
  
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  
เร่ือง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จ านวน ๙ รายการ 

 ______________ 
 

   ด้วย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะสอบราคา
ซ้ือครุภัณฑก์ารศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จ านวน ๙  รายการ ประกอบด้วย 

๑. เครื่องสแกนเนอร์  จ ำนวน ๕ เครื่อง   
๒. เครื่องพิมพ์เลเอร์ / ชนิด LED สี แบบ Networt  จ ำนวน ๓ เครื่อง 
๓. เครื่องพิมพ์บัตรพลำสติก จ ำนวน ๒ เครื่อง 
๔. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยำว จ ำนวน ๒ เครื่อง 
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ ๑ จ ำนวน ๑๐ ชุด 
๖. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำนประมวลผล  จ ำนวน ๑๑ เครื่อง 
๗. เครื่องเจำะกระดำษและเข้ำเล่มแบบเจำะกระดำษไฟฟ้ำ และเข้ำเล่ำมือโยก จ ำนวน  

๒ เครื่อง 
๘. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน ๑๐ ตัว จ ำนวน ๑ ชุด 
๙. โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน ๔ ตัว จ ำนวน ๑ ชุด 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาแสดงหลักฐานด้วย 

๒) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง 
    ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้นกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ   
    ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้น   
    กันเช่นว่านั้น  
๔) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่ 
    เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการ 
     อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง     เป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ ผู้ 
    ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อในครั้งนี้ 
๕) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง 



-๒- 

  

ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้ง    
งานตามระเบียบของทางราชการ 

     ๖) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ   
                       ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคามีค าสั่งให้สละสิทธิ์  
                       ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ในวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ 
น. และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๑  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ณ อาคารอาคารเฉลิม
พระเกียรติ ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๔  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป จนถึงวันศุกร์ที ่๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๘๕๖๑-๐๑๑๕-๑ หรือผ่าน
เว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ www.gprocurement.go.th ไม่เว้นวันหยุดราชการและวัน
นักขัตฤกษ์  หรือเว็บไซต์ http://www.mcussk.ac.th  

 การสอบราคาครั้งนี้ จะด าเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินจัดสรรงบประมาณอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การศึกษา 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา 
หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณี ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการก าหนด  มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) อาทิ เช่น      
ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาท าสัญญาแล้วไม่มาท าสัญญา อันส่งผลให้
ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอ่ืนในราคาท่ีสูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการด้วย 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
(พระเทพวรำจำรย์, ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที ่๑/๒๕๖๐ 
การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลยัสงฆ์ศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
ลงวันที ่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 

____________  
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มีแผนในการพัฒนา
การศึกษาของส่วนงานให้มีคุณภาพ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการ
ท างานของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ให้การท างานมีคุณภาพ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จึงมีความประสงค์ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
จ านวน  ๙ รายการ ด้วยงบลงทุนค่าครุภัณฑ์การศึกษา  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๕๖,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา  

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    จ านวน  ๖ หน้า 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา      จ านวน  ๒ หน้า 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย      จ านวน  ๖ หน้า 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา)   จ านวน ๑ หน้า 
๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   จ านวน  ๑ หน้า 
 (๒) การขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม    จ านวน  ๑ หน้า 
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑     จ านวน  ๒ หน้า 
 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒     จ านวน  ๑ หน้า 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

   ๒.๑) ผู้เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาแสดงหลักฐานด้วย 
 ๒.๒) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง 
         ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 ๒.๓) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้นกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ   
        ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้น   
            กันเช่นว่านั้น  
 ๒.๔) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่ 



 เอกสารสอบราคาซื้อครุภณัฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆศ์รสีะเกษ   หน้า | ๒/๖ 
 

        เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการ 
            อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง     เป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ ผู ้
           ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อในครั้งนี้ 
 ๒.๕) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง 
            ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้  
    ท้ิงงานตาม ระเบียบของทางราชการ 
 ๒.๖) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ   
           ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคามีค าสั่งให้สละสิทธิ์  
             ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  ๒.๗) เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไป 
   (๑) ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล หรือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

   (๒) ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นบุคคลธรรม หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

   (๓) ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น 
บุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด เป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

   (๔) เอกสารอื่น ๆ ดังนี้ 
    (ก) ส าหรับผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นผู้ประกอบการ ประเภท ร้านค้า 

จะต้องมีส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
    (ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ค) ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ค่าซื้อซองสอบราคา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)  
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
   (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
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   (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

 ๔. การยื่นซองสอบราคา 
  ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอ ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ 
ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะตอ้งลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

  ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคา เป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือ ราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ท้าย ใบเสนอราคา ให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวม ที่เสนอจะต้องตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัย  

  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลา ส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 

  ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
ระบุไว้ในเอกสารสอบราคาซื้อนี้ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

  ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบ ภายใน ๕ วัน 

  ๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

  ๔.๖   ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยระบุไว้ที่หน้าซอง
ว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑/๒๕๖๐” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่ 
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที ่๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 
๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๔  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
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  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ

รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษให้ถือเป็นที่สุด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๑ วิทยาลัยสงฆ์          
ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษพิจารณาเห็นด้วยกับ
ค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวไปได ้  

 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
  ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๔ แล้ว 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

  ๕.๓ มหาวิทยาลัยสงวนลิขสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือ ใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 
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   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือ ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

   (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

  ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

  ๕.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง ราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้ง
งานหากมีเหตุผลเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 ๖. การท าสัญญาซื้อขาย 

  ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันท าการ 
ของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข้อตกลง เป็น หนังสือ แทน
การท าสัญญาแบบสัญญา ดังระบุไว้ ข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

  ๖.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันท าการ 
ของทางราชการ หรือ มหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลง เป็น หนังสือตาม ข้อ ๖.๑  
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท า สัญญาชื้อขาย ตาม แบบสัญญา ดังระบุไว้ใน ข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัย 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง หลักประกันสัญญา เป็น จ านวนเท่ากับ ร้อยละห้า 
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้ “วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า

สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  

ดังระบุในข้อ ๑.๔ 
   (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ 

   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    (หลักประกนันี้จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวนัที่ผู้ชนะ
การสอบราคา (ผูข้าย) พ้นจากข้อผกูพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว) 



 เอกสารสอบราคาซื้อครุภณัฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆศ์รสีะเกษ   หน้า | ๖/๖ 
 

 ๗. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑.๓ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน  

 ๘. การจ่ายเงิน 
  ผู้ซื้อจะช าระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์

ศรีสะเกษ และคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุครบถ้วนสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลง เป็น หนังสือ หรือ ท าสัญญาซื้อขาย ตาม แบบดังระบุ

ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิม ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการสอบราคาและอื่น ๆ 
  ๑๐.๑ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือก ผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้ขาย และ ได้ตกลงซื้อสิ่งของ

ตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งซื้อหรือน าสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี เรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

   (๑) แจ้งการสั่ง หรือ น าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือ ซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ ยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

   (๒) จัดการสั่ง หรือ น าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว บรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียว กับ เรือไทย จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่ จะได้รับอนุญาต จาก กรมการขนส่ง
ทางน้ าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้น ก่อนบรรทุกของ 
ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ ยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

  ๑๐.๒ ผู้เสนอราคา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือ ข้อตกลง ภายใน
เวลาที่ทางราชก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

  ๑๐.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ ข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาซื้อขายผู้ขายพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๘ กมุภาพันธ์  ๒๕๖๐ 



 
 
 
 
 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

____________________ 
 
๑. ความเป็นมา 

  ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มีแผนในการพัฒนาการศึกษาของ
ส่วนงานให้มีคุณภาพ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท างานของบุคลากรเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างหนึ่งที่ให้การท างานมีคุณภาพ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
จึงมีความประสงค์ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จ านวน 9 รายการ ด้วยงบลงทุนค่าครุภัณฑ์การศึกษา  
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นจ ำนวนเงิน ๑,๐๕๖,๙๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนห้ำหมื่นหกพันเก้ำ
ร้อยบำทถ้วน)   

๒.  วัตถุประสงค ์
๑)  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าส่วนงาน 
๒)  เพ่ือหาเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา  

๑) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา โดยให้ผู้เสนอราคาแสดงหลักฐานด้วย 
๒)  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓) ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔) ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคาราย อ่ืนที่ เข้ า เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย  

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้ 
 
๔. รายละเอียดทางด้านเทคนิคของครุภัณฑ์ 

๔.๑ เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี ๓ จ านวน 5 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A๔ อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 

๕๐ แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้ ๒ หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A๔ ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A๔ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

 



ขอบเขตงานครุภณัฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ โดยวิธีสอบราคา  |  ห น้ า  | ๒ 
 

๔.๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน ๓ เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๕ หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับกระดาษ A๓ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่นอ้ยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อย

กว่า ๒๕๐ แผ่น 
 
๔.๓ เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก แบบสองหน้า พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เครื่องพิมพ์บัตรใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Dye Sublimation แบบพิมพ์ตรงลงบนบัตร 
- สามารถพิมพ์บัตร ๒ หน้าอัตโนมัติได้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ dpi 
- มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า ๓๒ เมกกะไบต์ 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ใบต่อชั่วโมง 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีด าไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ใบต่อชั่วโมง 
- รองรับซอฟต์แวร์ทีส่ามารถท างานกับระบบปฏิบัติการของ Microsoft windows ได ้
- สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB 2.0 หรือดีกว่าได้ 
- สามารถพิมพ์บัตรแถบแม่เหล็กได้ 
- รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

 
๔.๔ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จ านวน 2 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เข็มพิมพ์ 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ คอลัมน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ x ๓๖๐ dpi 
- มีหน่วยความจ า แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ KB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๑.๑ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 

4.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 10 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
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๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ 

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
๑) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ 

ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ แบบ Laser 6 Button ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

กับตัวเครื่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า  

๑๘.๕ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
- ผู้ เสนอราคาหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการ Call Center โดยตัว เครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องรองรับ Software เพ่ือตรวจสอบ แจ้งเตือนความช ารุด เสียหาย ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ 
Hard Disk, Memory, CPU โดยที่ Software นั้นต้องสามารถท าการแจ้งเปิดงานซ่อมอัตโนมัติผ่านทาง e-mail ไป
ยังศูนย์บริการ Call Center ได้ โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, UL, NEMKO และ EPEAT Gold พร้อม
เอกสารรับรองของผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series 

- เพ่ือป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าเก่าน ามาประกอบใหม่บริษัทฯ ที่น าเสนอจะต้องได้รับ
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการยื่นประมูลงานครั้งนี้ จาก
บริษัทผู้ผลิตฯ หรือสาขาของผู้ผลิตฯ ที่ประจ าในประเทศไทย เพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงาน โดยอ้างอิงเลขที่เอกสาร 

- รับประกันคุณภาพโดยบริษัทผู้เสนอราคาไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมหมายเลขโทรฟรี ทั้งโทรศัพท์
พ้ืนฐานและโทรศัพท์มือถือในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware โดยเข้ามาท าการแก้ไข/ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้ง
เครื่อง (On-Site Service) ภายในวันท าการถัดไป (Next Business Day Response) 

 
4.6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 11 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 



ขอบเขตงานครุภณัฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ โดยวิธีสอบราคา  |  ห น้ า  | ๔ 
 

๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๑ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ 

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 
- ผู้ เสนอราคาหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการ Call Center โดยตัว เครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องรองรับ Software เพ่ือตรวจสอบ แจ้งเตือนความช ารุด เสียหาย ของอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ 
Hard Disk, Memory, CPU โดยที่ Software นั้นต้องสามารถท าการแจ้งเปิดงานซ่อมอัตโนมัติผ่านทาง e-mail ไป
ยังศูนย์บริการ Call Center ได้ โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, UL, NEMKO และ EPEAT Gold พร้อม
เอกสารรับรองของผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series 

- เพ่ือป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าเก่าน ามาประกอบใหม่บริษัทฯ ที่น าเสนอจะต้องได้รับ
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการยื่นประมูลงานครั้งนี้ จาก
บริษัทผู้ผลิตฯ หรือสาขาของผู้ผลิตฯ ที่ประจ าในประเทศไทย เพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงาน โดยอ้างอิงเลขที่เอกสาร 

- รับประกันคุณภาพโดยบริษัทผู้เสนอราคาไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมหมายเลขโทรฟรี ทั้งโทรศัพท์
พ้ืนฐานและโทรศัพท์มือถือในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware โดยเข้ามาท าการแก้ไข/ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้ง
เครื่อง (On-Site Service) ภายในวันท าการถัดไป (Next Business Day Response) 

 
4.7  เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม  จ านวน  2 เครื่อง 

รายละเอียดทั่วไป 
- เป็นเครื่องเจาะเอกสารแบบไฟฟ้า และเข้าเล่มเอกสารโดยใช้มือโยก 
- เข้าเล่มโดยใช้สันห่วงพลาสติกขนาดต่าง ๆ ตั้งแต ่6 - 51 มม. หรือ ¼ - 2 นิ้ว 
- สามารถเจาะเอกสารได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น  
- สามารถเจาะเอกสารได ้ไม่น้อยกว่า 21 รูเจาะ 
- สามารถเจาะกระดาษ ขนาด A4  หรือดีกว่า 
- สามารถเข้าเล่มเอกสารที่มีความหนาตั้งแต่ ¼ นิ้ว ถึง 2 นิ้ว (500 แผ่น 70 แกรม) 
- เจาะเอกสารแบบไฟฟ้าได้ 2 ระบบ โดยใช้สวิทซ์ปุ่มกด และ สวิทซ์แบบเท้าเหยียบ 
- สามารถยกเว้นใบมีดเพ่ือปิดช่องการเจาะเอกสารหรือเว้นรูเจาะได้ 21 ร ู
- สามรถปรับระยะห่างระหว่างขอบกระดาษกับรูเจาะได้ตามความเหมาะสม 4 ระดับ 
- มีที่วัดความหนาของกระดาษเพ่ือเลือกขนาดสันห่วงที่จะใช้เข้าเล่ม 
- มีถาดรองรับเศษกระดาษจากการเจาะเอกสาร 
- ตัวเครื่องท าจากโลหะแข็งแรง ใบมีดเจาะช่องเป็นโลหะชุบแข็งที่คมกริบ แข็งแรงทนทาน 
- เข้าเล่มได้สูงสุดประมาณ 500 เล่ม / ชั่วโมง 
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4.8 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ 1๐ ตัว 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 1๐ ตัว   
รายละเอียดทั่วไป 

- ขนาด กว้าง X ลึก X สูง ไม่น้อยกว่า 80 x 7๐ x ๗๕ เซนติเมตร 
- พ้ืนโต๊ะด้านบน เป็นไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย เมลามีน  ทน

การขีดข่วนป้องกันรอยซึมของน้ าและความชื้น   และการวางภาชนะร้อน สีลายไม้ 
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ รางลิ้นชักวางคีย์บอร์ดโลหะเคลือบสี ลูกล้อไนล่อน ของ Hafele หรือเทียบเท่า 

เจาะช่องร้อยสายไฟมุมขวาด้านบน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร จ านวน ๑ ช่อง 
- แผ่นด้านข้างและหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วย 

FOIL ปิดอบด้วย Edge PVC. ขาโต๊ะผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป มั่นคงแข็งแรง 
 

เก้าอ้ี หนังเทียม สีด า จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 1๐ ตัว   
รายละเอียดทั่วไป 

- ขนาด กว้าง X ลึก X สูง ไม่น้อยกว่า 50 x 60 x 90 - 100 เซนติเมตร 
- เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน ้าหุ้มด้วย PVC 
- ฟองน้ าใช้ฟองน้ าวิทยาศาสตร์ เกรดเอ ตัดแต่งตามรูปทรงของเก้าอ้ี 
- เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน ้าขึ้นรูปหุ้มหนังเทียมสีด า 
- มีระบบโยกเฉพาะพนักพิงโยกเอนรองรับกับแผ่นหลังเป็นอย่างดี 
- สามารถปรับระดับสูง – ต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิค 
- มีที่ท้าวแขน 
- สามารถหมุนได้รอบทิศทาง 
- มีล้อ ๕ ล้อในแนว ๕ แฉก 

 
4.9  โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ จ านวน ๔ ตัว  

โต๊ะท างาน รูปตัว L จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ จ านวน ๔ ตัว  
รายละเอียดทั่วไป 

- ขนาด ยาว X กว้าง X สูง ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร 
- พ้ืนโต๊ะด้านบน เป็นไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย เมลามีน ทน

การขีดข่วนป้องกันรอยซึมของน้ าและความชื้นและการวางภาชนะร้อน สีลายไม้ 
- โต๊ะท างานมีลิ้นชักด้านขวา ๒ ชั้น กุญแจล๊อคลิ้นชักแบบลูกกุญแจอยู่ด้านหน้า 
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ รางลิ้นชักวางคีย์บอร์ดโลหะเคลือบสี ลูกล้อไนล่อน ของ Hafele หรือเทียบเท่า 

เจาะช่องร้อยสายไฟมุมขวาด้านบน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร จ านวน ๑ ช่อง 
- แผ่นด้านข้างและหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วย 

FOIL ปิดอบด้วย Edge PVC. ขาโต๊ะผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป มั่นคงแข็งแรง 
 

เก้าอ้ี หนังเทียม สีด า ๑ ชุด ๆ ละ จ านวน ๔ ตัว  
รายละเอียดทั่วไป 

- ขนาด กว้าง X ลึก X สูง ไม่น้อยกว่า ๕๖ x ๖๒ x ๘๔ เซนติเมตร 
- เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน ้าหุ้มด้วย PVC 



ขอบเขตงานครุภณัฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ โดยวิธีสอบราคา  |  ห น้ า  | ๖ 
 

- ฟองน้ าใช้ฟองน้ าวิทยาศาสตร์ เกรดเอ ตัดแต่งตามรูปทรงของเก้าอ้ี 
- เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน ้าขึ้นรูปหุ้มหนังเทียมสีด า 
- มีระบบโยกเฉพาะพนักพิงโยกเอนรองรับกับแผ่นหลังเป็นอย่างดี 
- สามารถปรับระดับสูง – ต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิค 
- มีที่ท้าวแขน   
- สามารถหมุนได้รอบทิศทาง 
- มีล้อ ๕ ล้อในแนว ๕ แฉก 
- มีรับประกัน อย่างน้อย  ๑ ปี 
 

 
*********************** 
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แบบใบเสนอราคา 
 

นมัสการ  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  

๑. ข้าพเจ้า (บริษัท, หจก, ร้าน)................................................................................................................... 
อยู่เลขท่ี....................................ถนน............................................................ซอย.......................................................... 
ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย.์..........................โทรศัพท์.............................โทรสาร................................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร
.....................................................................โดย (นาย,นาง,นางสาว)......................................................................... 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง  ๆ ในเอกสารประกาศสอบราคา  เลขที่ ............................และเอกสาร
เพ่ิมเติมเลขที่ ......................................(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและก าหนดเวลา 
ส่งมอบ ดังต่อไปนี ้

ที ่ รายการ 
ราคา 

ต่อหน่วย 
(บาท) 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จ านวน 
รวมเป็นเงิน ก าหนด

ส่งมอบ 
 

บาท สต. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

(......................................................................................) ซ่ึงเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

๓. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นเวลา ........................วัน นับแต่วันเปิดซอง สอบราคา และมหาวิทยาลัยอาจ
รับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอัน
สมควรให้มหาวิทยาลัยร้องขอ 

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
 ๔.๑  ท าสัญญาตามแบบสัญญา ซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากับมหาวิทยาลัย ภายใน.............วัน 

นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 



-๒- 

 ๔.๒  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีจะระบุไว้ในเอกสารสอบราคาให้แก่มหาวิทยาลัย 
ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ 
เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน  

 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้มหาวิทยาลัยริบหลักประกัน
ซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด  ๆ ที่อาจมีแก่มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือมหาวิทยาลัยอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 

๕. ข้าพเจ้ายอมรับ มหาวิทยาลัยไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด  ๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง ( Sample) แคตตาล๊อก แบบรูปรายการละเอียด 
(Specification) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่ มหาวิทยาลัยพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้มหาวิทยาลัยไว้เป็น
เอกสาร และทรัพย์สินของทางราชการ ส าหรับตัวอย่างที่เหลือ หรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 

 ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่
เกิดข้ึนกับตัวอย่างนั้น 

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่า มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากการฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน 

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

 
  ลงชื่อ.......................................................................ผู้เสนอราคา 

 

                                          (......................................................................) 
                                             (ประทับตราประจ าบริษัท, ห้าง, ร้าน) 
                 

     วัน..................../................................./........................ 



 

ตัวอยางสัญญา 
สัญญาซ้ือขาย 
 

แบบสัญญาซ้ือขายทั่วไป 
 

สัญญาเลขที…่……………………………………..… 

 

 สัญญาฉบับนีท้ําข้ึน ณ ……………………………..............ตําบล/แขวง…………………...…... 

อําเภอ/เขต………….….....จังหวัด………………....เมื่อวันที…่……..เดือน……………..พ.ศ… ….……. 

ระหวาง……………….….....โดย.…………….................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกกวา “ผูซื้อ” ฝายหนึง่ 

กับ…………………....................ซึง่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ………………………………………... 

มีสํานกังานใหญอยูเลขที…่……………..ถนน……………………...ตําบล/แขวง………………………… 

อําเภอ/เขต………......จงัหวัด……………โดย…………......................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท…………………………….....................

ลงวนัที…่…………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวนัที…่…………..……………………)* 

แนบทายสัญญานี ้ (ในกรณีที่ผูขายเปนบุคคลธรรมดา ใหใชขอความวากับ……………………………..

อยูบานเลขที…่…......ถนน…………………..ตําบล/แขวง……………….…อําเภอ/เขต…………………. 

จังหวัด……………………)* ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึง่ 

 คูสัญญาไดตกลงกนัมีขอความดังตอไปนี ้

  
ขอ 1. ขอตกลงซ้ือขาย 

 ผูซื้อตกลงซ้ือและผูขายตกลงขาย…………………………………………………………………. 

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

จํานวน…………………….เปนราคาทัง้ส้ิน……………………...บาท (………………………………….) 

ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิม่จํานวน………………………….…บาท ตลอดจนภาษอีากรอ่ืนๆและคาใชจาย

ทั้งปวงดวยแลว 

 ผูขายรับรองวาส่ิงที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกา

เก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กําหนดไว ในเอกสารแนบทายสัญญา 

 ในกรณีที่เปนการซ้ือส่ิงของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง ผูขายรับรองวา เมื่อตรวจทดสอบแลว

ตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กาํหนดไวดวย 

  

 



 

ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญา ดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึง่ของ สัญญานี ้

 2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)  จํานวน…….……........หนา 

 2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)*    จํานวน………………..หนา 

 2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*     จํานวน………………..หนา 

 2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)    จํานวน………………..หนา 

 2.5 ………………………….ฯลฯ………………………… 

 ความใด ในเอกสารแนบทายสัญญา ที่ขัดแยง กับขอความ ในสัญญานี ้ใหใชขอความในสัญญา

นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญา ขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจของผูซื้อ 

  
ขอ 3 การสงมอบ 

 ผูขายจะสงมอบส่ิงของทีซ่ื้อขายตามสัญญา ใหแกผูซื้อ ณ……………………………………….. 

…………………………..…. ภายในวันที…่…………….เดือน………………….พ.ศ. ………………….. 

ใหถูกตอง และครบถวน ตามที่กาํหนดไวในขอ 1 แหงสัญญานี ้พรอมทั้งหีบหอ หรือเคร่ืองรัดพันผูกโดย

เรียบรอย 

 การสงมอบส่ิงของ ตามสัญญานี ้ ไมวาจะเปนการสงมอบ เพียงคร้ังเดียว หรือสงมอบหลายคร้ัง 

ผูขายจะตองแจงกาํหนดเวลาสงมอบ แตละคร้ัง โดยทาํเปนหนังสือนาํไปยื่นตอผูซือ้ ณ…………………

ในเวลาราชการ กอนวันสงมอบไมนอยกวา…………วันทําการ 

  
ขอ 4. การใชเรือไทย 

 ถาส่ิงของที ่ จะตองสงมอบให แกผูซื้อตามสัญญานี ้ เปนส่ิงของที่ผูขาย จะตองส่ังหรือนาํเขามา

จาก ตางประเทศ และส่ิงของนัน้ ตองนาํเขามา โดยทางเรือ ในเสนทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู และ

สามารถ ใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูขายตองจัดการให 

ส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ มายงัประเทศไทย 

เวนแตจะ ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ี กอนปรรทุกของนัน้ ลงเรือ

อ่ืนที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่รัฐมนตรีวากระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน ใหบรรทุก โดยเรืออ่ืนได 

ทั้งนี ้ ไมวาการส่ังหรือส่ังซือ้ส่ิงของ ดังกลาวจากตางประเทศ จะเปนแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร,ซีไอเอฟ   

หรือแบบอ่ืนใด 

 ในการสงมอบสิ่งของ ตามสัญญาใหแกผูซือ้ ถาส่ิงของนัน้ เปนส่ิงของตามวรรคหนึ่ง ผูขายจะตอง

สงมอบ ใบตราสง(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้นซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมา โดย

เรือไทย หรือเรือที่มีสิทธ ิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบส่ิงของดวย 



 

 ในกรณีที่ส่ิงของดังกลาว ไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มี

สิทธิเชนเดียว กับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวา ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการ สงเสริมการพาณิชยนาว ี ใหบรรทุกของ โดยเรืออ่ืนได หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงวา ไดชําระ

คาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย

นาวีแลว อยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย 

 ในกรณีที่ผูขาย ไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูซื้อ แต

จะขอสงมอบสิ่งของ ดังกลาวใหผูซื้อกอน โดยยงัไมรับชําระเงนิคา ส่ิงของ ผูซื้อมีสิทธิรับส่ิงของดังกลาวไว

กอนและชําระเงินคาส่ิงของ เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

  
ขอ 5. การตรวจรับ 

 เมื่อผูซื้อไดตรวจรับ ส่ิงของที่สงมอบ และเหน็วาถูกตองครบถวน ตามสัญญาแลว ผูซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบไวให เพื่อผูขาย นํามาเปน หลักฐานประกอบการขอรับเงินคาส่ิงของนัน้ 

 ถาผลของการตรวจรับ ปรากฏวาส่ิงของ ที่ผูขายสงมอบ ไมตรงตามสัญญาขอ 1 ผูซื้อทรงไว ซึ่ง

สิทธทิี่จะไมรับส่ิงของนัน้ ในกรณีเชนวานี ้ ผูขายตองรีบนําส่ิงของนัน้กลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

และนําส่ิงของ มาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไข ใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง 

และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะ เหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุ ขอขยายเวลาทาํการตามสัญญา

หรือของดหรือลดคาปรับไมได 

 ในกรณีที่ผูขายสงมอบ ส่ิงของถูกตอง แตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน แตไมถูกตอง

ทั้งหมด ผูซื้อจะตรวจรับ เฉพาะสวนที่ถกูตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนัน้ก็ได* (ความใน

วรรคสามนี ้ จะไมกําหนดไว ในกรณีที่ผูซือ้ตองการสิ่งของ ทั้งหมดในคราวเดียวกนั หรือการซื้อส่ิงของที่

ประกอบ เปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึง่อยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดย

สมบูรณ) 

  
ขอ 6. การชาํระเงิน 

 (ผูซื้อตกลงชําระเงิน คาส่ิงของตามขอ 1 ใหแกผูขาย เมือ่ผูซื้อไดรับมอบ ส่ิงของตามขอ 5 ไวโดย

ครบถวนแลว)* 

 (ผูซื้อตกลงชําระเงินคาส่ิงของตามขอ 1 ใหแกผูขาย ดังนี ้

 6.1 เงนิลวงหนา จํานวน………..............บาท (……………………………..) จะจายใหภายใน 

…………….วัน นับแต วันทาํสัญญานี ้ ทั้งนี้โดยผูขาย จะตองนาํหลักประกนัเงินลวงหนา

เปน…………..….. (หนงัสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพนัธบัตรรัฐบาลไทย) 



 

……….........เต็มตามจํานวนเงนิลวงหนาที ่ จะไดรับมามอบใหแกผูซื้อ เปนหลักประกันการชําระคืนเงนิ

ลวงหนากอนการรับชําระเงนิลวงหนานัน้ 

 6.2 เงนิที่เหลือ จํานวน………………บาท (……………………………………….) จะจายให 

เมื่อผูซื้อไดรับมอบส่ิงของ ตามขอ 5 ไวโดยครบถวนแลว)* 

 การจายเงนิตามเงื่อน ไขแหงสัญญานี ้ ผูซื้อจะโอนเงนิ เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย              

ชื่อธนาคาร…………….………..…..สาขา……………….…ชื่อบัญชี…………………………………… 

เลขที่บัญชี……………………ทั้งนี ้ ผูขายตกลง เปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนยีม หรือคาบริการอื่นใด

เกี่ยวกับหารโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ใหมีการหักเงนิ ดังกลาวจากจํานวนเงนิโอนใน งวดนัน้ๆ

(ความในวรรคนี ้ใชสําหรับ กรณีที่สวนราชการ จะจายเงินตรงใหแกผูขาย (ระบบ Direct Payment) โดย

การโอนเงนิ เขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของผูขาย ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกาํหนด) 

  
ขอ 7. การรบัประกัน ความชํารุดบกพรอง 

 ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง หรือขัดของ ของส่ิงของตามสัญญานี้เปนเวลา………

ป…………………..เดือน นับแต วนัที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยภายในกาํหนดเวลาดังกลาว หากส่ิงของตาม

สัญญานี้ เกดิชํารุดบกพรอง หรือขัดของอันเนื่องมาจาก การใชงานตามปกติ ผูขาย จะตองจดัการ

ซอมแซม หรือแกไข ใหอยูในสภาพ ที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน………..วัน นบัแตวันที ่ไดรับแจง จากผูซื้อ 

โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 

  
ขอ 8. หลักประกันการปฏบัิติตามสัญญา 

 ในขณะทาํสัญญานี ้ ผูขายไดนําหลักประกันเปน………………..เปนจํานวนเงนิ…………บาท 

(……………………………) ซึ่งเทากับรอยละ…………… (……….%) ของราคาท้ังหมด ตามสัญญา 

มามอบใหแกผูซื้อ เพื่อเปนหลักการปฏิบัติ ตามสัญญานี ้

 หลักประกนั ที่ผูขายนํามามอบไว ตามวรรคหน่ึง ผูซื้อจะคืน ใหเมื่อผูขายพน จากขอผูกผัน    

ตามสัญญานีแ้ลว (สวนหลักประกันตามขอ 6.1 ผูซื้อจะคืนให พรอมกับ การจายเงินงวดสุดทายตามขอ 

6.2)* 

 
ขอ 9. การบอกเลิกสัญญา 

 เมื่อครบกําหนดสงมอบ ส่ิงของตางสัญญาน้ีแลว ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของ ที่ตกลงขายใหแก    

ผูซื้อ หรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทัง้หมดหรือบางสวนได 

 ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออก

หนงัสือคํ้าประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 เปนจํานวนเงนิทัง้หมด หรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซื้อ 



 

จะเหน็สมควร และถาผูซื้อจัดซื้อส่ิงของ จากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวน หรือเฉพาะจํานวนที่ขาดสง แลวแต

กรณี ภายในกําหนด……….เดือน นับแต วันเลิกสัญญา ผูขาย จะตองชดใชราคาทีเ่พิ่มข้ึน จากราคาที่

กําหนดไวในสัญญานี้ดวย 

  
ขอ 10. คาปรับ 

 ในกรณีที ่ ผูซือ้มิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาขอ 9 ผูขายจะตองชําระคาปรับให ผูซื้อ

เปนรายวนั ในอัตรารอยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของ ที่ยงัไมไดรับมอบ นบัแตวันถัด

จาก วนัครบกําหนดตามสัญญา จนถึงวนัที่ผูขาย ไดนําส่ิงของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวน 

 การคิดคาปรับ ในกรณีส่ิงของ ที่ตกลงซ้ือขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียงบางสวน 

หรือขาดสวนประกอบ สวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการได โดยสมบูรณ ใหถือวายังไมได        

สงมอบส่ิงของนั้นเลย และใหคิดคาปรับ จากราคาส่ิงของเต็มทัง้ชุด 

 ในระหวางที่ผูซื้อยังมิได ใชสิทธิบอกเลิกสัญญานัน้ หากผูซื้อเหน็วาผูขาย ไมอาจปฏิบัติตาม

สัญญาตอไปได ผูซื้อจะใชสิทธิบอกเลิก และริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้า

ประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 กบัเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มข้ึน ตามทีก่ําหนดไวในสัญญาขอ 9 

วรรคสองก็ได และถาผูซื้อ ไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขาย เมื่อครบกําหนดสงมอบแลว      

ผูซื้อมีสิทธทิี่จะปรับผูขาย จนถงึวนับอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

  
ขอ 11. การรบัผิดชอบชดใชคาเสยีหาย 

 ถาผูขาย ไมปฏิบัติตามสัญญา ขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกดิความเสียหาย

แกผูซื้อแลว ผูขายตองชดใชคาเสียหาย ใหแกผูซื้อโดยส้ินเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับต้ังแตวนัที ่ไดรับ

แจงจากผูซื้อ 

  
ขอ 12. การขอขยายเวลาสงมอบ 

 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือบกพรองของฝายผูซื้อ หรือ

พฤติการณอันใดอันหนึง่ ซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบ ตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบ

ส่ิงของตามเงือ่นไข และกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทาํการตามสัญญา หรือ 

ของด หรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณ ดังกลาวพรอมหลักฐาน เปนหนงัสือใหผูซื้อ

ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่เหตุนัน้ส้ินสุดลง 

 ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไป ตามความในวรรคหน่ึง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง ในการที่

จะขอขยายเวลาทาํการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับ โดยไมเงือ่นไขใดๆ ทั้งสิน เวนแตกรณีเหตุ

เกิดจากความผิด หรือบกพรองของฝายผูซือ้ ซึ่งมหีลักฐานชัดแจง หรือผูซื้อทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 



 

 การขยายเวลาทาํการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับตามวรรคหนึง่ อยูในดุลพินิจของผูซื้อ

ที่จะพิจารณา 

 สัญญานีท้ําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาได อาน และเขาใจขอความ โดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทบัตรา (ถาม)ี ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และ

คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

(ลงช่ือ)………………………..ผูซื้อ 

(………………….……………….) 

 

(ลงช่ือ)………………………..ผูขาย 

(…………….……………………..) 

 

(ลงช่ือ)………………………..พยาน 

(…………………….……………..) 

 

(ลงช่ือ)………………………..พยาน 

(…………………………..………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งสวนราชการผูทาํสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตาม

ขอเท็จจริง 



บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
 
 

๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
[   ] (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน.....................แผ่น  
 บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) จ านวน.....................แผ่น  
[   ] (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด  
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน.....................แผ่น  
  หนังสือบริคณห์สนธิ     จ านวน....................แผ่น  
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) จ านวน....................แผ่น  
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่     จ านวน....................แผ่น  

๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
  [   ] (ก)   บุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   จ านวน....................แผ่น  
  [   ] (ข) คณะบุคคล      จ านวน....................แผ่น  

ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ านวน....................แผ่น  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ านวน....................แผ่น  

๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 

  [   ] (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา  
* บุคคลสัญชาติไทย 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  จ านวน...................แผ่น  
* บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
   - ส าเนาหนังสือเดินทาง    จ านวน..................แผ่น  

  [   ]  (ข)   ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล  
    * ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
      - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน....................แผ่น  
      - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) จ านวน...................แผ่น  
    * บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
      - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน....................แผ่น  
      - หนังสือบริคณห์สนธิ    จ านวน....................แผ่น  
      - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) จ านวน...................แผ่น  
        - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่    จ านวน....................แผ่น  
 
 
 
 



-๒- 

๔. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 [   ] ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 [   ] ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 [   ] ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 [   ] ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาถูกต้องและเป็น

ความจริงทุกประการ 
 

 
 

ลงชื่อ....................................................................... ผู้เสนอราคา 
                              
          (........................................................................) 
 

 
     

 
     



บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
 

๑. แคตตาล๊อก และ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน...................แผ่น  
๒. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่น  

ลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน...................แผ่น  
๓. หลักประกันซอง จ านวน..................แผ่น 
๔. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ 

 
      ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอราคา  
 

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

 
 
     

 
     



บทนิยาม 
 

 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาขายในการประกวดราคาซื้อ/จ้างของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้ามาเสนอราคาขายในการประกวด
ราคาซื้อ/จ้างของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอ านาจ หรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีก
รายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการสอบราคาครั้งนี้ 

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการ
สอบราคาครั้งนี้ 

ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการ
นั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด 
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในการสอบราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 

การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการสอบราคาในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอ
งานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 

 
 



-๒- 

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง 
หรือหลายรายกระท าการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไม่ว่าจะกระท าโดยการ
สมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะให้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท า
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้
ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมิใช่เป็นไป
ในทางประกอบธุรกิจปกติ 

 
--------------- 



 

แบบหนังสือค ้าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 
         เลขที่……………………. 

 วันที่…………………….................. 
 

ข้าพเจ้า ………...……...............................…….(ชื่อธนาคาร)… ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี………………............. 
ถนน ………………....…ต าบล/แขวง …........……….…..อ าเภอ/เขต ……..........…………จังหวัด …….……..........…….. 
โดย…...............……...............…………..ผู้มีอ านาจลงนามผูก พันธนาคารขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้  ให้ไว้
ต่อ……...………...................................…(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ) ซึ่งต่อไปนี ้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ท าสัญญาซื้อขาย 
…………….........................….กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่ ……..….……..ลงวันที่ ..………..…....……ซึ่งผู้ขาย ต้องวาง
หลักประกัน การปฏิบัติ ตาม สัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจ านวนเงิน………..................…..บาท (………......….………..…..) 
ซึ่งเท่ากับร้อยละ ………..(…………..………%) ของราคาท้ังหมดตามสัญญา 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น 
ในการช าระเงิน ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จ านวนเงินไม่เกิน……………………บาท (……............…....………..) 
ในกรณีที่ผู้ขาย ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติ 
ตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่ก าหนดสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี ้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงสิทธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้ง 
และผู้ซื้อไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายช าระหนี้นั้นก่อน 
 2.  หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผก ไปจากเงื่อนไข ๆ ใน
สัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอม ในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
 3. หนังสือค้ าประกันนี้  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาซื้อขาย  ดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่
ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้ขาย จะได้ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกัน     ไม่ว่า
กรณ ีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้ขายยังต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามประทับตรา ไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………….……..........………ผู้ค้ าประกัน 
(……………………………………………) 
ต าแหน่ง…………………………………… 

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

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


