
                    
 

ใบเสนอราคา 
 

เรียน    ผูวาราชการจังหวัดบุรรีัมย   
 

1. ขาพเจา……………………………….……………..…………………………..….อยูเลขที…่…………………..…… 
ถนน……………………………………………………………………ตําบล/แขวง………………………………..……………………………….… 
อําเภอ/เขต……………………………………จังหวัด………………….……………………….โทรศัพท………………………..…….……….. 
โดย…………………………………………………………………………..ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสาร 
สอบราคาซื้อ  เลขที…่………………………..……….….….และเอกสารเพิ่มเติมเลขที…่………..………………..……………..(ถามี)  
โดยตลอด  และยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว  รวมทั้งรับรองวา  ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กําหนดและไมเปนผูทิง้งานของทางราชการ 

2.  ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ  ซึ่งกําหนดไวในเอกสารการจัดซือ้โดยวิธีสอบราคาตามราคา
และกําหนดเวลาสงมอบ  ดังตอไปนี ้
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ราคาตอหนวย

กอนภาษี 
ภาษี 

มูลคาเพิ่ม 
ราคารวมภาษี จํานวน รวมเงิน 

กําหนด 
สงมอบ 

         

         
         
         
         
         
         
         
         
   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
   

 
 
 
                            ราคารวมทั้งสิ้น 
(……………………………………………………………………………..…)  ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมลูคาเพิม่รวมทัง้ภาษีอากรอื่น  
และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว                                                               
 
 
 

 …/2 
                                                                   
 
 
 
 



 
 

-2- 
 
 

  3.  คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา………....…วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา  และจังหวัด 
อาจรับคําเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว  หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไป 
ตามเหตผุลอันสมควรที่จงัหวัดรองขอ 

       4.  ในกรณีที่ขาพเจาไดรบัการพิจารณาใหเปนผูชนะการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ขาพเจารับรอง 
ที่จะทําสญัญาตามแบบสญัญาซื้อขายกับจงัหวัดบุรรีัมย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา 
            หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดๆ  ที่อาจ 
มีแกจังหวัด  และจังหวัดมีสทิธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูเสนอราคาได  หรือจังหวัดอาจเรียกเสนอราคาใหม 
ก็ได 

5.  ขาพเจายอมรบัวาจังหวัดไมมีความผูกพันทีจ่ะรบัคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ  รวมทัง้ 
ไมตองรบัผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
            6.  บรรดาหลักฐานประกอบการพจิารณา  เชน  แคตตาล็อก  แบบรูป  รายการละเอียดและ 
คุณลักษณะเฉพาะ  ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกจังหวัด พรอมใบเสนอราคา  ขาพเจายินยอมมอบใหจังหวัดไวเปน 
เอกสารของทางราชการ 
            สําหรับตัวอยาง (ถามี)  ซึ่งจงัหวัดฯ คืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นกบั
ตัวอยางนั้น 

7.  ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ  ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี ้
โดยละเอียดแลว  และเขาใจดีวาจงัหวัดไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 

8. ใบเสนอราคานี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรู 
รวมคิดกัน  โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายบุคคล หรือกบัหางหุนสวนบริษทัใดๆ 
ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 
                                       เสนอมา  ณ  วันที่…………เดือน…………………………พ.ศ………… 
 
 
                                                                 ลงชือ่………………………………………….. 
                                                                        (….…………………………………….) 
                                                              ตําแหนง………………………………………… 
                                                                               ประทบัตรา (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร……………………… 

 

สัญญาซื้อขาย 
 

สัญญาเลขที…่…………/2558 
 
       สัญญาฉบับนี้ทาํขึ้น  ณ  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
เมื่อวันที่……….…….……..  เดือน…………………..……….…..….………  พ.ศ………………………..  ระหวางจังหวัดบุรีรัมย 
โดย………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………. 
ซึ่งไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งจังหวัดบุรรีัมย  ที…่……/…….…..….ลงวันที…่………เดือน….………………….พ.ศ……………. 
ซึ่งตอไปในสัญญานีเ้รียกวา  “ผูซื้อ”  ฝายหนึ่ง  กับที…่…………………………………………………………………………………… 
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ……………………………………………………………………………………..…………………………….
มีสํานักงานใหญอยูเลขที…่………………..….ถนน……………………..…………..ตําบล/แขวง………………..………………………..       
อําเภอ/เขต………………………………………..……………….……จังหวัด……………….……………………………………………………. 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
กระทรวงพาณิชย  ที่………………………………..ลงวันที…่….……………………….……..………………และหนังสือมอบอํานาจ
ลงวันที…่……………..….…………………..………...แนบทายสญัญานี้  ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูขาย”  อีกฝายหนึง่ 
 
       คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้
 
       ขอ 1.  ขอตกลงซื้อขาย 
       ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
จํานวน……………รายการ   เปนราคาทั้งสิ้น……………..…………บาท  (………………………………..……………………………..) 
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน……………………..บาท   (……………………………………………………)  ตลอดจนภาษีอากร
อื่น ๆ  และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
             ผูขายรับรองวาสิ่งของที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน   
ไมเปนของเกาเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาทีก่ําหนดไวในเอกสารแนบทายสญัญา 
        ในกรณีที่เปนการซื้อสิง่ของ  ซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง  ผูขายรับรองวา  เมื่อตรวจทดลอง
แลว  ตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไวดวย 
 
 ขอ  2.  เอกสารอันเปนสวนหน่ึงของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสญัญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสญัญานี้ 
  2.1  ผนวก 1………………………………………………………………………...………….จํานวน……………….หนา 
  2.2  ผนวก 2………………………………………………………………………...………….จํานวน……………….หนา 
  2.3  ผนวก 3………………………………………………………………………...………….จํานวน……………….หนา 
  2.4  ผนวก 4………………………………………………………………………...………….จํานวน……………….หนา 
  2.4  ผนวก 5………………………………………………………………………...………….จํานวน……………….หนา 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกบัขอความในสญัญานี ้ ใหใชขอความในสญัญานี้บงัคับ  
และในกรณทีี่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซื้อ 
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 ขอ  3.  การสงมอบ 
  ผูขายจะสงมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาใหแกผูซือ้   ณ…………………….……โรงพยาบาลบุรรีัมย  
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดบรุีรมัย    ภายในวันที่…………เดือน….………………….พ.ศ………....…ใหถูกตองและ
ครบถวนตามที่กาํหนดไวในขอ 1  แหงสญัญานี้  พรอมทัง้หบีหอหรือเครื่องรัดพนัผกูโดยเรียบรอย  

  การสงมอบสิง่ของตามสัญญานี้  ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว  หรือสงมอบหลายครัง้  
ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซื้อ  ณ  โรงพยาบาลบุรรีัมย   ถนน
หนาสถานีรถไฟ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดบรุรีัมย  ในเวลาราชการกอนวันสงมอบไมนอยกวา     3  วัน
ทําการ 
 

 ขอ  4.  การใชเรือไทย 
  ถาสิ่งของที่จะตองสงมอบใหแกผูซือ้ตามสญัญานี้  เปนสิ่งของที่ผูขายจะตองสั่งหรอืนําเขามาจาก
ตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบรกิาร 
รับขนไดตามทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูขายตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทกุโดย
เรือไทย  หรือเรือที่สิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีกอนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได  ทั้งนี้ไมวาการสัง่หรือสั่งซือ้สิง่ของดังกลาว
จากตางประเทศจะเปนแบบ เอฟโอบ,ีซีเอฟอาร,ซีไอเอฟ  หรือแบบอื่นใด 
  ในการสงมอบสิง่ของตามสัญญาใหแกผูซื้อ  ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  ผูขายจะตอง
สงมอบใบตราสง  (Bill  of  Lading)  หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น  ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสทิธิเชนเดียวกับเรอืไทยใหแกผูซือ้พรอมกบัการสงมอบสิง่ของดวย  

 

  ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย  โดยเรือไทยหรือเรือที่
มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย  ผูขายตองสงมอบหลกัฐานซึง่แสดงวาไดรับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีใหบรรทุกของโดยเรืออื่นได    หรือหลักฐานที่แสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนือ่งจากการ
ไมบรรทุกของโดยเรือไทย  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย   
  ในกรณีที่ผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูซื้อ
แตจะขอสงมอบสิ่งของดงักลาวใหแกผูซื้อกอน โดยยงัไมไดรบัชําระเงินคาสิ่งของผูซื้อมสีิทธริับสิ่งของดงักลาวไว
กอนและชําระเงินคาสิ่งของเมือ่ผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

 

 ขอ  5.  การตรวจรับ 
  เมื่อผูซื้อไดตรวจรบัสิง่ของทีส่งมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว  ผูซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบไวให   เพื่อผูขายนํามาเปนหลกัฐานประกอบการขอรบัเงินคาสิง่ของนั้น 
  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาสิ่งของทีผู่ขายสงมอบไมตรงตามสัญญาขอ  1  ผูซื้อทรงไวซึ่งสทิธิ 
ที่จะไมรับสิ่งของนั้นในกรณเีชนวานี้  ผูขายตองรีบนําสิง่ของนั้นกลับคืนโดยเร็วทีสุ่ดเทาที่จะทําไดและนําสิ่งของมา
สงมอบใหใหม  หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง  และระยะเวลาที่เสียไป
เพราะเหตุดงักลาว  ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอลดหรอืงดคาปรับไมได 
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 ขอ  6.  การชาํระเงิน 
  ผูซื้อตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ  1  ใหแกผูขาย  เมื่อผูซื้อไดรับมอบสิ่งของตามขอ  5  ไว 
โดยครบถวนแลว   

การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสญัญานี้  ผูซือ้จะโอนเงินเขาบญัชีเงินฝากธนาคารของผูขายช่ือ
ธนาคาร…………………………………………………………...………สาขา……………………………………..………………………………… 
ชื่อบัญชี…………………………………….…………………………..…เลขที่บัญช…ี…………………………..…………………………………  
ทั้งนี้   ผูขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบรกิารอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเกบ็  และ 
ยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจาํนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 
 

 ขอ  7.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูขายยอมรบัประกันความชํารุดบกพรองหรอืขัดของของสิ่งของตามสญัญานี้เปนเวลา…………...ป   
นับแตวันที่ผูซื้อไดรบัมอบ  โดยภายในกาํหนดเวลาดังกลาว  หากสิ่งของตามสญัญานีเ้กดิชํารดุบกพรองหรอืขัดของ 
อันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ  ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีดังเดิม  
ภายใน  7  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูซื้อ  โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ  ทั้งสิ้น 

 

 ขอ  8.  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้  ผูขายไดนําหลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เปนจํานวนเงิน…………..……บาท (……………………………………………)  ซึ่งเทากับรอยละหา  (5%)  ของราคาทั้งหมด
ตามสัญญามามอบใหแกผูซือ้เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัตติามสัญญาน้ี 
  หลักประกันที่ผูขายนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูซื้อจะคืนใหเมื่อผูขายพนจากขอผูกพันตาม
สัญญานี้แลว 
   

 ขอ  9.  การบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบกําหนดสงมอบสิง่ของตามสัญญาแลว  ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของที่ตกลงขายใหแกผูซื้อ  
หรือสงมอบไมถูกตอง  หรือไมครบจํานวน  ผูซื้อ  มีสิทธบิอกเลกิสญัญาทัง้หมดหรือบางสวนได   
  ในกรณีที่ผูซื้อใชสทิธิบอกเลิกสัญญา  ผูซื้อมีสทิธิริบหลกัประกันหรอืเรียกรองจากธนาคารผูออก
หนังสือค้ําประกันตามสัญญาขอ  8  เปนจํานวนเงินทัง้หมดหรือแตบางสวนก็ได  แลวแตผูซื้อจะเห็นสมควร  และ
ถาผูซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนที่ขาดสง  แลวแตกรณี  ภายในกําหนด  3  เดือน  
นับแตวันบอกเลิกสัญญา  ผูขายจะตองชดใชราคาทีเ่พิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ดวย 
 

 ขอ 10.  คาปรับ  
                         ในกรณีที่   ผูซื้อมิไดใชสิทธบิอกเลิกสญัญาตามสัญญาขอ  9  ผูขายจะตองชําระคาปรบัใหผูซื้อ
เปนรายวันในอัตรารอยละศูนยจุดสองศูนย  (0.20)  ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ นับแตวันถัดจากวันครบ
กําหนดตามสัญญาจนถึงวันทีผู่ขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวน 
   การคิดคาปรับในกรณีสิง่ของตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด  แตผูขายสงมอบเพียงบางสวนหรือ
ขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป  ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ  ใหถือวายังไมไดสงมอบสิง่ของนั้นเลย  
และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด 
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   ในระหวางทีผู่ซื้อยงัมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูซือ้เห็นวาผูขายไมอาจปฏบิัติตามสญัญา
ตอไปได  ผูซื้อจะใชสทิธิบอกเลกิสญัญา  และรบิหลักประกนัหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนงัสือค้ําประกันตาม
สัญญา  ขอ  8  กับเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กําหนดไวในสัญญาขอ  9  วรรคสองก็ได  และถาผูซื้อไดแจง
ขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขาย  เมื่อครบกําหนดสงมอบแลวผูซื้อมีสิทธิทีจ่ะปรบัผูขายจนถึงวันบอกเลกิ
สัญญาไดอกีดวย 

 

 ขอ  11.  การรับผิดชดใชคาเสียหาย 
    ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม  จนเปนเหตุเกิดความเสียหาย
แกผูซื้อแลว  ผูขายตองชดใชคาเสียหายใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชงิ  ภายในกําหนด  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก 
ผูซื้อ 
 

 ขอ  12.  การขอขยายเวลาสงมอบ 
    ในกรณีที่มเีหตสุุดวิสัย  หรอืเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อ  
หรือจากพฤติการณอันใดอันหนึง่ซึง่ผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย  เปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ตามเงื่อนไขและกาํหนดเวลาแหงสญัญานี้ได  ผูขายมสีิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรอืของดหรอืลดคาปรบัได  
โดยจะตองแจงเหตหุรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซื้อทราบ  ภายใน  15  วัน  นับแตวันที่
เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
    ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการที่
จะขอขยายเวลาทําการตามสญัญา  หรอืของดหรือลดคาปรบั  โดยไมมเีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้  เวนแตกรณทีี่เหตเุกิดจาก
ความผิดหรอืความบกพรองของฝายผูซือ้  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
    การขยายเวลาทําการตามสญัญา หรือของดหรือลดคาปรับตามวรรคหนึง่อยูในดุลยพินิจของ 
ผูซื้อที่จะพจิารณา 

 
  สัญญานีท้ําขึ้นสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ 
โดยละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทัง้ประทบัตรา  (ถามี)  ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบบั   
 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………………ผูซื้อ 
               (………………………………………) 
 

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



   

หนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

หนังสือค้ําประกันเลขที…่……………………….………                           วันที่…………………………………………………….. 

ขาพเจา…………………………………………………………………………….………………..………………………..…… 
สํานักงานต้ังอยูเลขที…่……………..…ถนน……………………................………ตําบล/แขวง………….……………..…………………
อําเภอ/เขต…………………………………………………………….จังหวัด…………………………..…………..………………………….……. 
โดย………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……. 
ผูมีอํานาจลงนามผกูพันธนาคาร   ขอทําหนังสอืค้ําประกันฉบับนี้ไวตอ……………………………….………………ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา   “ผูขาย”  ดังมีขอความตอไปนี ้
 

1. ตามที…่………….…………………………………………..…………………………………………………...…………. 
ซึ่งตอไปนีเ้รียกวา “ผูขาย”  ไดทําสัญญาซื้อขาย…………………………………..……………….…กับผูซือ้  ตามสัญญาซื้อขาย 
เลขที…่……………………ลงวันที…่……………………..…….…………………ซึ่งผูขายตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ตอผูซื้อ   เปนจํานวนเงิน…………...…บาท (……...……………….….……)  ซึ่งเทากับรอยละ………….ของราคาทัง้หมดตาม
สัญญา 
  ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขทีจ่ะค้ําประกันชนิดเพกิถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ขั้นตน  
ในการชําระเงินใหตามสิทธเิรียกรองของผูซื้อ  จํานวนไมเกิน………………………………………………..……………….…บาท 
(………………………………………………………….……………………………….……...…)  ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิดความเสียหาย 
ใด  ๆ  หรือตองชําระคาปรับ   หรือคาใชจายใด ๆ  หรือผูขายมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใดๆ  ที่กําหนดในสัญญา
ดังกลาวขางตน  ทั้งนี้  โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใดๆ  เพื่อโตแยง  และผูซื้อไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้
นั้นกอน 
 

2. หากผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผูขายหรือยินยอมใหผูขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ  
ในสัญญา  ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ  ดวย 

 

3. หนังสือค้ําประกันนี้มผีลใชบังคับตัง้แตวันทําสัญญาซื้อขายดงักลาวขางตน   จนถึงวันที ่
ภาระหนาทีท่ั้งหลายของผูขายจะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป  และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวา 
กรณีใดๆ   ตราบเทาที่ผูขายตองรบัผิดชอบตอผูซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู 

  ขาพเจาไดลงนามและประทบัตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………………ผูค้ําประกัน 

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

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

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

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



 

บัญชีเอกสารสวนที่  1 
 
1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
 สําเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล      จํานวน…………แผน 

  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ     จํานวน………...แผน 
 ผูมีอํานาจควบคุม          จํานวน………...แผน 

       (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
              สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จํานวน…………แผน 
              หนังสือบริคณหสนธิ        จํานวน…………แผน 
              บัญชรีายชื่อกรรมการผูจัดการ         จํานวน………...แผน 
              ผูมอีํานาจควบคุม      จํานวน……..….แผน 

 บัญชีผูถือหุนรายใหญ          จํานวน……..….แผน 
 
2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 

(ก) บุคคลธรรมดา 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น      จํานวน…………แผน 

(ข) คณะบุคคล 
สําเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน   (ถามี)  จํานวน…………แผน 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน     จํานวน…………แผน 
 

3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา       จํานวน………..แผน 
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา  

-  บุคคลสญัชาติไทย 
                สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน………..แผน 

-  บุคคลที่มิใชสญัชาติไทย 
                สําเนาหนงัสือเดินทาง       จํานวน………..แผน 

(ข)  ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
  -  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
      สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จํานวน……….แผน 
      บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  และผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)   จํานวน……….แผน 
   -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
      สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จํานวน………..แผน 
      หนังสือบริคณหสนธิ       จํานวน………..แผน 
      บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)   จํานวน………..แผน 
      บัญชีผูถือหุนรายใหญ       จํานวน………..แผน         
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4. อื่น ๆ (ถามี) 

-  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
-  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
-  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
-  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
-  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 
  ขาพเจาขอรบัรองวา  เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการจัดซื้อ 
โดยวิธีสอบราคาถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)…………………………………..ผูเสนอราคา 
                (…………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีเอกสารสวนที่  2 
 
1. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น 

ลงนามในใบเสนอราคาแทน      จํานวน……………แผน 
2. หลักประกันซอง       จํานวน……….…..แผน 
3. อื่นๆ (ถามี) 

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

 
  ขาพเจาขอรบัรองวา  เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการจัดซื้อโดยวิธี
สอบราคาถูกตองและเปนความจริงทกุประการ 
 
 
       
      (ลงชื่อ)……………….……………….…………ผูเสนอราคา 
               (………………….…………………….) 
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