






รายละเอียดเงื่อนไขการประมูลจำหน่ายไม้สกัท่อนสวนป่าล่วงหน้า 
ตามประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 

คร้ังที่ 14 / 2564 
เร่ือง  การประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าสวนป่าแม่มาย 

ตามขนาดความโตกลางทอ่น 60 เซนติเมตรข้ึนไป 
__________________ 

ข้อ ๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลไม้ตามประกาศฉบับนี้  
๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล 
๑.๒ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทย  เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ และความคุ้มครองนั้นแล้ว 
๑.๓ เป็นผู้ไม่เคยถูกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปฏิเสธการติดต่อค้าขายด้วย 
๑.๔ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ เข้าร่วมประมูลรายอ่ืน 

ณ วันประกาศประมูล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ข้อ ๒. ผู้ประมูลต้องนำหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการรับซอง ดังนี้ 

ผู้ประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน 

๒.๑ บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้องต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้ประมูลเป็นนิติบุคคล 
    ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม ที่ได้คัดจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา และสำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองความถูกต้อง โดยให้  
ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้ประมูล 

    ข. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ที่ได้คัดจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีที่ผู้ประมูลเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื ่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้นั ้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง 

/(3) ในกรณีผู้ประมูล……. 
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     (3) ในกรณีผู้ประมูลเป็นผู้ประมูลร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ บุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2.1 (1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
    (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตาม
แบบที่แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสาร 6) 
   2.2 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประมูล
มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน ต้องยื่นเอกสารหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์
ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และสำบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองความ
ถูกต้องของผู้มอบอำนาจ และของผู้รับมอบอำนาจด้วย โดยตัวแทนต้องมีอำนาจทำการเจรจาตกลงเงื ่อนไข
รายละเอียดต่างๆแทนผู้เสนอราคาซื้อไม้สักท่อนล่วงหน้าได้ทุกประการ และมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งว่าผู้เสนอ
ราคาได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น 
    ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวข้างต้นเป็นภาพถ่ายผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงนาม
รับรองความถูกต้องของภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับนี้ด้วยและเมื่อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์ที่จะขอดู
ต้นฉบับเอกสารเมื่อใด ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องสามารถนำมาให้ดูได้ทันที (เอกสาร 7) 
    (2) หลักประกันซอง ตาม ข้อ 3. 

  ข้อ ๓.  การวางหลักประกันซอง 
ผู้ เข ้าร ่วมประม ูลจะต ้องวางหล ักประก ันซอง  จำนวน 500,000.- บาท                   

(ห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้ใช้หลักประกันอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                   ๓.๑  เงินสด  

๓.๒  แคชเชียร์เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายลงวันที่ที่ยื่นซองประมูล หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   
7 วัน ทำการของทางราชการ และให้สั่งจ่ายในนาม “องค์การอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคเหนือบน” และจะต้องวาง
หลักประกันซองให้ครบตามจำนวนที่กำหนด หากคณะกรรมการรับซองตรวจพบว่าวางหลักประกันซองไม่ครบ
ตามจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการรับซอง จะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคานั้น 

3.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน       
(หลักประกันซองการเสนอราคา) (เอกสาร 4) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สงวนสิทธิ์ ไม่รับหนังสือค้ำประกัน
ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

ข้อ ๔.  การเสนอราคา 
๔.๑ การเสนอราคาจะต้องใช้แบบเสนอราคาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เท่านั้น 

(เอกสาร 3) 
๔.๒ จะต้องเสนอราคาซื้อไม้สักท่อนสวนป่า ที่เพิ่มขึ้น(หรือลดลง) เป็นร้อยละ ของ

ตารางกำหนดราคาจำหน่ายไม้สักสวนป่า อ.อ.ป. ทุกขนาดเป็นฐาน (เอกสาร 2) โดยเป็นราคาที่ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสาร 3) ผู้ซื้อจะรับมอบไม้สักท่อนสวนป่า ณ หมอนไม้สวนป่าแม่มาย และราคาที่ยื่นซื้อนั้น
จะต้องเป็นราคาที่เด็ดขาดไม่มีเงื่อนไขใดๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขตามประกาศนี้ ทั้งนี้ผู้ยื่นประมูลจะต้องไป
ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ที่ปลูกไม้สักสวนป่าล่วงหน้าก่อน และมีความพอใจในสภาพพื้นที่ตลอดจนเส้นทางขนส่งไม้
จากหมอนไม้ของสวนป่าที่ยื่นประมูล 

/4.3 กรอกราย..... 
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     ๔.๓ กรอกรายละเอียดในใบเสนอราคาให้ชัดเจนด้วยอักษรพิมพ์ดีด หรือเขียนด้วย
หมึกเป็นภาษาไทยที่อ่านง่ายที่สุด พร้อมทั้งชื่อ ที่อยู่ และลงลายมือชื่อไว้ด้วย หากมีข้อความตอนใดไม่ใช้ก็ให้
ยกเลิกโดยวิธีขีดฆ่าด้วยความประณีต และผู้ประมูลจะต้องลงชื่อกำกับไว้ทุกแห่งด้วย 

๔.๔ ให้ลงจำนวนร้อยละที่เพิ่มขึ้น(หรือลดลง) ของราคาไม้ตามตารางกำหนดราคา
จำหน่ายไม้สักสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ในใบเสนอราคาเป็นตัวเลข 
และมีตัวหนังสือกำกับ หากตัวเลขตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือจำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือเป็นสำคัญ 

4.5 กรณีผู้เข้าประมูลเป็นบุคคลธรรมดา  และได้ลงลายมือชื่อฐานะผู้เสนอราคาเอง 
จะต้องแนบเอกสารหลักฐานได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นประมูลประกอบ 

หากตัวแทนของผู ้เข้าประมูลเป็นผู ้ลงชื่อในฐานะผู ้เสนอราคาแทน จะต้องแนบ
เอกสารหลักฐาน ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและของ
ตัวแทนซึ่งเจ้าพนักงานรับรองแล้วมาประกอบการพิจารณา และจะต้องแสดงข้อความให้ปรากฏในแบบเสนอ
ราคาว่าลงชื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจผู้ประมูลด้วย 

กรณีผู้ประมูลเป็นนิติบุคคล ให้ตัวแทนผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงชื่อใน
ฐานะผู ้เสนอราคาแทน และจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ภาพถ่ายหนังสือรับรองของสำนักงาน   
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือมอบอำนาจนิติบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการพิจารณา 

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่งหน้าที่ในนิติบุคคลนั้น ๆ ให้ชัดเจน   

ข้อ ๕.  การยื่นซองประมูล 
   ๕.๑ นำใบเสนอราคาสอดซอง ปิดผนึก และเขียนที่มุมซองว่า “ประมูลซื้อไม้สักท่อน

สวนป่าล่วงหน้าสวนป่าแม่มาย ตามประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ครั้งที่ 14 /๒๕64 
ลงวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564” ยื่นต่อคณะกรรมการรับซอง ภายในวัน เวลา ที่ระบุไว้ใน
ประกาศฯ พร้อมเอกสารตามข้อ ๒. และหลักประกันซองตามข้อ ๓. โดยเอกสารตามข้อ ๒. และ ข้อ ๓. ให้แยก
ออกจากซองใบเสนอราคาซื้อไมส้ักสวนป่าล่วงหน้า 

๕.๒ ผู้เข้าร่วมประมูลจะมายื่นซองด้วยตัวเอง หรือผู้แทนมายื่นก็ได้ โดยการมอบอำนาจ  
   ๕.๓ เมื่อคณะกรรมการรับซองประมูลแล้ว ผู้เข้าร่วมประมูลจะร้องขอเปลี่ยนแปลง

แก้ไขข้อความใด ๆ  อีกไม่ได้ 

๕.๔ ผู ้ เข ้าร ่วมประมูลแต่ละรายมีส ิทธ ิย ื ่นซองใบเสนอราคาประมูลได้เพียง              
๑ ซองเท่านั้น 

๕.๕ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองที่ระบุไว้ในประกาศฯ คณะกรรมการรับซอง จะยุติ
การรับซองทันที ผู้ประมูลจะร้องขอขยายเวลาอีกมิได้ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ ๖.  เกณฑ์การพิจารณา 
   ๖.๑  คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผล จะพิจารณาผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอ
ราคาสูงสุด และไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ อ.อ.ป. กำหนด ซึ่งใช้ตารางราคาจำหน่ายไม้สักสวนป่าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไมเ้ป็นฐาน (เอกสาร 2)  
 
 

/๖.๒  กรณีมีผู้เข้าร่วม….. 
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             ๖.๒  กรณีมีผู้เข้าร่วมประมูลยื่นเสนอราคาสูงสุดเท่ากันมากกว่า ๑ ราย องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนจะจัดให้ผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอราคาเท่ากันยื่นซองประมูลอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้
ราคาที่ยื่นไว้เดิมเป็นราคาตั้งต้นจนกว่าจะได้ผู้เสนอราคาสูงสุดเพียงรายเดียว  
   ๖.๓ กรณีไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลรายใดเสนอราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำในรูปแบบของ
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางราคาจำหน่ายไม้สักสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 
2560 (เอกสาร 2) ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กำหนด คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผล มีสิทธิเรียก   
ผู้เสนอราคาสูงสุดมาต่อรองราคา หรืออาจงดประมูลก็ได้ 

ข้อ ๗. การประกาศผลการประมูล 
               คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผล จะพิจารณาราคาตามเกณฑ์การพิจารณา  
ข้อ ๖. และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว จะแจ้งผลการประมูลให้
ผู้เข้าร่วมประมูลทราบอย่างเป็นทางการ โดยติดประกาศไว้ ที่กระดานประกาศขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ณ สำนักงานกลางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้น ๑  เลขที่ 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อม
ปราบฯ กทม. และสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เลขที่ 26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับจากวันเปิดซองประมูล 

  ข้อ ๘. การคืนหลักประกันซอง 
    ผู้เข้าร่วมประมูลที่ประมูลไม่ได้ จะได้รับหลักประกันซองคืนภายใน ๑๕ วัน หลังจาก
ได้มีการประกาศผลการประมูลแล้ว สำหรับผู ้ที ่ประมูลได้  (ผู ้ซ ื ้อ) กรณีเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค                
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  จะนำหลักประกันซองทั้งหมดโอนเป็นส่วนหนึ่งของค่าซื้อไม้สักสวนป่า
ล่วงหน้าตามสัญญาที่จะทำต่อกัน  

ข้อ ๙.  การทำสัญญา และการชำระเงินค่าซื้อไม้  
๙.๑  ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) จะต้องไปทำสัญญา (เอกสาร 8)กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เขตลำปาง ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันประกาศผลการประมูล หรือที่ได้รับแจ้งจากองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไมภ้าคเหนือบน   

๙.๒ ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) จะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นเงิน 10,000,000.- บาท 
(สิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้หลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
           ก) เงินสด 
                   ข) แคชเชียร์เช็คที ่ธนาคารสั ่งจ่ายให้แก่ “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือบน” โดยเป็นเช็คลงวันที่ทีท่ำสัญญาซื้อขายฯ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 7 วันทำการของทางราชการ          

 ค) หนังส ือค ้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือ                   
ค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)  (เอกสาร 5) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนสงวนสิทธิ์ ไม่รับ
หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
   ๙.๓  ผู้ประมูลได้ (ผ ู ้ซ ื ้อ) จะต้องชำระเง ินค่าซื ้อไม้ส ักสวนป่าล่วงหน้า พร้อม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามมูลค่าไม้ที่ทำออกตามแผนการทำไม้ปี พ.ศ. 2565 – 2569 
ของ สวนป่าแม่มาย แบ่งชำระดังนี้ 
 
 

/ชำระเงิน..... 
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      การชำระเงินค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าตามแผนการทำไม้ ปี 2565 จำนวน 
4,000 ลูกบาศก์เมตร 

๑) การชำระเงินงวดที่ ๑ ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖5 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินในวันที่ลงนามทำสัญญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าไม้ที่ทำการซื้อขายตามแผนการทำไม้ ปี 2565 
         2) การชำระเงินงวดที่ ๒ ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖5 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ ๑ ตามแผน
ทำไม้ออกป ี๒๕๖5 
     3) การชำระเงินงวดที่ ๓ ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖5 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ ๒ ตามแผน
ทำไม้ออกป ี๒๕๖5 
     ๔) การชำระเงินงวดที่ ๔ ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖5 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ ๓ ตามแผน
ทำไม้ออกปี ๒๕๖5 ทั้งนี้ หากจำนวนไม้งวดที่ 4 ตามแผนทำไม้ออกปี 2565 เมื่อคิดคำนวณในราคาซื้อ-ขาย
แล้วปรากฏว่า มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้ชำระไว้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ
บนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อมาชำระเพิ่มเติมก่อนที่ผู้ขายจะทำการส่งมอบไม้งวดที่ 4 และในทางกลับกันหาก
ปรากฎว่าจำนวนไม้งวดที่ 3 เมื่อคำนวณในราคาที่ประมูลได้แล้วมีมูลค่าน้อยกว่าเงินที่ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้ชำระ
ไว้ ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ยินยอมให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนนำเงินส่วนที่เกินนั้นไปเป็นค่าซื้อไม้ใน
งวดถัดไป 
   การชำระเงินค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าตามแผนการทำไม้ ปี 2566 จำนวน 
3,000 ลูกบาศก์เมตร 
         5) การชำระเงินงวดที่ 1 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖6 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 4 ตามแผน
ทำไม้ออกป ี๒๕๖5 
     6) การชำระเงินงวดที่ 2 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖6 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 1 ตามแผน
ทำไม้ออกป ี๒๕๖6 
     7) การชำระเงินงวดที่ 3 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖6 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 2 ตามแผน
ทำไม้ออกป ี๒๕๖6 
     8) การชำระเงินงวดที่ 4 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖6 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 3 ตามแผน
ทำไม้ออกปี ๒๕๖6 ทั้งนี้ หากจำนวนไม้งวดที่ 4 ตามแผนทำไม้ออกปี 2566 เมื่อคิดคำนวณในราคาซื้อ-ขาย
แล้วปรากฏว่ามีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้ชำระไว้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ
บนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) มาชำระเพิ่มเติมก่อนที่ผู้ขายจะทำการส่งมอบไม้งวดที่ 4 และในทาง
กลับกันหากปรากฎว่าจำนวนไม้งวดที่ 3 เมื่อคำนวณในราคาที่ประมูลได้แล้วมีมูลค่าน้อยกว่าเงินที่ผู้ประมูลได้ 
(ซื้อ) ได้ชำระไว้ ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ยินยอมให้ผู้ขายนำเงินส่วนที่เกินนั้นไปเป็นค่าซื้อไม้ในงวดถัดไป 
 

/การชำระ... 
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   การชำระเงินค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าตามแผนการทำไม้  ปี 2567 จำนวน 
1,500 ลูกบาศก์เมตร 
         9) การชำระเงินงวดที่ 1 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖7 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 4 ตามแผน
ทำไม้ออกป ี๒๕๖6 
     10) การชำระเงินงวดที่ 2 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖7 ให้ผู ้ประมูลได้ (ซื ้อ) 
ชำระเงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 1 ตาม
แผนทำไม้ออกป ี๒๕๖7 
     11) การชำระเงินงวดที่ 3 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖7 ให้ผู ้ประมูลได้ (ซื ้อ) 
ชำระเงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 2 ตาม
แผนทำไม้ออกป ี๒๕๖7 
     12) การชำระเงินงวดที่ 4 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖7 ให้ผู ้ประมูลได้ (ซื ้อ) 
ชำระเงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 3 ตาม
แผนทำไม้ออกปี ๒๕๖7 ทั้งนี้ หากจำนวนไม้งวดที่ 4 ตามแผนทำไม้ออกปี 2567 เมื่อคิดคำนวณในราคา           
ซื้อ-ขายแล้วปรากฏว่ามีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที่  ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้ชำระไว้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือบนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) มาชำระเพ่ิมเติมก่อนที่ผู้ขายจะทำการส่งมอบไม้งวดที่ 4 และ
ในทางกลับกันหากปรากฎว่าจำนวนไม้งวดที่  3 เมื่อคำนวณในราคาที่ประมูลได้แล้วมีมูลค่าน้อยกว่าเงินที่               
ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้ชำระไว้ ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ยินยอมให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนนำเงินส่วนที่
เกินนั้นไปเป็นค่าซ้ือไม้ในงวดถัดไป 
   การชำระเงินค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าตามแผนการทำไม้  ปี 2568 จำนวน 
3,000 ลูกบาศก์เมตร 
         13) การชำระเงินงวดที่ 1 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖8 ให้ผู ้ประมูลได้ (ซื ้อ) 
ชำระเงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 4 ตาม
แผนทำไม้ออกป ี๒๕๖7 
     14) การชำระเงินงวดที่ 2 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖8 ให้ผู ้ประมูลได้ (ซื ้อ) 
ชำระเงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 1 ตาม
แผนทำไม้ออกป ี๒๕๖8 
     15) การชำระเงินงวดที่ 3 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖8 ให้ผู ้ประมูลได้ (ซื ้อ) 
ชำระเงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 2 ตาม
แผนทำไม้ออกป ี๒๕๖8 
     16) การชำระเงินงวดที่ 4 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖8 ให้ผู ้ประมูลได้ (ซื ้อ) 
ชำระเงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 3 ตาม
แผนทำไม้ออกปี ๒๕๖8 ทั้งนี้ หากจำนวนไม้งวดที่ 4 ตามแผนทำไม้ออกปี 2568 เมื่อคิดคำนวณในราคา   
ซื้อ-ขายแล้วปรากฏว่ามีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที่  ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้ชำระไว้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือบนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) มาชำระเพ่ิมเติมก่อนที่ผู้ขายจะทำการส่งมอบไม้งวดที่ 4 และ
ในทางกลับกันหากปรากฎว่าจำนวนไม้งวดที่  3 เมื่อคำนวณในราคาที่ประมูลได้แล้วมีมูลค่าน้อยกว่าเงินที่             
ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้ชำระไว้ ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ยินยอมให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนนำเงินส่วนที่
เกินนั้นไปเป็นค่าซ้ือไม้ในงวดถัดไป 

/การชำระเงินค่าซื้อไม้... 
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   การชำระเงินค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าตามแผนการทำไม้  ปี 2569 จำนวน 
2,500 ลูกบาศก์เมตร 
         17) การชำระเงินงวดที่ 1 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖9 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 4 ตามแผนทำไม้ออกปี ๒๕๖8 
     18) การชำระเงินงวดที่ 2 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖9 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 1 ตามแผนทำไม้
ออกปี ๒๕๖9 
    19) การชำระเงินงวดที่ 3 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖9 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 2 ตามแผนทำไม้
ออกปี ๒๕๖9 
     20) การชำระเงินงวดที่ 4 ของปีที่ทำไม้ปี ๒๕๖9 ให้ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ชำระ
เงินเมื่อผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้รับมอบไม้แล้วเป็นมูลค่าไม้ร้อยละ ๘๐ ตามจำนวนมูลค่าของไม้งวดที่ 3 ตามแผนทำไม้
ออกปี ๒๕๖9  
    21) งวดสุดท้ายหากจำนวนไม้ที ่เหลือมีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที ่เหลือ           
ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) ได้ชำระไว้ ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) จะต้องชำระเงินค่าซื้อไม้ที่เหลือให้แก่ผู้ขายจนครบจำนวน แล้วจึงจะ
รับมอบไม้งวดสุดท้ายไปได้ 

9.4 ให้ยึดถือพ้ืนที่การทำไม้ตามแผนการทำไม้ในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ ปริมาตรไม้ให้คิด
เป็นไปตามจริงของไม้ท่อนที่ทำออกได้ 

การชำระเงินค่าซื้อไม้ ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) จะต้องชำระเงินค่าซื้อไม้หลักทรัพย์อย่างใด
อย่างหนึ่ง 

ก. เงินสด  
ข. โอนเข้าบัญชีของผู้ขายตามที่รับแจ้งจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ค. แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายลงวันที่สั่งจ่าย ในวันทำการของทาง 

ราชการ และให้สั่งจ่ายในนาม “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน” 
  ข้อ 10. แผนการทำไม้ ปี 2565 – 2569 จากสวนป่าแม่มาย 

 
/ปรากฏ... 

สวนป่า แผนท าไมป้ี แปลงปี อายุไม ้(ป)ี จ านวนพืน้ที ่(ไร่)
ประมาณการ

ผลผลิต (ลบ.ม.)
หมายเหตุ

แมม่าย 2565 2521 44 679.52        4,000.00        
679.52        4,000.00        

2566 2522 44 579.57        3,000.00        
579.57        3,000.00        

2567 2522 45 316.65        1,500.00        
316.65        1,500.00        

2568 2525 43 595.94        3,000.00        
595.94        3,000.00        

2569 2526 43 541.10        2,500.00        
541.10        2,500.00        

2,712.78      14,000.00      รวมทัง้หมด

รวมปี 2565

รวมปี 2566

รวมปี 2567

รวมปี 2568

รวมปี 2569
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  ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่ บริเวณตำแหน่งที่ตั้ง ของแปลงทำไม้ ปี 2565 – 2569  
สวนป่าแม่มาย จังหวัดลำปาง (เอกสาร 1) 

ข้อ ๑1.  การส่งมอบ – รับมอบไม้ 
๑1.๑ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เป็นผู ้ดำเนินการทำไม้ออกเอง               

ทุกขั้นตอน หรือจ้างผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) เป็นผู้ทำไม้ออกในบางขั้นตอน หากพิจารณาแล้วว่าผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ)                  
มีนวัตกรรมการทำไม้ที่ดี ในอัตราค่าจ้างทำไม้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กำหนด และอยู่ในการกำกับดูแลของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  

11.2 ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) ต้องนำรถมารับมอบไม้ที่หมอนไม้ของงานสวนป่าแม่มาย  
ที่ทำไม้ออก โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนจะดำเนินการหมายวัดตัดทอน จัดทำบัญชีไม้ ชำระ
ค่าภาคหลวง และ ออกใบกำกับการนำไม้เคลื่อนที่ (สป.15) ให้แก่ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ)  ทั้งนี้ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) 
จะต้องดำเนินการรับมอบไม้ภายใน 7 วัน หลังจากที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนมีหนังสือแจ้งให้              
ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) มารับมอบไม้ 

หากผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) ไม่มาดำเนินการรับมอบไม้และลากขนไม้ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนกำหนดให้ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) ทำหนังสือขอผ่อนผัน การ
ลากขนไม้มาเป็นกรณีๆ ไม่เกิน 15 วัน หากไม่มีการดำเนินการดังกล่าว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
จะริบหลักประกันสัญญา และค่าซื้อไม้ที่ได้ชำระไว้แล้วทั้งสิ้น 

ในกรณีที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่อาจให้ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) รับมอบไม้และลาก 
ขนไม้ออกตามระยะเวลาที ่กำหนดได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีสิทธิขยาย
ระยะเวลาการทำไม้ให้กับผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) ดุลยพินิจในการพิจารณาขอขยายระยะเวลาให้อยู่ในอำนาจของ
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โดยที่ผู ้ประมูลได้ (ผู ้ซื ้อ) ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งสิ้น โดยผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ)  ให้ถือการปฏิบัติดังนี้ 

ก. ผู้ประมูลได้ (ซื้อ) จะต้องซื้อไม้ทุกความยาวตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป และทุก
ชั้นคุณภาพ (ยกเว้นไม้ที่เป็นโพรง) ที่ทำออกในแต่ละงวดและรับมอบไม้ ณ สวนป่าตามที่กำหนดในประกาศ    
ที่ทำออกตามแผนการทำไม้ในแต่ละปี สำหรับการหมายวัดตัดทอนไม้ จะดำเนินตามคู่มือการทำไม้ของ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม ้

ข. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเคลื่อนย้ายไม้สักออกจากสวนป่าที่มีการ
ทำไม้ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. (สิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดแล้วห้ามทำการเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด)  

๑1.๓  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนจะส่งมอบไม้ให้กับผู้ประมูลได้                
(ผู้ซื้อ) ณ พ้ืนที่ภายในบริเวณหมอนไม้ของงานสวนป่าแม่มายที่มีการทำไม้ตามประกาศนี้ เป็นงวด ๆ แต่ละงวด
จะส่งมอบ เป็นคราว ๆ และจัดทำบันทึกรับมอบ-ส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

/องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้... 
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนมีสิทธิในการกำหนดเวลาเริ่มทำการส่งมอบ 
รับมอบ และกำหนดเวลาให้ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) ดำเนินการรับมอบไม้ให้แล้วเสร็จ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประมูลได้ 
(ผู้ซื้อ) ทราบหากผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าว จะต้องแจ้งล่วงหน้า
เป็นหนังสือให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พิจารณา ผลการพิจารณาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็น               
ประการใด ผู้ประมูลได ้(ผู้ซื้อ) จะมีข้อโต้แย้งใด ๆ มิได้ 

 

ข้อ ๑2.  การระงับสิ้นลงของสัญญา 
๑2.๑ ในกรณีที่ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) หรือบริวาร หรือผู้รับจ้างของผู้ประมูลได้  (ผู้ซื้อ) 

ได้กระทำความผิดตามกฎหมายป่าไม้ โดยอ้างหรืออาศัยโอกาสจากการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายไม้รายนี้ 
ให้ถือว่าผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) กระทำผิดสัญญา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และผู้ประมูลได้ 
(ผู้ซื้อ) ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แต่อย่างใด   

๑2.๒ ถ้าสัญญาซื้อขายไม้รายนี้ได้ระงับสิ้นลงเพราะเหตุที่สัญญานี้สิ ้นอายุ หรือ
เพราะเหตุที่ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) เป็นฝ่ายผิดสัญญา โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา 
และสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายแล้ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  คือ 

(๑) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีสิทธิขายไม้ที่เหลืออยู่ตามสัญญานี้ทั้งหมด หาก
ปรากฏว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ขายไม้ดังกล่าวในราคาที่ถูกกว่าราคาที่ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ)  จะต้องชำระ
ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าใดก็ตาม ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) จะต้องชดใช้เงินจำนวน
นั้นให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จนครบถ้วน 

(๒)  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยของเงินจำนวนตามข้อ (๑) ในอัตรา
ร้อยละ ๑๒.๕ ต่อปี นับแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา หรือผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) กระทำผิดสัญญาแล้วแต่กรณี จนกว่า          
ผู้ประมูลได้ (ผู้ซื้อ) จะชำระเงินดังกล่าวเสร็จสิ้น 

          ข้อ ๑3. ข้อสงวนสิทธิ์ตามประกาศฉบับนี้ 
13.1  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลขายไม้สักสวนป่า

ล่วงหน้าในครั้งนี้ หรือจะทำการประกาศประมูลขายครั้งใหม่ โดยผู้ยื่นซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
และในกรณีที่ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตัดสินชี้ขาดให้ผู้ยื่นซื้อรายใดเป็นผู้ได้รับเลือกให้ถือเป็น
ยุติ ผู้ใดจะอุทธรณ์ หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 

๑3.2  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาที่แนบท้ายประกาศนี้  
๑3.3  กรณีที ่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา อันเหตุเนื ่องมาจากระเบียบ              

ข้อกฎหมาย หรือนโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คู ่สัญญาทั้งสองฝ่ายหาทางออกร่วมกันโดยไม่ถือว่า
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญา  และไม่สามารถเรียกร้องค่าความเสียหายใด ๆ ต่อกันได้ 

 

/ข้อ 14. เอกสาร... 
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ข้อ ๑4.  เอกสารแนบท้ายประกาศ 
เอกสาร 1  แผนที่สวนป่า แสดงแปลงที่ทำไม้ออกปี 2565 – 2569 จำนวน  5 แผ่น 
เอกสาร 2  ตารางกำหนดราคาจำหน่ายไม้สักสวนป่าขององค์การ 
              อุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560       จำนวน    1 แผ่น         
เอกสาร 3  ใบเสนอราคา      จำนวน    1 แผ่น 
เอกสาร 4  แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง )  จำนวน    1 แผ่น   
เอกสาร 5  แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)  จำนวน    1 แผ่น    
เอกสาร 6  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑                                       จำนวน    ๒ แผ่น 
เอกสาร 7  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒     จำนวน    ๑ แผ่น 
เอกสาร 8  แบบสัญญาซื้อขายไม้สวนป่าล่วงหน้า   จำนวน  12 แผ่น 
เอกสาร 9  บทนิยาม                                                          จำนวน    1 แผ่น 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศประมูลฉบับนี้ 
 

             ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 



                                                                                                                                                   เอกสาร 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 



 



 



 



 
เอกสาร  2 

  



เอกสาร  3 
ใบเสนอราคา 

 
 

                    เขียนที่ .............................................................. 
 

                                                                       วันที่.........  เดือน ........................ พ.ศ. ๒๕64 
 

เร่ือง ประมูลซื้อไม้สักท่อนสวนปา่ล่วงหน้า ตามประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ครั้งที่ .../๒๕64 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลประมูลไม้สวนป่า 
 

  ข้าพเจ้า.....(ชื่อผู้ยื่นประมลู/บรษิัท/ห้างร้าน)...................................................................................... 
โดย ...............................................................................................................................................................ตามหนังสอื
มอบอำนาจฉบับที ่............................ ลงวันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ..............  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที ่......... ........  หมู่ที่ ........ ถนน …...................... แขวง/ตำบล ........................................................................... 
เขต/อำเภอ .......................................... จังหวัด............................................ โทรศัพท์ . .................... .............................. 
โทรศัพท์มือถือ ...................................................................... โทรสาร ............................................................................ 
  มีความประสงค์ขอซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าตามประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 
ครั้งที่ 14/๒๕64  ลงวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 เรื่อง ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้า สวนป่า
แม่มาย ในราคาที ่เพิ ่มขึ ้นร้อยละ.................. (...........................) หรือในราคาที ่ลดลงร้อยละ .................. 
(...........................) ของราคาตามตารางกำหนดราคาจำหน่ายไม้สักสวนป่าทุกขนาด ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2560 (เอกสาร 2) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับมอบไม ้ณ หมอน
ไม้ของสวนป่าแม่มายที่ดำเนินการทำไม้ออกตามแผน 
                                         
พร้อมนี้ได้แนบ      เงินสด  จำนวน ................................... บาท 

แคชเชียร์เช็คธนาคาร  .............................................................. สาขา ....................................  
เล่มที่ ............. เลขที่ ............ ลงวันที่ ...............................จำนวน ....................................บาท 

หนังสือค้ำประกนัของธนาคาร ...................................... เลขที่...............ลงวันที่........................ 
จำนวน...................................................... บาท 

เพื่อเป็นประกันซองการยื่นความจำนงขอซื้อไม้สวนปา่ข้างตน้มาด้วยแล้ว 

                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
                                 ลงชื่อ ..............................................................   ผู้เสนอราคา 
                                             (............................................................) 
                  ประทับตราถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตัวอย่างการกรอกตัวเลขในการเสนอราคาร้อยละ ที่ 

    1) ในราคาท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 (สิบ) 
        หรือ 2) ในราคาที่ลดลงร้อยละ 10 (สิบ) 
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แบบหนังสือค้ำประกัน 
(หลักประกันซอง) 

 

เลขที่  ..........................................                                                                วันที่  .........................................  

ข้าพเจ้า..................(ชื่อธนาคาร).......................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่................ ถนน......................... 
ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต............................... จังหวัด .................................... โดย  . . .
         ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ซึ่ง
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

๑. ตามที่  (ชื่อผู้ซื้อ)       ได ้ย ื ่นซองประกวดราคาสำหรับการจัดซื ้อตาม
เอกสารประกวดราคาเลขที่.......................................................... ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวด
ราคาต่อ ต่อผู้ขาย เป็นจำนวนเงิน .................................. บาท (..............................................................)  นั้น  
  ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง
ของผู้ขาย จำนวนไม่เกิน.......................บาท  (...........................................................) ในฐานะเ ป็นลูกหนี้
ร่วม ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา อันเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้อง
ชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้ขายมีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา รวมทั้งผู้ซื้อได้ถอนใบประกันซอง
ประกวดราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งให้ไปทำ
สัญญา หรือมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที ่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ทั ้งนี ้ โดยผู ้ขายไม่
จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ซื้อชำระหนี้นั้นก่อน 

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่...........เดือน........................ พ.ศ. ...........  จนถึงวันที่
....... เดือน.....................พ.ศ. ............  และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
  ๓. หากผู้ขายได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ซื้อ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ขายได้ขยายระยะเวลาให้แก่ซื้อดังกล่าวข้างต้น 

   ข้าพเจ้าไดล้งนามและประทบัตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ค้ำประกัน 
         (……………………………………………) 
ตำแหน่ง..................................................... 

 
 

(ลงชื่อ)........................................................ พยาน   
                                                (.....................................................) 
  
 
          (ลงชื่อ)........................................................ พยาน 
                                                (...................................................)                     
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แบบหนังสือค้ำประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 

เลขที่  ..........................................                                                                วันที่  .........................................  

ข้าพเจ้า..................(ชื่อธนาคาร).......................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่................ ถนน......................... 
ตำบล/แขวง.............................. อำเภอ/เขต.......................... จังหวัด ................................ โดย  . . .        
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“ผู้ขาย” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

๑. ตามที่  (ชื่อผู้ซื้อ)       ซึ ่งต่อไปนี ้เร ียกว่า “ผู ้ซ ื ้อ” ได้ทำสัญญาซื ้อขาย              
ไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้ากับผู้ขาย ตามสัญญาเลขที่ ..................................... ลงวันที่............ เดือน .................... 
พ.ศ. ............... ซึ่งผู้ซื้อต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ขาย  เป็นจำนวนเงิน .................................... 
บาท (..............................................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ...... (........%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 
  ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง
ของผู้ขาย จำนวนไม่เกิน..................บาท  (...........................................................) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่ วม 
ในกรณีที่ ผู้ซื้อก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ซื้อมิได้ปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ขายไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ซื้อชำระหนี้นั้นก่อน 

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้น  จนถึงวันที่........ 
เดือน..............................พ.ศ. ............  และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
  ๓. หากผู้ขายได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ซื้อ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ขายได้ขยายระยะเวลาให้แก่ซื้อดังกล่าวข้างต้น 

   ข้าพเจ้าไดล้งนามและประทบัไวต้่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ค้ำประกัน 
         (……………………………………………) 
ตำแหน่ง..................................................... 

 
 

(ลงชื่อ)........................................................ พยาน   
                                                (.....................................................) 
  
 
          (ลงชื่อ)........................................................ พยาน 
                                                (...................................................)                     
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บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
 

            ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                 (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด 
                         สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล   จำนวน--------------------------แผน่ 
                         บัญชีรายชือ่หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน--------------------แผ่น 
                 (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด 
                         สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล  จำนวน------------------------แผน่        
                         หนังสือบรคิณห์สนธิ   จำนวน--------------------------แผ่น 
                         บัญชีรายชือ่กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน------------------แผ่น 
                         บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จำนวน----------------------------แผ่น 
            ๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เปน็นิตบิุคคล   
                 (ก)   บุคคลธรรมดา  
                         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูน้ั้น  จำนวน--------------------------แผ่น 
                 (ข)   คณะบุคคล 
                         สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จำนวน-------------------------แผน่ 
     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เปน็หุ้นส่วน  จำนวน--------------------------แผ่น 
             ๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
                  สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จำนวน-----------------------แผ่น 
                 (ก)   ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
                         -  บุคคลสญัชาตไิทย 
                            สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน  จำนวน---------------------------แผ่น 
                         -  บุคคลทีม่ิใช่สัญชาติไทย 
                            สำเนาหนังสือเดินทาง  จำนวน-----------------------------แผ่น 
                  (ข)   ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
                         -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกดั 
        สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล  จำนวน----------------------------แผ่น 
              บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้าม)ี จำนวน----------------แผน่      
  -  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด 
                            สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล  จำนวน------------------------แผน่    
        หนังสือบริคณห์สนธิ  จำนวน---------------------------แผน่ 
            บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถา้มี) จำนวน-------------------แผ่น 
                             บัญชีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  จำนวน--------------------------แผ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

           ๔.   อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ 
ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                  ลงชื่อ…………………………………………….ผู้เสนอราคา 
                                                                                                            (......................................................) 
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บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
                ๑.  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอำนาจ 
                      ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  จำนวน----------------------------แผ่น  
                ๒.   อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
                -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                        -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

                       
                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประมูล
ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                         ลงชื่อ ……………………………………………….ผู้เสนอราคา 
                                                               (………………………………………………...) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

สัญญาซื้อขายไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าตามขนาดความโตกลางท่อน ๖๐ เซนติเมตรข้ึนไป  
ของสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

…………………..……….. 
 

สัญญาเลขที ่ออป.เหนือบน      /๒๕๖๔ 
 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น  ณ .................................................................... องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
เลขที ่…………. ถนน............................... ตำบล.........................  อำเภอ........................ จงัหวัด...................... .. 
เมื่อวันที่ ......... เดือน ……………………. พ.ศ. ๒๕๖......   
 ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย .................................... ตำแหน่ง .................................
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ ทส ๑๔๐๐/....................
ลงวันที่........... เดือน.................พ.ศ. ๒๕๖....... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ .................... 
โดย ..................................อายุ ..... ป ี ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ......เดือน ...................  
พ.ศ. ๒๕๖...... ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด............. 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที ่........................... ลงวันที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. ๒๕๖...... 
มีสำนักงานใหญ ่ตั้งอยู่เลขที ่................. หมู่ที่ ........ ถนน ....................... ตำบล/แขวง ..................................... 
อำเภอ/เขต ..................... จังหวัด....................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซ้ือ” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยคู่สัญญา
ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้   
 ข้อ ๑. ข้อตกลง 
                         ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าตามขนาดความโตกลางท่อน 
๖๐ เซนติเมตรขึ้นไปของสวนป่าแม่มาย ในสังกัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การ -
อุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื้อท่ีประมาณ ๒,๗๑๒.๗๘ ไร่ 
ซึ่งผู้ขายจะทำไม้ออกในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ระยะเวลา ๕ ปี รวมผลผลิตประมาณ ๑๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใน
ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ……………..(………………) หรือลดลงร้อยละ……………..(………………) ของราคาตามตาราง
กำหนดราคาจำหน่ายไม้สักสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็น 
ราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รายละเอียดปรากฏตามใบเสนอราคาของผู้ซื้อฉบับลงวันที่ ……….. เดือน……….. 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนที่แสดงแผนทำไม้สักล่วงหน้าปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ของสวนป่าแม่มาย จังหวัดลำปาง  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนของผู้ขายที่แนบท้ายสัญญานี้ และ
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 
 
 
 
ลงชื่อ ………….………………………….……………........ ผู้ขาย  ลงชื่อ ………….………………………….……..….…........ ผู้ซ้ือ 
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-๒- 
 
 ข้อ ๒. การตรวจสอบ 
                         ในขณะทำสัญญานี้ ผู้ซื้อรับว่าได้ไปตรวจสอบพ้ืนที่สวนป่าตามสัญญาข้อ ๑ แล้วและมี
ความพอใจในสภาพพ้ืนที่ และเส้นทางขนส่งที่ผู้ซื้อจะต้องไปทำการรับมอบไมจ้ากผู้ขายด้วยแล้ว 
 ข้อ ๓. การชำระเงิน 
          ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระเงินค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้า พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ขาย
ตามมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้ตั้งแต่ปี  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙  โดยจำนวนมูลค่าไม้ตามที่ระบุไว้
ในสัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงใช้ราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ………..(………………) หรือลดลงร้อยละ……………..(………………) 
ของราคาเฉลี่ยตามราคาที่กำหนดไว้ในตารางกำหนดราคาจำหน่ายไม้สักสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ฉบับลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยลูกบาศก์เมตรละ ....................... บาท (....................................) 
รวมเป็นมูลค่าไม้สักจำนวน ................................บาท (...........................................) ภาษีมูลค่าเพ่ิม
จำนวน ..............................บาท (.........................................) รวมเป็นมูลค่าไม้ทั้งสิ้นที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นเงิน
จำนวน ................................. บาท (..............................................)  
                           ทั้งนี้ ในการส่งมอบและรับมอบไม้ตามสัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้การคำนวณมูลค่าไม้ตาม
จริงที่ปรากฏในวันส่งมอบและรับมอบโดยคิดในราคาลูกบาศก์เมตรละเพ่ิมขึ้นร้อยละ……………..(………………) หรือ
ลดลงร้อยละ……………..(………………) ของราคาไม้ตามตารางกำหนดราคาจำหน่ายไม้สักสวนป่าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยแบ่งชำระตามรายการดังต่อไปนี้ 
                         ๓.๑) ผูซ้ื้อจะต้องชำระค่าไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้า ซึ่งผู้ขายจะทำออกในปี ๒๕๖๕ 
เนื้อที่ ๖๗๙.๕๒ ไร่ ผลผลิตจำนวน ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้กับผู้ขาย.โดยแบ่งชำระเป็น ๔ งวด ดังนี้  
                                ๓.๑.๑) งวดที่ ๑ ชำระเงินค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) 
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน  ......................................... บาท  
(..........................................) ภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน .............................บาท(................................................)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ........................................บาท(...................................................)ให้กับผู้ ขายในวันทำสัญญา  
โดยผู้ซื้อได้ชำระเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามในเสร็จรับเงินของผู้ขาย เล่มที่ ........... เลขท่ี ....... ลงวันที่ ......... 
เดือน .................. พ.ศ. ๒๕๖…. 
                                หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๑ มีมูลค่ามากกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๒ โดยต้องชำระ
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน  
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ………….………………………….……………........ ผู้ขาย  ลงชื่อ ………….………………………….……..….…........ ผู้ซ้ือ 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
 
                 ๓.๑.๒) งวดที่ ๒ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของมูลค่า
ไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๕ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าไม้ที่
ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๑  เป็นเงินจำนวน ....................................บาท(................................................) 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน ..........................บาท(.........................................)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............. ..............บาท 
(.............................................) ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย 
                                หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๒ มีมูลค่ามากกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๓  โดยต้องชำระ
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน  
                                ๓.๑.๓) งวดที่ ๓ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของ
มูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๕  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐ ของ
มูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน .............................บาท (.....................................) 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน .......................................บาท (...................................................) รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 
.................................บาท(...................................) ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย 
                                หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๓ มีมูลค่ามากกว่าจำนวน 
เงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๔  โดยต้องชำระ 
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน  
                                ๓.๑.๔) งวดที่ ๔ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕.(ยี่สิบห้า).         
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๕ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐  
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน.............................บาท (.....................................) 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน .......................................บาท (........................... ........................) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
.................................บาท(...................................) ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                                หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๔ มีมูลค่ามากกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๑ ของแผนการทำ
ไม้ปี ๒๕๖๖  โดยต้องชำระภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มี 
การส่งมอบและรับมอบกันมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้
ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วนหนึ่งของค่าซื้อไม้งวดที่ ๑ ของแผนการทำไม้ปี ๒๕๖๖ แทน 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ………….………………………….……………........ ผู้ขาย  ลงชื่อ ………….………………………….……..….…........ ผู้ซ้ือ 
 
 
 



 
 

-๔- 
 
                       ๓.๒) ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้า ซึ่งผู้ขายจะทำออกในปี ๒๕๖๖  
เนื้อที่ ๕๗๙.๕๗ ไร่ ผลผลิตจำนวน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้กับผู้ขายโดยแบ่งชำระเป็น ๔ งวด ดังนี้  
                               ๓.๒.๑) งวดที่ ๑ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)       
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๖ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐  
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๔ ของแผนการทำไม้ปี ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน.............................บาท 
(.....................................)ภาษมีูลค่าเพ่ิมจำนวน .....................................บาท (....................... ............................) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................................บาท(...................................) ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                               หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๑ มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงิน
ที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๒  โดยต้องชำระ 
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน 
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน  
                               ๓.๒.๒) งวดที่ ๒ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)         
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๖ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐   
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน..............................บาท (..........................................)
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน .......................บาท (..................................)ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับ
แจ้งจากผู้ขาย   
                               หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๒ มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงิน
ที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๓ โดยต้องชำระ
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน 
                ๓.๒.๓) งวดที่ ๓ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)            
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๖  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐ 
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน..............................บาท (..........................................)
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน .......................บาท(..................................) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................บาท  
(..................................................)ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                                หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๓ มีมูลค่ามากกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๔ โดยต้องชำระ
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน 
 
 
 
ลงชื่อ ………….………………………….……………........ ผู้ขาย  ลงชื่อ ………….………………………….……..….…........ ผู้ซ้ือ 
 
 
 



 
 

-๕- 
 
                ๓.๒.๔) งวดที่ ๔ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)            
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๖  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐  
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน..............................บาท (..........................................)
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน .......................บาท(..................................) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................บาท  
(..................................................)ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                                หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๔ มีมูลค่ามากกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๑ ของแผนการทำ
ไม้ปี ๒๕๖๗  โดยต้องชำระภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มี
การส่งมอบและรับมอบกันมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้
ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วนหนึ่งของค่าซื้อไม้งวดที่ ๑ ของแผนการทำไม้ปี ๒๕๖๗ แทน 
                       ๓.๓) ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้า ซึ่งผู้ขายจะทำออกในปี ๒๕๖๗  
เนื้อที่ ๓๑๖.๕๖ ไร่ ผลผลิตจำนวน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้กับผู้ขายโดยแบ่งชำระเป็น ๔ งวด ดังนี้  
                               ๓.๓.๑) งวดที่ ๑ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)       
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๗ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐  
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๔ ของแผนการทำไม้ปี ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวน.............................บาท 
(.....................................)ภาษมีูลค่าเพ่ิมจำนวน .....................................บาท (....................... ............................) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................................บาท(...................................) ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                               หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๑ มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงิน
ที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๒  โดยต้องชำระ 
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน  
                               ๓.๓.๒) งวดที่ ๒ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)  
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๗ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐   
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน.....................บาท (................................)ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จำนวน ................บาท (.................................)ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย  
                               หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๒ มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงิน
ที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๓  โดยต้องชำระ
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน 
 
 
 
 
ลงชื่อ ………….………………………….……………........ ผู้ขาย  ลงชื่อ ………….………………………….……..….…........ ผู้ซ้ือ 
 
 
 



 
 

-๖- 
 

                ๓.๓.๓) งวดที่ ๓ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)            
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๗  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐ 
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน..............................บาท (..........................................)
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน .......................บาท(..................................) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................บาท 
(..................................................)ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                                หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๓ มีมูลค่ามากกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๔ โดยต้องชำระ
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน 
                 ๓.๓.๔) งวดที่ ๔ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)            
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๗ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐  
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน..............................บาท (..........................................)
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน .......................บาท(..................................) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................บาท 
(..................................................)ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                                หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๔ มีมูลค่ามากกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๑ ของแผนการทำ
ไม้ปี ๒๕๖๘  โดยต้องชำระภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มี
การส่งมอบและรับมอบกันมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้
ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วนหนึ่งของค่าซื้อไม้งวดที่ ๑ ของแผนการทำไม้ปี ๒๕๖๘ แทน 
                       ๓.๔) ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้า ซึ่งผู้ขายจะทำออกในปี ๒๕๖๘  
เนื้อที่ ๕๙๕.๙๔ ไร่ ผลผลิตจำนวน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้กับผู้ขายโดยแบ่งชำระเป็น ๔ งวด ดังนี้  
                               ๓.๔.๑) งวดที่ ๑ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)       
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๘ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐  
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๔ ของแผนการทำไม้ปี ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน.............................บาท 
(.....................................)ภาษมีูลค่าเพ่ิมจำนวน .....................................บาท (........................ ...........................) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................................บาท(...................................) ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                               หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๑ มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงิน
ที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๒  โดยต้องชำระ 
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน  
 
 
 
ลงชื่อ ………….………………………….…………........ ผู้ขาย  ลงชือ่ ………….………………………….……..….…........ ผู้ซ้ือ 
 
 
 



 
 

-๗- 
 

                               ๓.๔.๒) งวดที่ ๒ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)         
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๘ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐   
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน.....................บาท (................................)ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จำนวน ................บาท (.................................)ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย  
                               หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๒ มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงิน
ที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๓ โดยต้องชำระ
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน 
                ๓.๔.๓) งวดที่ ๓ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)            
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๘  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐  
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน..............................บาท (..........................................) 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน .......................บาท(..................................) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................บาท 
(..................................................)ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                                หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๓ มีมูลค่ามากกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๔ โดยต้องชำระ 
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน 
                 ๓.๔.๔) งวดที่ ๔ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)            
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๘ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐  
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน..............................บาท (..........................................)
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน .......................บาท(..................................) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................บาท 
(..................................................)ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                                หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๔ มีมูลค่ามากกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๑ ของแผนการ 
ทำไม้ปี ๒๕๖๙ โดยต้องชำระภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่
มีการส่งมอบและรับมอบกันมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้
ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วนหนึ่งของค่าซื้อไม้งวดที่ ๑ ของแผนการทำไม้ปี ๒๕๖๙ แทน 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ………….………………………….…………........ ผู้ขาย  ลงชือ่ ………….………………………….……..….…........ ผู้ซ้ือ 
 
 
 



 
 
 

-๘- 
 
                       ๓.๕) ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้า ซึ่งผู้ขายจะทำออกในปี ๒๕๖๙  
เนื้อที่ ๕๔๑.๑๐ ไร่ ผลผลิตจำนวน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้กับผู้ขายโดยแบ่งชำระเป็น ๕ งวด ดังนี้  
                               ๓.๕.๑) งวดที่ ๑ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)       
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๙ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐  
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๔ ของแผนการทำไม้ปี ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน.............................บาท 
(.....................................)ภาษมีูลค่าเพ่ิมจำนวน .....................................บาท (....................... ............................) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................................บาท(.............................. .....) ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                               หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๑ มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงิน
ที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๒  โดยต้องชำระ 
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน 
                               ๓.๕.๒) งวดที่ ๒ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า)         
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๙ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐   
ของมูลค่าไม้ที่ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน.....................บาท (................................)ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
จำนวน ................บาท (.................................)ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย  
                               หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๒ มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงิน
ที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๓ โดยต้องชำระ
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน 
                ๓.๕.๓) งวดที่ ๓ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของมูลค่า
ไม้ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๙ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าไม้ที่
ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน..........................บาท (...................................)ภาษีมูลค่าเพ่ิม
จำนวน ......................บาท(...............................) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท(....................................)
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                                หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๓ มีมูลค่ามากกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดที่ ๔ โดยต้องชำระ
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบกันมี
จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน 
 
 
 
ลงชื่อ ………….………………………….…………........ ผู้ขาย  ลงชือ่ ………….………………………….……..….…........ ผู้ซ้ือ 
 
 
 



 
 
 

-๙- 
 
                ๓.๕.๔) งวดที่ ๔ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของมูลค่าไม้ที่
ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้.ปี ๒๕๖๙ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าไม้ ที่
ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน..............................บาท (..........................................) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จำนวน .......................บาท(.............................)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................บาท(.................................)
ภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
                                หากมูลค่าไม้สักที่มีการส่งมอบและรับมอบกันในงวดที่ ๔ มีมูลค่ามากกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าซื้อไม้สักเพ่ิมให้กับผู้ขายก่อนการรับมอบไม้ในงวดสุดท้าย โดยต้อง
ชำระภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขาย แต่หากมูลค่าไม้ที่มีการส่งมอบและรับมอบ
กันมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินค่าซื้อไม้ที่ผู้ซื้อชำระไว้ ผู้ซื้อยินยอมให้นำเงินค่าซื้อไม้ส่วนที่เกินนั้นไปชำระเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าซื้อไม้ของงวดถัดไปแทน 
                                ๓.๕.๓) งวดที่ ๕ ชำระค่าซื้อไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมดของมูลค่าไม้ 
ที่ผู้ขายจะทำออกตามแผนการทำไม้ปี ๒๕๖๙ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าไม้ที่ 
ผู้ขายส่งมอบในงวดที่ ๔ โดยจะต้องชำระเงินก่อนการรับมอบไม้ในงวดสุดท้าย และต้องชำระภายใน …… วัน  
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากผู้ขาย   
รายละเอียดปรากฏตามแผนที่สวนป่าแสดงแปลงที่ทำไม้ออกประจำปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ของสวนป่าแม่มาย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน และตารางกำหนดราคาจำหน่ายไม้สักสวนป่าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ของผู้ขายที่แนบท้ายสัญญานี้ 
         จำนวนไม้สักตามสัญญานี้เป็นจำนวนไม้ที่ได้ทำการประมาณไว้ เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ทำการ 
ส่งมอบและรับมอบไม้ได้ครบตามจำนวน ๑๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแล้ว  หากปรากฏ
ว่ายังคงมีไม้เหลืออยู่ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินเพ่ิมให้กับผู้ขายตามจำนวนที่ได้มีการส่งมอบและรับมอบกันจริงแต่
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ขายไม่สามารถส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ 
ผู้ขายจะคืนเงินค่าซื้อไม้ตามปริมาตรไม้ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ครบถ้วนให้กับผู้ซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย โดยผู้ซื้อตกลงที่
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ กับผู้ขายทั้งสิ้น 
 ข้อ ๔. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  
                         เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  
                         เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  
                         ๔.๑ ใบเสนอราคาของผู้ซื้อ ฉบับลงวันที่ ...... เดือน.............. พ.ศ. ๒๕..... จำนวน .... แผ่น 
                         ๔.๒ แผนที่สวนป่าแสดงแปลงปีที่ทำไม้ออกปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ของสวนป่าแม่มาย 
จังหวัด…………. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนของผู้ขาย 
จำนวน ....... แผ่น 
                         ๔.๓ ตารางกำหนดราคาจำหน่ายไม้สักสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 
๑ มกราคม ๒๕๖๐  จำนวน ...... แผ่น 
                         ๔.๔  อื่นๆ ……………………………………………………………..                
                         ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นี้บังคับและในกรณทีีเ่อกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ขาย         
 
ลงชื่อ ………….………………………….……………........ ผู้ขาย  ลงชื่อ ………….………………………….……..….…........ ผู้ซ้ือ 
 
 



 
 
 

-๑๐- 
 
 ข้อ ๕. การส่งมอบและรับมอบไม้ 
 ๕.๑ ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินการทำไม้สักท่อนทุกขนาดความโตที่มีความยาวตั้งแต่ ๑ เมตร
ขึ้นไป และทุกชั้นคุณภาพออกจากสวนป่าตามสัญญานี้ตามหลักวิชาการ และลากขนรวมหมอนไม้ที่กำหนดไว้ 
โดยผู้ขายจะจัดทำบัญชีไม้ คำนวณปริมาตรไม้ ชำระค่าภาคหลวงและออกใบกำกับการนำไม้เคลื่อนที่ (สป.๑๕) 
ให้กับผู้ซื้อ โดยผู้ขายจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อมารับมอบไม้ดังกล่าว  
 ๕.๒ ผู้ขายจะส่งมอบไม้สักท่อนให้กับผู้ซื้อ ณ บริเวณหมอนไม้ภายในพ้ืนที่สวนป่าแม่มาย  
ของผู้ขาย โดยผู้ขายจะส่งมอบไม้สักท่อนให้แก่ผู้ซื้อเป็นงวดๆ แต่ละงวดจะส่งมอบเป็นคราวๆ และจัดทำบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน โดยกำหนดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายไม้สักท่อนออกจากหมอนไม้ของสวนป่าตามสัญญา 
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา (สิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ห้ามทำการเคลื่อนย้ายไม้โดยเด็ดขาด)  
    ๕.๓ ผู้ซื้อจะต้องนำรถมารับมอบไม้สักท่อนที่ซื้อขายและยกไม้ข้ึนรถให้แล้วเสร็จภายใน ๗ 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย โดยการยกไม้ขึ้นรถให้เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อ ทั้งนี้ กรรมสิทธิ์ในไม้ที่ซื้อขาย
ตามสัญญานี้ให้ถือว่าโอนเป็นของผู้ซื้อนับแต่เวลาที่ผู้ซื้อได้รับมอบ 
               กรณีผู้ซื้อมีเหตุขัดข้องไม่สามารถมารับมอบไม้–ขนไม้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในวรรค ๑ ได้ โดยผู้ซื้อจะต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าก่อนการรับมอบไม้ในแต่ละคราว 
ทั้งนี้ การขยายระยะเวลารับมอบไม้ดังกล่าวให้กระทำได้คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับ
หนังสือแจ้ง  ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายริบค่าซื้อไม้ที่ได้ชำระไว้ตามสัญญา 
ข้อ ๓ และริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ ๖ ทั้งสิ้น 
                         ๕.๔ ในกรณีท่ีผู้ขายไม่อาจส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ไม่ว่าด้วย        
เหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขายมีสิทธิขยายระยะเวลาการส่งมอบไม้ให้กับผู้ซื้อได้ ดุลพินิจในการพิจารณาขยายระยะเวลา
ให้อยู่ในอำนาจของผู้ขาย โดยผู้ซื้อจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ขายทั้งสิ้น  
 ๕.๕ ผู้ขายมีสิทธิในการกำหนดระยะเวลาเริ่มทำการส่งมอบ – รับมอบ และกำหนดเวลาให้
ผู้ซื้อดำเนินการรับมอบไม้สักท่อนให้แล้วเสร็จ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบ หากผู้ซื้อมีความประสงค์ 
เปลี่ยนแปลงกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าว จะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ เพื่อให้ผู้ขายพิจารณา      
ผลการพิจารณาของผู้ขายเป็นประการใดผู้ซื้อจะมีข้อโต้แย้งใด ๆ มิได้    
 ข้อ ๖. หลักประกันสัญญา 
                         ในวันทำสัญญานี้ผู้ซื้อได้นำหลักประกันเป็น................................................................... 
จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินของผู้ขายเล่มที่ ............ 
เลขที่ .............  ลงวันที่ ...............เดือน.................พ.ศ. ๒๕๖๔ มามอบให้แก่ผู้ขายเพ่ือเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญานี้                         
                         หลักประกันที่ผู้ซื้อนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะคืนให้เมื่อผู้ซื้อพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
 
 
 
ลงชื่อ ………….………………………….……………........ ผู้ขาย  ลงชื่อ ………….………………………….……..….…........ ผู้ซ้ือ 
 
 
 



 
 

-๑๑- 
 
 ข้อ ๗. การระงับสิ้นลงของสัญญา 
                         ๗.๑ ในกรณีท่ีผู้ซื้อ หรือบริวาร หรือผู้รับจ้างของผู้ซื้อได้กระทำความผิดตามกฎหมาย       
ป่าไม้ โดยอ้างหรืออาศัยโอกาสจากการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายไม้รายนี้ ให้ถือว่าผู้ซื้อกระทำผิดสัญญา 
ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากผู้ขายแต่อย่างใด 
                         ๗.๒ ถ้าสัญญานี้ได้ระงับสิ้นลงเพราะเหตุที่สัญญานี้สิ้นอายุ หรือเพราะเหตุที่ผู้ซื้อเป็นฝ่าย
ผิดสัญญาโดยผู้ขายได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายแล้ว ผู้ขายมีสิทธิดำเนินการ 
ดังนี้  
                               (๑) ผู้ขายมีสิทธิขายไม้ที่เหลืออยู่ตามสัญญานี้ทั้งหมด หากปรากฏว่าผู้ขายขายไม้
ดังกล่าวในราคาที่ถูกกว่าราคาที่ผู้ซื้อจะต้องชำระให้แก่ผู้ขายตามสัญญานี้เป็นเงินจำนวนทั้งหมดเท่าใดก็ตาม       
ผู้ซื้อจะต้องชดใช้เงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้ขายจนครบถ้วน 
               (๒) ผู้ขายมีสิทธิคิดดอกเบี้ยของเงินจำนวนตาม (๑) ในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ต่อปี    นับแต่
วันสิ้นสุดอายุสัญญา หรือผู้ซื้อกระทำผิดสัญญาแล้วแต่กรณี จนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินดังกล่าวเสร็จสิ้น 
 ข้อ ๘. การบอกเลิกสัญญา 
                         หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่ว่าด้วยเหตุใดแม้จะโดยเหตุสุดวิสัยก็ตามให้ 
ถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญา โดยผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากผู้ซื้อได้โดยครบถ้วน  
นอกจากนี้ผู้ขายยังมีสิทธิริบหลักประกันตามสัญญาข้อ ๖ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่
ผู้ขายจะเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวผู้ซื้อก่อน  
 ข้อ ๙. การขอขยายเวลาส่งมอบ   

         ในกรณีที่ใกล้จะครบกำหนดอายุสัญญา  ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะขอขยาย
ระยะเวลาในการส่งมอบและรับมอบไม้ตามสัญญานี้ จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อน
ครบกำหนดอายุสัญญานี้ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
          ในกรณีผู้ซื้อเป็นฝ่ายขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยาย
ระยะเวลาในการส่งมอบและรับมอบไม้ให้กับผู้ซื้อหรือไม่ก็ได้  
 ข้อ ๑๐. ข้อกำหนดอื่น ๆ 
                          ในกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญานี้ อันเหตุเนื่องมาจากระเบียบ ข้อกฎหมาย 
หรือนโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหาทางออกร่วมกัน โดยไม่ถือว่า คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญา และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อกันได้ 
 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดแล้ว.จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน โดยผู้ขาย  ถือต้นฉบับ 
๑ ฉบับและคู่ฉบับอีก ๑ ฉบับ และผู้ซื้อถือคู่ฉบับ ๑ ฉบับ.ไว้เป็นหลักฐาน 
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ลงชื่อ ....................................................... พยาน               ลงชื่อ ...................................................... พยาน         
       (.....................................................)                              (.....................................................) 
 
หมายเหตุ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  
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บทนิยาม 
 

  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่เข้า
เสนอราคาซื้อในการประมูลซื้อขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น ที่เข้าเสนอราคาซื้อในการประมูลซื้อขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ไดแ้ก่ การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
   (๑)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจ 
หรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล อีกรายหนึ่ง หรือหลาย
ราย ที่เสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการประมูลซื้อครั้งนี ้
  (๒)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน
จำกัด อีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการประมูลซื้อครั้งนี ้
  คำว่า “ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู ้ถือหุ ้นซึ ่งถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละยี ่ส ิบห้า                    
ในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนด สำหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด 
  (๓)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑)  และ (๒)  โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน  
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติ
บุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ใน
การประมูลซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 
  การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) ให้ถอืว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร              
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการ ประมูลซื้อ
คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์ตาม (๑)  (๒)  หรือ  (๓) แล้วแต่กรณี 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา รายหนึ่ง 
หรือหลายรายกระทำการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดย
การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลัง
ประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

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




