันทําการ 
  

ข้อ 4. การใชเ้รือไทย 
 ถ้าสิ่งของที่  จะต้องส่งมอบให้ แก่ผู้ซื้อตามสัญญาน้ี เป็นสิ่งของที่ผู้ขาย จะต้องสั่งหรือนําเข้ามาจาก 
ต่างประเทศ  และสิ่งของน้ัน ต้องนําเข้ามา โดยทางเรือ ในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ 
ให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ สิ่งของดังกล่าว 
บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ก่อนบรรทุกของน้ัน ลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรว่ีากระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทุก โดยเรืออ่ืนได้ ทั้งน้ี ไมว่่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของ 
ดังกล่าวจากต่างประเทศ จะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ  หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการส่งมอบสิง่ของ ตามสัญญาให้แก่ผูซ้ื้อ ถ้าสิ่งของน้ัน เป็นสิ่งของตามวรรคหน่ึง ผู้ขายจะต้องส่งมอบ ใบ
ตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาํเนาใบตราส่งสําหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทย หรือเรือที่
มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผูซ้ื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
 ในกรณีทีส่ิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของ โดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐาน ซึง่แสดงว่า ได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ เน่ืองจากการไม่
บรรทกุของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแลว้ อย่างใดอย่างหน่ึง 
แก่ผูซ้ื้อด้วย 
 ในกรณีที่ผูข้าย  ไม่ส่งมอบหลกัฐานอย่างหน่ึงอย่างใด ดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอ 
ส่งมอบสิ่งของ  ดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่า สิ่งของ ผูซ้ื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชําระ
เงินค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
  

ข้อ 5. การตรวจรับ 
 เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับ สิ่งของที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามสญัญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก หลักฐาน
การรับมอบไว้ให้ เพ่ือผู้ขาย นํามาเป็น หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของน้ัน 
 ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่าสิ่งของ ที่ผูข้ายส่งมอบ ไมต่รงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะ
ไม่รับสิ่งของน้ัน ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้ขายต้องรีบนําสิ่งของน้ันกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ และนําสิ่งของ มาส่งมอบ
ให้ใหม ่หรือต้องทําการแก้ไข ให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป 
เพราะ เหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนํามาอ้างเป็นเหตุ ขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 



 ในกรณีที่ผูข้ายส่งมอบ สิ่งของถูกต้อง แต่ไมค่รบจํานวน หรอืส่งมอบครบจํานวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อ
จะตรวจรับ เฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนน้ันก็ได้* (ความในวรรคสามน้ี จะไม่
กําหนดไว้ ในกรณีที่ผูซ้ื้อต้องการสิ่งของ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย 
ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหน่ึงอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ)์ 
  

ข้อ 6. การชําระเงนิ 
ผู้ซื้อตกลงชําระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผูซ้ื้อได้รับมอบ สิ่งของตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วน

แล้ว  ผู้ซื้อตกลงชําระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เป็นเงินงวดเดียว  โดยผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้ขาย  ช่ือธนาคาร..................................................สาขา.....................................................................
ช่ือบัญชี.......................................................เลขที่บัญชี.......................................ทั้งน้ี  ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอน  ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม  ให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  (ความในวรรคน้ีใช้สําหรับ  กรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผูข้าย (ระบบ 
Direct  Payment)  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด)  
ดังน้ี 
  

ข้อ 7. การรับประกัน ความชํารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ของสิ่งของตามสัญญาน้ีเป็นเวลา………………...……ปี 
……………………….………เดือน นับแต่ วันที่ผูซ้ือ้ได้รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาน้ี 
เกิดชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเน่ืองมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้อยู่ใน
สภาพ ที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน……..……..วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง จากผู้ซื้อ โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
  

ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบติัตามสัญญา 
 ในขณะทําสญัญาน้ี  ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น……………....……….เป็นจํานวนเงิน…………………….……บาท 
(…………………….………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….…….…… (……….%) ของราคาทั้งหมด ตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อ 
เพ่ือเป็นหลักการปฏิบัติ ตามสัญญาน้ี 
 หลักประกัน ทีผู่้ขายนํามามอบไว้ ตามวรรคหน่ึง ผู้ซื้อจะคืน ให้เมื่อผูข้ายพ้นจากข้อผูกผนัตามสัญญาน้ีแล้ว  
 

ข้อ 9. การบอกเลิกสญัญา 
 เมื่อครบกําหนดส่งมอบ สิ่งของต่างสัญญาน้ีแล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของ ที่ตกลงขายให้แก่ผูซ้ื้อ หรือส่ง
มอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจํานวน ผู้ซื้อมสีิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
 ในกรณีทีผู่้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ื้อมสีิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกนัตามสัญญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 เป็นจํานวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ จะเห็นสมควร 
และถ้าผูซ้ื้อจัดซื้อสิ่งของ จากบุคคลอ่ืนเต็มจาํนวน หรือเฉพาะจํานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกําหนด……..….เดือน 
นับแต่ วันเลิกสัญญา ผู้ขาย จะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้น จากราคาที่กําหนดไว้ในสัญญาน้ีด้วย 
  



ข้อ 10. ค่าปรบั 
 ในกรณีที ่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้ ผู้ซื้อเป็นรายวัน ใน
อัตราร้อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของ ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา 
จนถึงวันที่ผู้ขาย ได้นําสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 
 การคิดค่าปรับ ในกรณสีิ่งของ ที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาด
ส่วนประกอบ ส่วนหน่ึงส่วนใดไป ทําให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของน้ันเลย 
และใหค้ิดค่าปรับ จากราคาสิง่ของเต็มทั้งชุด 
 ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ ใช้สทิธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ซือ้เห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ 
ผู้ซื้อจะใช้สทิธิบอกเลิก และรบิหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญา (ข้อ 6 
และ)* ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้น ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสองก็ได้ และถา้ผู้ซื้อ ได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องให้ชําระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกําหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมสีิทธิที่จะปรับผูข้าย จนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้อีกด้วย 
  

ข้อ 11. การรบัผิดชอบชดใช้คา่เสยีหาย 
 ถ้าผู้ขาย ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสยีหายแก่ผูซ้ื้อแล้ว 
ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผูซ้ื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
  

ข้อ 12. การขอขยายเวลาสง่มอบ 
 ในกรณีทีม่ีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเน่ืองมาจากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือพฤติการณ์อันใด
อันหน่ึง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ ตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเง่ือนไข และ
กําหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือ ของด หรอืลดค่าปรับได้ โดยจะต้อง
แจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลกัฐาน เป็นหนังสอืให้ผูซ้ื้อทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุน้ันสิ้นสดุลง 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไป ตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสทิธิเรียกร้อง ในการท่ีจะขอขยาย
เวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่เง่ือนไขใดๆ ทั้งสิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือ
บกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผูซ้ื้อทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะ
พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้ อ่าน และเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้าม)ี ไว้เป็นสําคญัต่อหน้าพยาน และคู่สญัญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 

(ลงช่ือ)……………………..…….……..ผู้ซื้อ 
        (………………….……………….) 

 
(ลงช่ือ)…………………….……………..ผู้ขาย 
       (…………….……………………..) 

 
(ลงช่ือ)……………….………………..พยาน 
       (…………………….……………..) 

 
(ลงช่ือ)………………….……………..พยาน 
       (…………………………..………..) 

 
 
 
 
 
 
 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติมซึ่งส่วนราชการผู้ทําสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง 

 



หลักประกันสัญญา 
 หลักประกันสญัญา  คือหลักประกันที่โรงเรียนรับจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างเมื่อทําสัญญาตกลงขายหรือ
รับจ้าง  เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา  เมือ่พ้นกําหนด
ข้อผูกพันตามสัญญาสถานศกึษาต้องจ่ายคืนผู้ขายหรือผู้รบัจ้างโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่พ้นข้อ
ผูกพันตามสัญญา โดยให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา  หรือก่อนวันทําสัญญาไม่เกิน  3 วันทําการ 
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่าง กวพ. กําหนด (ตามแบบในคู่มือ) 
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บรษิัทเงินทุนหรือบริษทัเงินทุน 

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้สว่นราชการต่างๆ 
ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตารมตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

การรับ  การเก็บรักษา  การนาํฝาก  และการคืนหลักประกันสัญญาให้ปฏิบัติดังนี ้
1.  หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด เช็ค หรอืหนังสือค้ําประกันของธนาคารให้ปฏิบัติทํานองเดียวกับ 

เงินสด หรือเช็ค ที่เป็นหลักประกันซอง  แต่เน่ืองจากการประกันสัญญามีระยะเวลายาวกว่าการประกันของซอง 
ดังน้ันหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสดและเช็คควรนําฝากต่อส่วนราชการผู้เบิกทันท ี
 ทั้งน้ีการถือปฏิบัติตามหนังสือที่  กค 0502/ว.3500  ลงวันที ่6 กุมภาพันธ์  2516  เรื่องวิธีปฏิบัติในการนําส่ง
ฝากและจ่ายคนืเช็คที่ใช้เป็นหลักประกัน 
 2.  กรณีหลักประกันสัญญาที่เป็นพันธบัตร 
  (1)  โรงเรียนขอให้ผู้ขาย  หรอืผู้รับจ้างที่จะใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกันสัญญาไปจดทะเบียน
การใช้เป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน หรือ 
  (2)  โรงเรียนรบัพันธบัตรรัฐบาลไว้เป็นหลักประกันแล้ว  มีหนังสือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ
ว่าได้รับพันธบัตรเพ่ือค้ําประกัน  เพ่ือธนาคาร  จะได้ลงทะเบียนบันทึกการรับเป็นการรับเป็นหลักประกันไว้ 
มีหนังสือตอบรับการแจ้งให้ทราบ 
  (3)  เมื่อมีการถอนหลักประกัน  ให้โรงเรียนมหีนังสือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ (หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0507/48405  ลงวันที่ 27 กันยายน 2526) 
  (4)  แบบฟอร์มหนังสือตาม  (1) (2) และ (3) ให้ดูท้ายเรื่อง 
  (5)  การเก็บรักษาพันธบัตรที่เป็นหลักประกันสัญญา  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักประกันซองที่เป็น
หนังสือค้ําประกันของธนาคาร 
  (6)  การคืนพันธบัตร  กรณีทีผู่้ขายหรือผู้รับจ้างพ้นข่อผูกพันกับทางราชการแล้ว  ใหแ้จ้งผูว้าง
ประกันมารับคืนภายใน 15 วัน  นับแต่วันพ้นข้อผูกพัน  หากไม่มารับคืนให้โรงเรียนแจ้งการถอนหลักประกันสัญญา
พร้อมทั้งส่งพันธบัตรให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้เก็บรักษา  เมื่อผู้วางประกันมาขอรับคืนให้แจ้งครูไปรับคืนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย 



 3.  การริบหลักประกันสัญญา 
 ในระหว่างการประกนสัญญา  ถ้ามีความชํารุดเสียหายเกิดขึ้นซึ่งผู้รับจ้างหรือผู้ขายต้องรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้
ในสัญญา  ให้โรงเรียนดําเนินการดังน้ี 
  3.1  การซื้อหรอืการจ้างที่หัวหน้าสถานศึกษาเป็นคู่สัญญาให้แจ้งผู้ขายหรอืผู้รับจ้างพร้อมรายการที่
ต้องซ่อมทันที  และอาจแจ้งธนาคารผู้ค้ําประกันให้เร่งรัดผู้รับจ้างอีกทางหน่ึงด้วยก็ได้หากผู้รับจ้างไม่มาทําการซ่อม
ภายในเวลาที่กําหนด  (การกําหนดเวลาที่แจง้ไปให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนดในสัญญา)  ให้ดําเนินการดังน้ี 
   3.1.1  ริบหลักประกันในส่วนที่เป็นค่าเสียหายที่ราชการจะต้องใช้จ่ายในการซ่อมแซมความ
ชํารุดดังกล่าว  หากหลักประกันเป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร  ใหแ้จ้งธนาคารผู้ค้ําประกันนําเงินจํานวนดังกล่าว
มาชําระโดย 
    3.1.1.1  กรณีการซื้อหรือการจ้างน้ัน  ใช้เงินบํารุงการศึกษาทั้งจํานวน  ให้นําเงิน
ประกันที่ริบส่งเข้ามาเป็นเงินบํารุงการศึกษา  สําหรับการจา้งซ่อมแซมใหดํ้าเนินการโดยใช้เงินบํารุงการศึกษา 
    3.1.1.2  กรณีการซื้อ  หรือการจ้างด้วยเงินงบประมาณ  หรือมีเงินอ่ืนสมทบเงิน
งบประมาณให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  แต่หากประสงค์จะนําเงินค่าประกันดังกล่าวมาซ่อมแซมความชํารุด
บกพร่องดังกล่าว  ให้เสนอเรือ่งถึงหัวหน้าส่วนราชการผ่านตามสายงานเพ่ือขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
โดยโรงเรียนอาจใช้เงินบํารุงการศึกษา/เงินอุดหนุนบํารุงการศึกษาจ้างซ่อมแซมไปก่อนและขอตกลงนําเงินค่าประกัน
ดังกล่าวส่งชดใช้เงินบํารุงการศึกษา/เงินอุดหนุนบํารุงการศึกษาภายหลัง 
   3.1.2  รายงานกรมสามญัศึกษาผ่านตามสายงาน  เพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 
   3.1.3  เมื่อพ้นข้อผูกพันแล้วหากมีค่าประกันสัญญาที่เหลือจากการริบตาม 3.1.1  ใหค้ืนแก่
ผู้รับจ้างได้  โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการคืนหลักประกันซอง 
  3.2  การซื้อหรอืการจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคู่สัญญา  ให้โรงเรียน
รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี  เพ่ือแจง้ให้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายมาทาํการซ่อมแซม
ตามเวลาที่กําหนดในสัญญา  หากพ้นกําหนดเวลาแล้วผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่มาดําเนินการซ่อมแซม     ให้รายงาน
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี  เพ่ือริบหลักประกันในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางราชการ
จะต้องใช้จ่ายในการซ่อมแซมความชํารุด  โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวในข้อ 3.1.1 – 3.1.3 
  กรณีที่เป็นการชํารุดฉุกเฉินใหโ้รงเรียนแจ้งผู้รับจ้างโดยด่วนแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือ
จังหวัดแล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งแนบสําเนาหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างไปด้วย  เพ่ือหัวหน้าส่วนราชการหรือจังหวัด
ดําเนินการแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างและหน่วยงานคํ้าประกันอีกครั้งหน่ึง 
 4.  ระยะเวลาการตรวจสอบความชํารุดบกพร่อง  ซึ่งผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแล  ต้องดําเนินการ
ตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุก่อนคืนหลักประกันสัญญา  ให้ดูคําอธิบายในขั้นตอนการดําเนินการซื้อหรือจ้าง
    
 
 
 
 
 



หนังสือมอบอํานาจ 
 

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

  ข้าพเจ้า..................................................................สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี.........................................
ถนน.......................แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด...................................  
โดย................................................................เช้ือชาติ.................................สัญชาติ...........................อายุ.............ปี 
ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..............ถนน..................................แขวง/ตําบล................................ 
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................ 
  ได้มอบอํานาจให้.........................................................เช้ือชาติ........................สัญชาติ........................ 
อายุ.............ปี  ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..............ถนน...............................แขวง/ตําบล.......................... 
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................ 
  เป็นผู้มีอํานาจจัดการในเรื่อง....................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................แทนข้าพเจ้า
จนเสร็จการ และข้าพเจ้าขอรบัผิดชอบในการใดๆ  ทีผู่้รับมอบอํานาจของข้าพเจ้าได้ทําไปตามท่ีมอบอํานาจน้ี  เสมือนหน่ึง
ข้าพเจ้าได้ทําการด้วยตนเอง 

 
ลงช่ือ ...........................................................ผู้มอบอํานาจ 

          (...........................................................) 

  ลงช่ือ ...........................................................ผู้รับมอบอํานาจ 
          (...........................................................) 

             ลงช่ือ ...........................................................พยาน 
          (...........................................................) 

                      ลงช่ือ ...........................................................พยาน 
          (...........................................................) 
 
 
หมายเหตุ    ผูม้อบอํานาจ  หมายถึง  บุคคลดังต่อไปน้ี   

(1) เจ้าของร้าน  หรือเจ้าของกิจการสําหรับกิจการที่เป็นร้านบุคคลธรรมดา 
(2) หุ้นส่วนผู้จัดการ  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน  สําหรับกิจการที่เป็นหุ้นส่วนจํากัดหรือห้าง

หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
(3)  กรรมการผูม้ีอํานาจลงช่ือผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับการจดทะเบียนสําหรับกิจการที่เป็นบริษัทจํากัด 

 



บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
 
 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี  จํานวน……………..แผ่น 
   (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  สําเนาหนังสอืรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………..แผ่น 
  สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี  จํานวน……………..แผ่น 
 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
   (ก) บุคคลธรรมดา 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน  จํานวน……………..แผ่น 
   (ข) คณะบุคคล 
  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จํานวน……………..แผ่น 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จํานวน……………..แผ่น 
 3. ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จํานวน……………..แผ่น 
   (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
  -บุคคลสัญชาติไทย 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน……………..แผ่น 
  -บุคคลทีม่ิใช่สญัชาติไทย 
  สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน……………..แผ่น 
   (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
  -ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน……………..แผ่น 
  ผู้มอํีานาจควบคุม (ถ้าม)ี  จํานวน……………..แผ่น                           
                   -บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………..แผ่น 
  สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  จํานวน……………..แผ่น 



  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี  จํานวน……………..แผ่น 
 
 4. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………… 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการ 
สอบราคาจ้าง ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงช่ือ……………..………….……………..ผู้เสนอราคา 
              (………………………………..……) 
              
        ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
 1. หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ 
  ให้บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน   
  จํานวน …………..แผ่น 
 2. บัญชีรายการก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)  
  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไร ไว้ด้วย  
  จํานวน……………แผ่น 
 3. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  ………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐาน ที่ข้าพเจ้าย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้อง
และเป็นความเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 ลงช่ือ……………….……….……………..ผู้เสนอราคา 
              (………………………………..……) 
                      

                                                                                              ประทับตรา (ถ้ามี) 
 

 
 

 


