
เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๓/๒๕๖๐ 
สอบราคาซ้ือรถโดยสารขนาด ๑๒ ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม)ต่ํากว)า ๒,๔๐๐ ซีซี  (ครั้งท่ี  2) 

ตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

...................................................... 

                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า "สํานักงาน" มีความ
ประสงค&จะ สอบราคาซ้ือรถโดยสารขนาด ๑๒ ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม�ต่ํากว�า ๒,๔๐๐ ซีซี   ตาม
รายการ ดังนี้ 
                  รถโดยสารขนาด ๑๒ ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม�ต่ํากว�า ๒,๔๐๐ ซีซี 

จํานวน ๑  คัน 

 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต3องเป4นของแท3 ของใหม� ไม�เคยใช3งานมาก�อน ไม�เป4นของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพท่ีจะใช3งานได3ทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว3ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข3อแนะนํา และข3อกําหนด ดังต�อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท:ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค�าพัสดุล�วงหน3า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู3เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน&ร�วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ 
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู:เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู3เสนอราคาต3องเป4นผู3มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู3เสนอราคาต3องไม�เป4นผู3ท่ีถูกระบุชื่อไว3ในบัญชีรายชื่อผู3ท้ิงงานของทางราชการและได3แจ3ง
เวียนชื่อแล3ว หรือไม�เป4นผู3ท่ีได3รับผลของการสั่งให3นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป4นผู3ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู3เสนอราคาต3องไม�เป4นผู3มีผลประโยชน&ร�วมกันกับผู3เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ          
สอบราคา หรือไม�เป4นผู3กระทําการอันเป4นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม ตามข3อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู3เสนอราคาต3องไม�เป4นผู3ได3รับเอกสิทธิ์หรือความคุ3มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย  
เว3นแต�รัฐบาลของผู3เสนอราคาได3มีคําสั่งให3สละสิทธิ์และความคุ3มกันเช�นว�านั้น 
 
                                                                                                           /3.  หลักฐาน...       
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                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู3เสนอราคาจะต3องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร3อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว3นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป4น ๒ ส�วน คือ 
                       ๓.๑ ส�วนท่ี ๑ อย�างน3อยต3องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู3เสนอราคาเป4นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห3างหุ3นส�วนสามัญหรือห3างหุ3นส�วนจํากัด ให3ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุ3นส�วนผู3จัดการ ผู3มีอํานาจควบคุม พร3อมรับรองสําเนาถูกต3อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให3ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน       
นิติบุคคล หนังสือบริคณห&สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู3จัดการ ผู3มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู3ถือหุ3นรายใหญ�     
พร3อมรับรองสําเนาถูกต3อง 
                                (๒) ในกรณีผู3เสนอราคาเป4นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให3ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู3นั้น สําเนาข3อตกลงท่ีแสดงถึงการเข3าเป4นหุ3นส�วน (ถ3ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู3เป4นหุ3นส�วน พร3อมท้ังรับรองสําเนาถูกต3อง 
                                (๓) ในกรณีผู3เสนอราคาเป4นผู3เสนอราคาร�วมกันในฐานะเป4นผู3ร�วมค3า ให3ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข3าร�วมค3า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู3ร�วมค3า และในกรณีท่ีผู3เข3าร�วมค3าฝKายใดเป4นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช�สัญชาติไทย ก็ให3ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู3ร�วมค3าฝKายใดเป4นนิติบุคคลให3ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว3ใน (๑) 
                                (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย&, สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ถ3ามี) 
                                (๕) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได3ยื่นพร3อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข3อ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส�วนท่ี ๒ อย�างน3อยต3องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข3อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปLดอากรแสตมปMตามกฎหมายในกรณีท่ีผู3เสนอราคามอบอํานาจ
ให3บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได3ยื่นพร3อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข3อ ๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู3เสนอราคาต3องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว3ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม�มีเง่ือนไข
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต3องกรอกข3อความให3ถูกต3องครบถ3วน ลงลายมือชื่อของผู3เสนอราคาให3ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต3องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม�มีการขูดลบหรือแก3ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก3ไข เปลี่ยนแปลง
จะต3องลงลายมือชื่อผู3เสนอราคาพร3อมประทับตรา (ถ3ามี) กํากับไว3ด3วยทุกแห�ง 
                       ๔.๒ ผู3เสนอราคาจะต3องเสนอราคาเป4นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว3ท3ายใบเสนอราคาให3ถูกต3อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต3องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ3าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให3ถือตัวหนังสือเป4นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค�าขนส�ง ค�าจดทะเบียน และค�าใช3จ�ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส�ง
มอบพัสดุให3 ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
                                         ราคาท่ีเสนอจะต3องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น3อยกว�า ๖๐ วัน นับแต�วันเปLดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู3เสนอราคาต3องรับผิดชอบราคาท่ีตนได3เสนอไว3 และจะถอนเสนอราคามิได3 
                                                                                                           /4.3 ผู3เสนอราคา...       
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                       ๔.๓ ผู3เสนอราคาจะต3องเสนอกําหนดเวลาส�งมอบพัสดุไม�เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู3เสนอราคาจะต3องส�งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ พัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ ไปพร3อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล�าวนี้ สํานักงานจะยึดไว3เป4น
เอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให3พิจารณา หากเป4นสําเนารูปถ�ายจะต3องรับรองสําเนา
ถูกต3อง โดยผู3มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปLดซองสอบราคา มีความประสงค&จะขอดู
ต3นฉบับแค็ตตาล็อกผู3เสนอราคาจะต3องนําต3นฉบับมาให3คณะกรรมการเปLดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก�อนยื่นซอง สอบราคา ผู3เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให3ถ่ีถ3วนและเข3าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไข
ในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู3เสนอราคาจะต3องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปLดผนึกซองเรียบร3อยจ�าหน3าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปLดซองสอบราคาซ้ือรถโดยสารขนาด ๑๒ ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม�ต่ํากว�า ๒,๔๐๐ซี
ซี   โดยระบุไว3ท่ีหน3าซองว�า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๓/๒๕๖๐" ยื่นต�อเจ3าหน3าท่ี ในวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
                                เม่ือพ3นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล3วจะไม�รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปLดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู3เสนอราคาแต�ละ
รายว�า เป4นผู3เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน&ร�วมกันกับผู3เสนอราคารายอ่ืนตามข3อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม� และประกาศรายชื่อผู3เสนอราคาท่ีมีสิทธิได3รับการคัดเลือกก�อนการเปLดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต�อคณะกรรมการเปLดซองสอบราคาก�อนหรือในขณะท่ีมีการเปLดซอง           
ใบเสนอราคาว�า มีผู3เสนอราคากระทําการอันเป4นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม ตามข3อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว�ามีการกระทําอันเป4นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู3เสนอราคารายนั้นออกจากการเป4นผู3เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู3เสนอราคาท่ีมีสิทธิได3รับการคัดเลือก และ
สํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู3เสนอราคาดังกล�าวเป4นผู3ท้ิงงาน เว3นแต�คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได3ว�า ผู3เสนอราคา
รายนั้นเป4นผู3ท่ีให3ความร�วมมือเป4นประโยชน&ต�อการพิจารณาของทางราชการและมิได3เป4นผู3ริเริ่มให3มีการกระทํา
ดังกล�าว 
                                ผู3เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป4นผู3เสนอราคา เพราะเหตุเป4นผู3เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน&ร�วมกันกับผู3เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป4นผู3เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป4นการ
ขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม อาจอุทธรณ&คําสั่งดังกล�าวต�อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต�วันท่ีได3รับ
แจ3งจากคณะกรรมการเปLดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ&ของปลัดกระทรวงให3ถือเป4นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปLดซอง สอบราคาจะเปLดซองใบเสนอราคาของผู3เสนอราคาท่ีมีสิทธิได3รับ
การคัดเลือกดังกล�าวข3างต3น ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑   ในวันท่ี   ๘                    
ธันวาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต�เวลา ๑๐.๐๐ น. เป4นต3นไป 
                                การยื่นอุทธรณ&ตามวรรคห3า ย�อมไม�เป4นเหตุให3มีการขยายระยะเวลาการเปLดซองใบเสนอ
ราคา เว3นแต�ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว�าการขยายระยะเวลาดังกล�าวจะเป4นประโยชน&แก�ทางราชการอย�างยิ่งและ 
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด3วยกับคําคัดค3านของผู3อุทธรณ& และเห็นว�าการยกเลิกการเปLดซองใบเสนอราคาท่ี
ได3ดําเนินการไปแล3ว จะเป4นประโยชน&แก�ทางราชการอย�างยิ่งให3ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปLดซอง            
ใบเสนอราคาดังกล�าวได3 
                                                                                                           /5. หลักเกณฑ&...       
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                 ๕. หลักเกณฑ@และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินด3วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู3เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต3องตามข3อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม�ถูกต3องหรือไม�ครบถ3วนตามข3อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม�ถูกต3องตามข3อ ๔ แล3วคณะกรรมการเปLดซองสอบ
ราคา จะไม�รับพิจารณาราคาของผู3เสนอราคารายนั้น เว3นแต�เป4นข3อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน3อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเป4น
ประโยชน&ต�อสํานักงานเท�านั้น 
                       ๕.๓ สํานกังานสงวนสิทธิ์ไม�พิจารณาราคาของผู3เสนอราคา โดยไม�มีการผ�อนผันในกรณี
ดังต�อไปนี้ 
                                (๑) ไม�ปรากฏชื่อผู3เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู3รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคา ของสํานักงาน 
                                (๒) ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู3เสนอราคาอย�างหนึ่งอย�างใด หรือท้ังหมด
ในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป4น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให3เกิดความได3เปรียบเสียเปรียบแก�ผู3เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก3ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู3เสนอราคามิได3ลง
ลายมือชื่อพร3อมประทับตรา (ถ3ามี) กํากับไว3 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปLดซองสอบราคาหรือ
สํานักงาน มีสิทธิ์ให3ผู3เสนอราคาชี้แจงข3อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข3อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องกับผู3เสนอราคา
ได3 สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต3อง 
                       ๕.๕ สํานกังานทรงไว3ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได3 และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การ สอบราคา โดยไม�พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได3 สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน&ของทางราชการเป4น
สําคัญ และให3ถือว�าการตัดสินของสํานักงานเป4นเด็ดขาด ผู3เสนอราคาจะเรียกร3องค�าเสียหายใด ๆ มิได3 รวมท้ัง
สํานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู3เสนอราคาเป4นผู3ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเป4นผู3เสนอราคาท่ีได3รับ
การคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได3ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอัน
เป4นเท็จ หรือใช3ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป4นต3น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข3อเท็จจริงภายหลังจากการเปLดซอง สอบราคาว�า ผู3เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได3รับการคัดเลือกตามท่ีได3ประกาศรายชื่อไว3 ตามข3อ ๔.๖ เป4นผู3เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน&ร�วมกันกับผู3เสนอราคา
รายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป4นผู3เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป4นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4น
ธรรม ตามข3อ ๑.๕ สํานักงานมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู3เสนอราคาท่ีมีสิทธิได3รับการคัดเลือกดังกล�าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข3อ ๔.๖ และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู3เสนอราคารายนั้นเป4นผู3ท้ิงงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว�า การยกเลิกการเปLดซองใบเสนอราคาท่ีได3
ดําเนินการไปแล3วจะเป4นประโยชน&แก�ทางราชการอย�างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปLดซองใบเสนอราคา
ดังกล�าวได3 
 
                                                                                                           /6. การทําสัญญา...      
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                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู3ชนะการสอบราคาสามารถส�งมอบสิ่งของได3ครบถ3วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ นับแต�วันท่ีทําข3อตกลงซ้ือ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําข3อตกลงเป4นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข3อ ๑.๓ ก็ได3 
                       ๖.๒ ในกรณีผู3ชนะการสอบราคา ไม�สามารถส�งมอบสิ่งของได3ครบถ3วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือสํานักงานเห็นว�าไม�สมควรจัดทําข3อตกลงเป4นหนังสือ ตามข3อ ๖.๑ ผู3ชนะการ สอบราคา จะต3อง
ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข3อ ๑.๓ กับสํานักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได3รับแจ3งและ
จะต3องวางหลักประกันสัญญาเป4นจํานวนเงินเท�ากับร3อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบราคาได3ให3สํานักงานยึดถือ
ไว3ในขณะทําสัญญา โดยใช3หลกัประกันอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให3แก�สํานักงาน โดยเป4นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน3า
นั้นไม�เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข3อ ๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย& ท่ีได3รับอนุญาตให3ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย&และประกอบธุรกิจ
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได3แจ3งชื่อเวียนให3ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล3ว โดย
อนุโลมให3ใช3ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข3อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให3โดยไม�มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู3ชนะการสอบ
ราคา (ผู3ขาย) พ3นจากข3อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล3ว 
 
                 ๗. อัตราค)าปรับ 
                       ค�าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข3อ ๑๐ ให3คิดในอัตราร3อยละ ๐.๒ ต�อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร)อง 
                       ผู3ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได3ทําข3อตกลงเป4นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุใน
ข3อ ๑.๓ แล3วแต�กรณี จะต3องรับประกันความชํารุดบกพร�องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น3อย
กว�า ๑ ปY  นับถัดจากวันท่ีผู3ซ้ือรับมอบ โดยผู3ขายต3องรีบจัดการซ�อมแซมแก3ไขให3ใช3การได3ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได3รับแจ3งความชํารุดบกพร�อง 
                  
                  ๙. ข:อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค�าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปY พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได3ต�อเม่ือสํานักงานได3รับอนุมัติเงินค�าพัสดุจาก      
เงินงบประมาณประจําปY พ.ศ. ๒๕๖๐ แล3วเท�านั้น 
 
                                                                                     /9.2  เม่ือสํานักงาน...       
 



 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


