




เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การซื้อเวชภัณฑ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จํานวน ๓ รายการ 

ตามประกาศ จังหวัดระยอง

ลงวันที่         ธันวาคม ๒๕๖๕

         จังหวัดระยอง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

๑.  enzalutamide ๔๐ mg capsule,

soft, ๑ capsule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๗๑๘๕)

จํานวน ๒,๒๔๐   capsule

๒.  lenvatinib ๑๐ mg capsule,

hard, ๑ capsule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๘๓๓๒๙)

จํานวน ๔๐๐   capsule

๓.  regorafenib ๔๐ mg film-coated

tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๒๙๗๗๗)

จํานวน ๕๖๐   tablet

พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

 ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

 (๑)   หลักประกันสัญญา

 ๑.๕     บทนิยาม

 (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

 (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

 ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

         (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

 ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKKqhuZclTg99ctjaKISMqnISjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV
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                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก จังหวัด ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะ

ตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

น้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                                  สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง



                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน และหรือสําเนาใบอนุญาตนําหรือสั่ง

ยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    รายการพิจารณาที่ ๑ enzalutamide ๔๐ mg capsule, soft, ๑ capsule

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๗๑๘๕)

                                           (๓.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

                                           (๓.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

                                   (๔)    รายการพิจารณาที่ ๒ lenvatinib ๑๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๘๓๓๒๙)

                                           (๔.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

                                           (๔.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

                                   (๕)    รายการพิจารณาที่ ๓ regorafenib ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๒๙๗๗๗)

                                           (๕.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)



                                           (๕.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ คลังยาและเวชภัณฑ โรงพยาบาลระยอง

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก จังหวัด ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

เวชภัณฑ (ยา) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา

หลักฐานดังกลาวน้ี จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ตามที่ระบุในเอกสาร

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแตละรายการ โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย

พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชในการ

ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.

 ถึง ........................ น. ณ งานบริหารเวชภัณฑ ชั้น ๓ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง

                ท้ังน้ี จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช

แลว จังหวัดจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
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อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก จังหวัด ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต จังหวัด จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของ จังหวัด

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก

ราคาตอรายการ

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
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เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีจังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง

ตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัด

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัด มี

สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ จังหวัดเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

จังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัด มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากจังหวัด

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอ

เสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง

ลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย



                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs

                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม

แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับจังหวัด

ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา

คาส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอ

ไปน้ี

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          จังหวัด จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และจังหวัด ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ



                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา   ๑๒ เดือน    นับถัดจากวันท่ี จังหวัด ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินบํารุงของโรงพยาบาล

ระยอง ตามแผนจัดซื้อยาปงบประมาณ ๒๕๖๖

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินบํารุง

ของโรงพยาบาลระยอง ตามแผนจัดซื้อยาปงบประมาณ ๒๕๖๖ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ

ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า

ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง

ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได



         (๑)    จังหวัดไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป

         (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

 (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัด หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

         (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

         ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

         จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

         ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับจังหวัด ไวชั่วคราว

จังหวัดระยอง

ธันวาคม ๒๕๖๕



























แบบแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 
ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๓ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๓๓๑๖๐๑

    ๑. enzalutamide ๔๐ mg capsule, soft, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๙๗๑๘๕)  จำนวน  ๒,๒๔๐  capsule

        enzalutamide ๔๐ mg capsule, soft, ๑ capsule (GPU)  จำนวน  ๒,๒๔๐  capsule

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๙๙๗๑๘๕

๒. ActiveIngredient enzalutamide

๓. Strength ๔๐ mg

๔. DosageForm capsule, soft

๕. CountValue

๖. CountUnit

๗. DispUnit capsule
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    ๒. lenvatinib ๑๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๘๓๓๒๙)  จำนวน  ๔๐๐  capsule

        lenvatinib ๑๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU)  จำนวน  ๔๐๐  capsule

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๙๘๓๓๒๙

๒. ActiveIngredient lenvatinib

๓. Strength ๑๐ mg

๔. DosageForm capsule, hard

๕. CountValue

๖. CountUnit

๗. DispUnit capsule
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    ๓. regorafenib ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๗๒๙๗๗๗)  จำนวน  ๕๖๐  tablet

        regorafenib ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU)  จำนวน  ๕๖๐  tablet

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๗๒๙๗๗๗

๒. ActiveIngredient regorafenib

๓. Strength ๔๐ mg

๔. DosageForm film-coated

tablet

๕. CountValue

๖. CountUnit

๗. DispUnit tablet
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ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  

เรียน .................................................................................................. 

 ๑. ข้าพเจ้า.................................... ......................................... ......................................... ...... 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................... ถนน...............ต าบล/แขวง...................อ าเภอ/เขต...................  
จังหวัด.....................โทรศัพท์............................โดย.................. ..ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ ใช้ ข้ อความว่ า ข้ าพ เจ้ า ...... ...............................................................อยู่ บ้ าน เลขที่
..........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.................................... ......อ าเภอ/เขต
.................................... ......จังหวัด.................................... ......ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่.........................  
โทรศัพท์.................................... .......) โดย.......................................... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่ ..........................................โดยตลอด
และยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้  

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่ง
มอบ 

 

 

 

 

 

      

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
ไว้ด้วยแล้ว 

๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา..........................................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ 
และ..............................................1อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่..............................................1ร้องขอ 

 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้  

 5. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

        5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ..............................1 ภายใน....................................วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
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  5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่..............................................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ
..........................................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น  
ข้าพเจ้ายอมให้ ..............................................1 ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก.่.............................................1 และ ..............................................1

มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือ..............................................1 
อาจด าเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหมก่็ได้  

  6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ..............................................1ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไมต่้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้

 7. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้  ..............................................1 ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สิน 
ของ..............................................1 

  ส าหรับตัวอย่างที่ เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง ..............................................1ส่งคืนให้  ข้าพเจ้า 
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 

 8. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพัน 
แห่งค าเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......................................... เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจ านวน
.........................บาท (..........................................) มาพร้อมนี้ 

 9. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า..............................................1ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาด 
หรือตกหล่น 

 10. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน 

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

         ลงชื่อ    .................................................... 

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

       ต าแหน่ง ...................................................... 

         

      

หมายเหตุ   

 1    ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



แบบสัญญา 
สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 

 
สัญญาเลขท่ี………….……..… (๑) ...............…..…… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………………..…………………..............………..…………………………..…………....... 
ต าบล/แขวง…………………………..………….……………….อ าเภอ/เขต…………………....………….…….….…………………..
จังหวัด…….………….………………….…………. เมื่อวันที่ ……….……… เดือน ………….…………………….. พ.ศ. ……......… 
ระหว่าง ………………………………..……………..…………….…… (๒) …………………………………………………………………..…… 
โดย ……...….……………………………………………….………….… (๓) ………..……………………………………………....………..……    
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ………………………….….… (๔ ก) …………..…….……………… 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ………….………………………….……………………………..…………………….………….……..            
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี..…………….....…..…ถนน……………….………..……..ต าบล/แขวง……….……….…........……….
อ าเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด……….......……….……..….โดย…………….…………………………………..…
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...........…….… 
ลงวันที่……………..……………….… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่………….……….……….……..) แนบท้ายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีที่ผู้จะขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ………………....……..… (๔ ข) …….………….….…..…. 
อยู่บ้านเลขท่ี.....…………..….……...….ถนน…………………..…….……...……ต าบล/แขวง……...…………………….….………
อ าเภอ/เขต…………………….…………..….…..จังหวัด………….….....…..………….………… ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่............................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อตกลงจะซ้ือจะขาย 
  ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย……………………..… (๗) ……….….….….………. 
ตามเอกสารรายการสินค้าและราคาต่อหน่วย เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ตามจ านวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อ
เป็นคราวๆ ไป มีก าหนดเวลา…..............(………….......) เดือน ตั้งแต่วันที่ ……… เดือน…………..……….. พ.ศ. ….…. 
จนถึงวันที ่……… เดือน…………..….. พ.ศ. ….…. เป็นราคาทั้งสิ้นประมาณ…………………...บาท (……..……………….) 
ซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
  ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้จะขายรับจะจัดหาสิ่งของที่จะขายตามวรรคหนึ่งเตรียมส่งมอบไว้
ให้แก่ผู้จะซื้อได้อย่างเพียงพอตามจ านวนที่คู่สัญญาได้ตกลงประมาณการไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ 
แต่ผู้จะซื้ออาจสั่งซื้อจริงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากจ านวนประมาณการดังกล่าวก็ได้ 

 ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ 
  ผู้จะขายรับรองว่าสิ่งของที่จะขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก…….. 
  ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้จะขายรับรองว่า เมื่อตรวจ
ทดลองแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัตไิม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ด้วย 

 ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  ๓.๑ ผนวก ๑ …...(รายการสินค้าและราคาต่อหน่วย)………....  จ านวน…….(….…….) หน้า 
  ๓.๒ ผนวก ๒ ……..….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)….....….…..  จ านวน…….(……..…) หน้า 
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  ๓.๓ ผนวก ๓ …………....….(แค็ตตาล็อก) (8)…….......….........  จ านวน…….(…….….) หน้า 
  ๓.๔ ผนวก ๔ ………………….(แบบรูป) (9)………..….….…….....  จ านวน…….(…….….) หน้า 
  ๓.๕ ผนวก ๕ ………………..(ใบเสนอราคา)………………..……....  จ านวน…….(…….….) หน้า 
  ……………….……………….…ฯลฯ………………………..………... 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้จะขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ
ผู้จะซื้อ ค าวินิจฉัยของผู้จะซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้จะขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้จะซ้ือทั้งสิ้น 

 ข้อ ๔ การออกใบสั่งซ้ือแต่ละคราว 
  ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการ     
พร้อมกันก็ได้ในปริมาณแต่ละรายการคราวละอย่างมากไม่เกิน………………….…….……(….…………………………..….) 
หรืออย่างน้อยไม่ต่ ากว่า………………………..……….……(………………………………………..….) โดยระบุปริมาณ สถานที่ 
และวันเวลาที่ผู้จะขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้จะขาย
ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า………….………(……………..….) วัน 

 ข้อ ๕ การส่งมอบ 
  ผู้จะขายตกลงว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณ ณ สถานที่  
และในวันเวลาที่ก าหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัด
พันผูกให้เรียบร้อย 

 ข้อ ๖ การตรวจรับ 
  เมื่อผู้จะซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและ 
ใบสั่งซื้อในแต่ละคราวแล้ว ผู้จะซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้จะขายน ามาเป็น
หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้จะขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อ  
ผู้จะซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้จะขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด  
เท่าที่จะท าได้และน าสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่หรือเพ่ิมเติมให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อด้วยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้จะขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้จะขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบหรือขอลด 
หรืองดค่าปรับไม่ได ้
  (10) ในกรณีที่ผู้จะขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน  
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้จะซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ 
(ความในวรรคสามนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้จะซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของ
ที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์) 

 ข้อ ๗ การช าระเงิน 
  ผู้จะซื้อจะช าระเงินค่าสิ่งของที่ค านวณตามปริมาณที่ก าหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราว 
และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ให้แก่ผู้จะขายภายใน..…..…….(……..….) วัน  
นับถัดจากวันที่ผู้จะขายได้แสดงหลักฐานการรับมอบตามข้อ ๖ ให้แก่ผู้จะซื้อ 
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  (11) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้จะซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้จะขาย ชื่อธนาคาร……………….…….…………....สาขา……………………………..……..ชื่อบัญชี……………………………..
เลขที่บัญชี……………….……..…………….. ทั้งนี้ ผู้จะขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้จะขาย 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จะขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๘ การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้จะขายตกลงรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ 
เป็นเวลา…….(12).……(…….…...……...) ปี …...…..…..(…….……....…..) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบ 
โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก  
การใช้งานตามปกติ ผู้จะขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน……..…
(………...……..) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้จะขายไม่จัดการ
ซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท าการนั้นแทน
ผู้จะขาย โดยผู้จะขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
  ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ    
รอคอยให้ผู้จะขายแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้จะซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่อง
หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้จะขายต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 
  การที่ผู้จะซื้อท าการนั้นเอง หรือให้ผู้ อ่ืนท าการนั้นแทนผู้จะขาย ไม่ท าให้ผู้จะขาย 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้จะขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้จะซื้อเรียกร้อง  
ผู้จะซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 ข้อ ๙ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้จะขายได้น าหลักประกันเป็น………...............(13)……………..….... 
เป็นจ านวนเงิน…………….......บาท (……………..……..….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..……(14)….…(…………..……….…...) 
ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้จะซ้ือเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (15) กรณีผู้จะขายใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ      
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย    
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด       
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้จะขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้จะขายน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้จะขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้จะขายน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง   
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้จะขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี      
ผู้จะขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้จะขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม  
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ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้จะซ้ือภายใน..............(...…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ 
  หลักประกันที่ผู้จะขายน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้จะขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๑๐ การบอกเลิกสัญญา 
  ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของ 
ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจ านวน  
ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ 
ผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย 
  ในกรณีที่ผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้จะซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน   
ตามข้อ ๙  เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้จะซื้อ 
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในก าหนด…(16).…
(….……………..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ 
ในสัญญานี้ด้วย 

 ข้อ ๑๑ ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๐ ผู้จะขายจะต้องช าระค่าปรับให้   
ผู้จะซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ…..….(17)….....(…………...……………....) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ  
นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จะขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้อง
ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวันที่ผู้จะซื้อได้ซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอ่ืน ในกรณีนี้ผู้จะขาย 
ยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญาด้วย ซึ่งผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าปรับ
และราคาที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าวจากราคาสิ่งของที่จะต้องช าระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ หรือให้ผู้จะซื้อเรียกร้องจาก
ผู้จะขายตามข้อ ๑๒ หรือจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๙ ก็ได้ ตามที่ผู้จะซื้อ 
จะเห็นสมควร 
  การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงจะซื้อจะขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้จะขายส่งมอบ
เพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  ในระหว่างที่ผู้จะซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจ 
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จะซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ    
ตามสัญญาตามข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๐ วรรคสอง ก็ได้  
และถ้าผู้จะซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้จะขายเมื่อครบก าหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อแล้ว ผู้จะซื้อ
มีสิทธิที่จะปรับผู้จะขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 ข้อ ๑๒ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้จะซื้อ ผู้จะขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้จะซื้อโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้จะซื้อ หากผู้จะขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จ านวนเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
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  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่ต้อง
ช าระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้จะขายยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่  
จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด......................(........................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ 

หากมีเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย  
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายทั้งหมด 

 ข้อ ๑๓ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้จะขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด               
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ 
ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้จะขายมีสิทธิขอ งดหรือ 
ลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน          
เป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนด              
ในกฎกระทรวงดังกล่าว 
  ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้จะขายได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้จะซื้อทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้จะซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ ๑๔ การใช้เรือไทย 
  ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้ผู้จะซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของที่ผู้จะขายจะต้องสั่ง 
หรือน าเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้จะขายต้องจัดการ  
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าว 
จากต่างประเทศเป็นแบบใด  
  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง   
ผู้จะขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้จะซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย 
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้จะขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ 
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้จะซื้อด้วย 
  ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ     
วรรคสามให้แก่ผู้จะซื้อแต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้จะซื้อก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าสิ่งของ ผู้จะซื้อ   
มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้จะขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้จะซื้อ 
        (……........…...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้จะขาย 
        (……..............…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........…….…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 
(๑)  ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(๒)  ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(๓)  ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ    

เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔)  ให้ระบุชื่อผู้จะขาย 
      ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
      ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
(๕)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๖)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๗)  ให้ระบุว่าเป็นการจะซื้อจะขายสิ่งของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก       

หรือแบบรูปรายการ หรืออ่ืน ๆ (ให้ระบุ)  
(๘)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(9)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(10)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(11)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(12)  ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะก าหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของสิ่งของ

ที่จะซื้อจะขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อ ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญชวนด้วย 
(13)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้จะขายน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 

ในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
  (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด  โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
  (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  

(14)  ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 



- ๘ – 
 

(15)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(16) ก าหนดเวลาที่ผู้จะซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอ่ืนเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่
เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อโดยตกลงกับผู้จะขาย และโดยปกติแล้ว
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน 

(17) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๑ ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒  
ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้จะซื้อที่จะพิจารณา โดยค านึงถึงราคา
และลักษณะของพัสดุที่จะซื้อจะขาย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้จะขายจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  
แต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 
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บทนิยาม 
 
  “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน 
  การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
 ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง มีอํานาจ
หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ
หลายราย ที่เสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อครั้งน้ี 

(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจาํกัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจาํกัดหรือบรษัิทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด  อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อครั้งน้ี 
        คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา  ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน
กิจการน้ัน หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ  
กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหน่ึง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ เ ขา เสนอราคาใหแกกรมผูในการประกวด
ราคาซื้อครั้งน้ี  หรือในนัยกลับกัน 
  การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส  หรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการ 
ถือหุนของบุคคลดังกลาว 
  ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการผูบริหาร  
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน  ใหถือ
วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานน้ันมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”  หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหน่ึง
หรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอกรม  ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หร ือ โดยการให   
ขอใหหรือรับวาจะให  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด  หรือใชกําลัง
ประทุษราย  หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย  หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ  หรือกระทําการใดโดยทุจริต  
ทั้งน้ี  โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอ
ราคารายหน่ึงรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับกรม  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือ
เพื่อใหเกิดความไดเปรียบกรม  โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 
 



บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 

�    1.  ในกรณีผู�ย่ืนข�อเสนอเป�นนิติบุคคล 
 �  (ก)  ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …… …….......แผ'น 

 - บัญชีรายชื่อหุ�นส'วนผู�จัดการ 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 - ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
 �  ไม'มีผู�มีอํานาจควบคุม 
 �  มีผู�มีอํานาจควบคุม 

 ไฟล�ข�อมูล………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 �  (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….…...ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 - สําเนาหนังสือบริคณห�สนธิ 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 - บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ 
 ไฟล�ข�อมูล……………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ………….….......แผ'น 

 บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ' (ถ�ามี) 
 � ไม'มีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 
 � มีผู�ถือหุ�นรายใหญ'       

 ไฟล�ข�อมูล…………………………..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
 -  ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
�  ไม'มีผู�มีอํานาจควบคุม 
�  มีผู�มีอํานาจควบคุม 

 ไฟล�ข�อมูล………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

�    2.  ในกรณีผู�ย่ืนข�อเสนอไม�เป�นนิติบุคคล 
 �  (ก)  บุคคลธรรมดา 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น 
 ไฟล�ข�อมูล……………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 �  (ข)  คณะบุคคล 
 - สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป4นหุ�นส'วน 

 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�เป4นหุ�นส'วน 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ……….…….......แผ'น 
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�    3.  ในกรณีผู�ย่ืนข�อเสนอเป�นผู�ย่ืนข�อเสนอร�วมกันในฐานะเป�นผู�ร�วมค�า 
 - สําเนาสัญญาของการเข�าร'วมค�า 

 ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
 �  (ก)  ในกรณีผู�ร�วมค�าเป�นบุคคลธรรมดา 

 -  บุคคลสัญชาติไทย 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 -  บุคคลท่ีมิใช'สัญชาติไทย 
    สําเนาหนังสือเดินทาง 

 ไฟล�ข�อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ………… ….......แผ'น 
 �  (ข)  ในกรณีผู�ร�วมค�าเป�นนิติบุคคล 

 -  ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ไฟล�ข�อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 -  บัญชีรายชื่อหุ�นส'วนผู�จดัการ 
 ไฟล�ข�อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 -  ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
� ไม'มีผู�ควบคุม 

 � มีผู�ควบคุม 
 ไฟล�ข�อมูล………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น

 -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

 -  สํานาหนังสือบริคณห�สนธิ 
ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

-  บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ 
 ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

-  บัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ� (ถ�ามี) 
� ไม'มีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 
� มีผู�ถือหุ�นรายใหญ' 

 ไฟล�ข�อมูล……………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
- ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) 
� ไม'มีผู�มีอํานาจควบคุม 
� มีผู�มีอํานาจควบคุม 

 ไฟล�ข�อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
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�  4.  อ่ืน ๆ (ถ�ามี) 
� ....................................................................................................................................................... 

ไฟล�ข�อมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
�  ...................................................................................................................................................... 

ไฟล�ข�อมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 
�  ........................................................................................................................................................ 

 ไฟล�ข�อมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ'น 

ข� าพ เจ� าขอรับรองว'า เอกสารหลักฐาน ท่ีข� าพ เจ�ายื่ นพร�อมการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือ 
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ ถูกต�องและเป4นความจริง 
ทุกประการ 

 ลงชื่อ.............................................................ผู�ยื่นข�อเสนอ 
 (...........................................................) 
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� 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน ………..…….......แผ)น 

� 2.  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป0ดอากรแสตมป1ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู!ยื่นข!อเสนอมอบอํานาจให!บุคคลอ่ืน 
 ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 

� 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 

� 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ีหน)วยงานของรัฐกําหนดให!จัดส)งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช!ในประกอบการพิจารณา (ถ!ามี) ดังนี้ 
 4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 
 4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 

� 5.  อ่ืนๆ (ถ!ามี) 
 5.1............................................................................................................................................... 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 
 5.2............................................................................................................................................... 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 
 5.3............................................................................................................................................... 

 ไฟล�ข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล�....................... จํานวน …………….......แผ)น 

ข!าพเจ!าขอรับรองว)าเอกสารหลักฐานท่ีข!าพเจ!าได!ยื่นมาพร!อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ!างภาครัฐด!วยอิเล็กทรอนิกส�ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ ถูกต!องและเปBนความจริง 
ทุกประการ 

 ลงชื่อ.............................................................ผู!ยื่นข!อเสนอ
 (...........................................................) 




