
ประกาศโรงพยาบาลปาย
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือกล้องส่องตรวจลำไล้ใหญ่แบบพ้ืนฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลปาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือกล้องส่องตรวจลำไล้ใหญ่แบบพ้ืนฐาน ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินท้ังส้ิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หก 
แสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังน้ี

กล้องส่องตรวจสำไส้แบบพ้ืนฐาน จำนวน ๑ เคร่ือง

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสม'มติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจาก 

เป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด 
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๔. ไม,เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ึอผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลปาย ณ วันประกาศ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอไต้มี 
คำส่ังให้สละเอกสิทธ้ิความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.paihospital.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕;๓๖๙๙๐๓๑ ต่อ ๑๑๗ ในวันและเวลาราซการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กรกภาคม พ.ศ. ๒๕๖'๒

T
(นาย'วัฒน'ชัย วิเศษสมิต)

นายแพทย์ขำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำส่ังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ท่ี ๑๔๙๖/๒๕๖)๑ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒)ในระบบ 
e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

http://www.paihospital.net
http://www.gprocurement.go.th


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขท ๓/ ๒(£๖๒

การซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบพื้นฐาน 
ตามประกาศ โรงพยาบาลปาย 
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โรงพยาบาลปาย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

กล้องส่องตรวจสำไส้แบบพื้น จำนวน ๑ เคร่ือง

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเนินของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เนินของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานไต้ทันทีและมี 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมี 
ข้อแบะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซ้ือขายท่ัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยซนํร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เนินบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เนินบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ช่ัวคราว เนื่องจากเนินผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ิงรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใข่นิติบุคคล ให้ย่ืน 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ิงรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิซย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทิ้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม,ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)



ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑)ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเบ็เนบุคคลธรรมดาต้องเบ็เนผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)
๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม,มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตบและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 
ปวงไว้แล้ว จนกระทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลปาย

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ กล้อง
ส่องตรวจสำไล้แบบพ้ืนฐาน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ 
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลา ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์



๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ 
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสม'บติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เบ็เนผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม, หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขน่ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ 

(๒) และคณะกรรมการฯ เซ่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด 
รายซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ 
ท้ิงงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใข่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและไดให้ความ 
ร่วมมือเป็นประโยขน่ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิษัติ ดังนี้
(๑) ปฏิษัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวิในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ล้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายท้ิงปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญขีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔. หลักเกณฑ์และสิทธในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารณาผู้ซนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ขนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา

จาก ราคาต่อรายการ
๔.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมนิตไม'ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ

http://www.gprocurement.go.th


เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้โนประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความ 
แตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเนินการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 

กรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ,ไม,พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี

ดังต่อไปน้ี
(๑) ไม่ปรากฏซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายข่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซ่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

อิเล็กทรอนิกส์

(๒) ไม,กรอกซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เนินสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก,ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอข้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ จังหวัด มี 
สิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม,ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม,พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราฃการเนิน 
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเนินเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเนินผู้ทิ้งงาน ไม,ว่าจะเนินผู้ 
ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเซ่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การ 

เสนอเอกสารอับเนินเท็จ หรือใข้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เนินด้น
ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือจังหวัด จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันซ้ืแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซ้ืแจงไม่เนินท่ีรับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ 
หรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไมมสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยฃน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเนินธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ใบกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถล่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันท่ีทำข้อตกลงซ้ือจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเนินหนังสือแทนการทำสัญญาตาม 
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้



๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๔ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคา 
ค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใข้หสักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปน้ี

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ

น้ันขำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอบุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายข่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ไข้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ฃนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พับจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวง 

แล้วให้แก,ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือ 
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซ้ือ 

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ฃนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ทำข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน 
ระยะเวลาไม,น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ี จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใข้การได้
ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธี้ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๔๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๒ แล้วเท่าน้ัน



๑๐.๒ เม่ือจังหวัดได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของตามการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้อง 
นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีซยนาวี 
ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ี 
มิใช่เรือ'ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏินัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิขยนาวี

๑๐.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ 
ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไวีในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา 
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใข้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง 
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธ้ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดใบแบบสัญญาหรือข้อตกลง 
ซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได้โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใข้ในการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 
พอท่ีจะทำการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำที,เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขนะการจัดซ้ือหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยซนํร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซ้ือครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวโดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



จังหวัด สามารถน่าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการ 

คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน่ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 

หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ช่ัวคราว
โรงพยาบาลปา)ย

T

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒



f

บทนิยาม

“ ผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้า 
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซ้ือของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นท่ีเข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซ้ือของกรมในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว 
ข้างต้นได้แก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปน้ี

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง มีอำนาจ 

หรือสามารถใข้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ 
หลายราย ท่ีเสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซ้ือคร้ังน้ี

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด เป็น 
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาขน 
จำกัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซ้ือคร้ังน้ี

คำว่า “ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน 
กิจการน้ัน หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบาง 
ประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒)โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล 
รายหน่ึง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด 
หรือบริษ ัทมหาซนจำกัด อ ีกรายหนึ่งหรือหลายรายที,เข้าเสนอราคาให้แก'กรมผู้ในการประกวด 
ราคาซ้ือคร้ังน้ี หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง 
ไม1บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการ 
ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใข้ซ่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร 
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยท่ีตนเองเป็นผู้ใข้อำนาจในการบริหารท่ีแท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นท่ี 
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาซนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท 
จำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัดท่ีเก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซ้ือคราวเดียวกัน ให้ถือ 
ว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี



แบบหนังสิอค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญาซ้ือ)

เลขท่ี........................ วันท่ี........................

ข้าพเจ้า....... (ซ่ือธนาคาร).........สำนักงานต้ังอยู่เลขท่ี........... ถนน.............ตำบล/แขวง...............
อำเภอ/เขต......................จังหวัด..................... โดย....................... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร
ขอทำหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ............... (ซื่อส่วนราขการผู้ซื้อ)..........ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้ซื้อ’’
ดังมีข้อความต่อไปน้ี

๑. ตามที่...... (ซ่ือผูข้าย)...... ซ่ึงต่อไปน ี้เรียกว่า “ ผู้ขาย” ได้ทำสัญญาซื้อขาย................กับผู้ซ้ือ
ตามสัญญาเลขท่ี................. ลงวันที่................ซ่ึงผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซ้ือ
เป็นจำนวนเงิน.........บาท (.............) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ....... (....... ) ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเง่ือนไขที่จะค้ําประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซ้ือ
จำนวนไม่เกิน........................บาท (.............................. ) ในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วม ในกรณีท่ีผู้ขายก่อให้เกิด
ความเสียหายใด  ๆหรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าไข้จ่ายใด  ๆหรือผู้ขายมีไต้ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีใดๆ ท่ีกำหนด 
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ท้ังน้ีโดยผู้ซ้ือไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหน้ีน้ันก่อน

๒. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใข้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที.่...........
เดือน................ พ.ค.......................(ระบุวันที่ครบกำหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชำรุด
บกพร่องด้วย) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้

๓. หากผูซ้ื้อไต้ขยายระยะเวลาให้แก่ผูข้าย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย 
ระยะเวลาค้ําประกันน้ีออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู้ซ้ือไต้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าไต้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงซ่ือ............................................. ผู้ค้ําประกัน

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

ตำแหน่ง...............................................

ลงซ่ือ...........................................พยาน

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

ลงซ่ือ...........................................พยาน

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



แบบหนังสือค้ําประกัน

(หลักประกันซองการซ้ือ)

เลขท่ี วันท่ี

ข้าพเจ้า......... (ซื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)........ สำนักงานตั้งอยู่เลขที.่.............ถนน...............
ตำบล/แขวง..........อำเภอ/เขต...............จังหวัด............ .โดย............... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร/
บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ........(ซื่อส่วนราขการผู้ประกวดราคา).......... ดังมี
ข้อความต่อไปน้ี

๑. ตามที.่.......(ซ่ือผู้เสนอราคา)........ ได้ยื่นซองประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อ......................

ตามเอกสารประกวดราคาเลขที.่.....................ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคา
ต่อ........... (ซ่ือส่วนราซการผู้ประกวดราคา)...........เป็นจำนวนเงิน.....................บาท(.......................) น้ัน

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีจะค้ําประกันการขำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ..............
(ซื่อส่วนราซการผู้ประกวดราคา)....................จำนวนไม่เกิน................บาท (..................... ) ในฐานะ
เป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณ.ี...........(ซื่อผู้เสนอราคา)............... ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา
อันเป็นเหตุให้..............(ซ่ือส่วนราซการผู้ประกวดราคา)................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือซดใข้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที.่........... (ซื่อผู้เสนอราคา)..............ได้ถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิไต้ไปลงนามในสัญญาเม่ือได้รับแจ้งไปทำสัญญาหรือมิได้
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา โดย....... (ซื่อส่วนราซการ
ผู้ประกวดราคา).......ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้..............(ซ่ือผู้เสนอราคา)............. ขำระหน้ีก่อน

๒. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลไข้'บังคับตั้งแต่'วันท่ี................. ถึงวันที่..................และข้าพเจ้าจะไม่
เพิกถอนการค้ําประกันน้ีภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้

๓. ถ้า.................(ซ่ือผูเ้สนอราคา)................ขยายกำหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป
ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ําประกันน้ีออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีไต้ขยายออกไป 
ดังกล่าว

ข้าพเจ้าไต้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงซ่ือ............................................ ผู้ค้ําประกัน

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

ตำแหน่ง...............................................

ลงซ่ือ.......................................... พยาน

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

ลงซ่ือ.......................................... พยาน

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



แบบสัญญา 
สัญญาซ้ือขาย

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ .................
ตำบล/แขวง..................................................
จังหวัด........................................... เม่ือวันท่ี
ระหว่าง .......................................................
โดย..............................................................
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ ผู้ซ้ือ” ฝ่ายหน่ึง กับ 
ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ........................
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่..................... ถนน
อำเภอ/เขต................................... จังหวัด..

สัญญาเลขท่ี

...อำเภอ/เขต.....................

........... เดือน ..................

. (๒) ..........................
(๓).........................
..............................(๔ ก)

....... ตำบล/แขวง

.โดย...................

(๑)

พ.ศ.

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..........
ลงวันท่ี........................... (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี................................ ) แนบท้ายสัญญาน้ี
(๖) (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ก ับ .......................... (๔ ข ).............................
อยู่บ้านเลขที.่.....................ถนน..................................ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต............................................ จังหวัด................................................ ผู้ถือบัตรประจำตัว
ประซาซนเลขท่ี.................................... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประซาซนแนบท้ายสัญญาน้ี)
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ ผู้ขาย” อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ข้อตกลงซอขาย
ผู้ซ้ือตกลงซ้ือและผู้ขายตกลงขาย............................... (๗).

จำนวน (๘) (...............) เป็นราคาท้ังล้ิน................. บาท (..................................................... )
ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน........................ บาท (.................................. ) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ
และค่าไข้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าส่ิงของท่ีขายไห้ตามสัญญาน้ีเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยไข้งานมาก่อน

ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก.......
ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือส่ิงของซ่ึงจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เม่ือตรวจ 

ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ตามสัญญาน้ีด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี
๓.๑ ผนวก ๑ .......(รายการคณลักษณะเฉพาะ)..... จำนวน... ... (..... .....) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ .......... (แค็ตตาล็อก) (๙)........ จำนวน... ... (..... .....) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ..............(แบบรป) (๑๐).............. จำนวน... ... (..... .....) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ ...............(ใบเสนอราคา).............. จำนวน... ... (..... .....) หน้า

ฯลฯ



-๒-

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญาน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ซ้ือ คำวินิจฉัยของผู้ซ้ือให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ซ้ือท้ังส้ิน

ข้อ ๔ การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ณ .....................................

ภายในวันที.่.....เด ือน.............................พ.ศ............ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกำหนดไวิในข้อ ๑
แห่งสัญญาน้ี พร้อมท้ังหีบห่อหรือเคร่ืองรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบส่ิงของตามสัญญาน้ี ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงคร้ังเดียว หรือส่งมอบ
หลายคร้ัง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละคร้ังโดยทำเป็นหนังสือนำไปย่ืนต่อผู้ซ้ือ ณ ...............
ในวันและเวลาทำการของผู้ซ้ือ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า...... (๑๑)...... (................. ) วันทำการของผู้ซ้ือ

ข้อ ๕ การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 

ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไร้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน 
ค่าส่ิงของน้ัน

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า ส่ิงของท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ 
ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับส่ิงของน้ัน ในกรณีเซ่นว่าน้ี ผู้ขายต้องรีบนำส่ิงของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำไต้ 
และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง 
และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ 
ของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

(๑๒) ในกรณีท่ีผู้ขายส่งมอบส่ิงของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน 
แต่ไม่ถูกต้องท้ังหมด ผู้ซ้ือจะตรวจรับเฉพาะส่วนท่ีถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนน้ันก็ได้ 
{ความใ'นวรรคสามน้ีจะไม่'กำหนดไว้ในกรณีท่ีผู้'ช้ือต้องการส่ิงของท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการช้ือ 
ส่ิงของท่ีประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหน่ึงอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้ 
โดยสมบูรณ์)

ข้อ ๖ การชำระเงิน
(๑๓ ก) ผู้ซ้ือตกลงชำระเงินค่าส่ิงของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบส่ิงของ 

ตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว
(๑๓ ข) ผู้ซ้ือตกลงชำระเงินค่าส่ิงของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังน้ี
๖.๑ เงินล่วงหน้า จำนวน......................บาท (............................................... )

จะจ่ายให้ภายใน..................(..................... ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ท้ังน้ีโดยผู้ขายจะต้องนำ
หลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น..................... (หนังสือค้ําประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)...............เต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้าท่ีจะได้รับ มามอบ
ให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการชำระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น และผู้ซื้อจะคืน 
หลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเม่ือผู้ซ้ือจ่ายเงินท่ีเหลือตามข้อ ๖.๒

๖.๒ เงินท่ีเหลือ จำนวน...................... บาท (................................................. )
จะจ่ายให้เม่ือผู้ซ้ือไต้รับมอบส่ิงของ ตามข้อ ๕ ไร้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว



-๓-

(๑๔) การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี ผู้ซ้ือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขาย ข่ือธนาคาร.......................สาขา..................... ข่ือบัญชี....................................................
เลขท่ีบัญชี.........................ท้ังน้ี ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับ
การโอน รวมท้ังค่าใข้จ่ายใด  ๆ (ถ้ามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน 
โอนในงวดน้ันๆ (ความในวรรคน่ีใช้สำหรับกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเช้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือ 
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาก.แป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้

เป็นเวลา........(๑๔)...........(....................) ป .ี.................. (..................... ) เดือน นับกัดจากวันท่ีผู้ซ้ือ
ได้รับมอบสิ่งของท้ังหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากส่ิงของ 
ตามสัญญาน้ีเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเน่ืองมาจากการใข้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใข้การไต้ดืดังเดิม ภายใน..........(.......... ) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ
โดยไม่คิดค่าใข้จ่ายใด  ๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซ้ือมีสิทธิ 
ท่ีจะทำการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำการน้ันแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใข้จ่ายเองท้ังส้ิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ 
รอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ ผู้ซ้ือมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง 
หรือขัดข้องน้ันเอง หรือให้ผู้อ่ืนแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบชำระค่าใข้จ่าย 
ท้ังหมด

การท่ีผู้ซ้ือทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้น 
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ขดใข้ค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ซ้ือเรียกร้องผู้ซ้ือมีสิทธิบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญาน้ีผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น.................... (๑๖)........................

เป็นจำนวนเงิน............... บาท (........................ ) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ........(๑๗)..........(..................... )
ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซ้ือเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี

(๑๘) กรณีผู้ฃายใข้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
หนังสือค้ําประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายข่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุ 
การค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้ขายล่งมอบส่ิงของล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดข้ึนคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม



1) วัน นับถัดจากวันท่ีให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ซ้ือภายใน................ (1
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซ้ือจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
เม่ือผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ 

ตามสัญญาน้ีแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซ้ือหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน 
ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การไข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ 
ของผู้ซ้ือท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีท่ีผู้ซ้ือไข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม 
(๑๙) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซ้ือจะเห็นสมควร และล้าผู้ซ้ือ
จัดซ้ือส่ิงของจากบุคคลอ่ืนเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนท่ีขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายไนกำหนด.... (๒๐).....
(..................) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องซดไข้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกำหนดไว้
ในสัญญาน้ีด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ
ในกรณีท่ีผู้ซ้ือมิได้ไข้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้ซ้ือ

เป็นรายวันในอัตราร้อยละ...... (๒๑).......... (....................) ของราคาส่ิงของท่ียังไม,ได้รับมอบ นับกัดจาก
วันครบกำหนดตามสัญญาจนถีงวันท่ีผู้ขายได้นำส่ิงของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบ 
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถไข้การได้โดยสมบูรณี ให้ถือว่า 
ยังไม่ได้ส่งมอบส่ิงของน้ันเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่ิงของเต็มท้ังชุด

ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมิได้ไข้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ซ้ือเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผ ู้ซ ื้อจะไข ้ส ิทธ ิบอกเล ิกส ัญญาและริบหรือบ ังค ับจากหล ักประก ันตาม 
(๒๒) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ขดไข้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้า 
ผู้ซ้ือได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ขำระค่าปรับไปยังผู้ขายเม่ือครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขาย 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าไข้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ 

เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าไข้จ่ายแก่ผู้ซ้ือ ผู้ขายต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าไข้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ซ้ือโดยส้ินเซิงภายในกำหนด.............(...............) วัน นับกัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ
หากผู้ขายไม่ขดใข้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซ้ือมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน 
ค่าส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีต้องขำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีต้องขำระ 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมขำระส่วนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู่จนครบถ้วน
ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด............. (.............. ) วัน นับกัดจากวันท่ี
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซ้ือจะคืนให้แก่ผู้ขายท้ังหมด



ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเกิดจากพฤติการณีอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซี่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ 
ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิงของตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีไต้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับ 
หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาไต้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณีดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ 
ผู้ซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ขายไต้สละสิทธิเรียกร้อง 

ในการท่ีจะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณี 

เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจ 

ของผู้ซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่ง 

หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และส่ิงของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ 

และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการ 

ให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทยหรือเป็นของท่ีรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ท้ังน้ีไม่ว่าการส่ังหรือนำเข้าส่ิงของดังกล่าว 

จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบส่ิงของตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ถ้าสิ่งของน้ันเป็นส่ิงของตามวรรคหนึ่ง 

ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของน้ัน ซ่ึงแสดงว่าได้บรรทุกมา 

โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซ้ือพร้อมกับการส่งมอบส่ิงของด้วย

ในกรณีท่ีส่ิงของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย 

หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 

ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของ 

โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีขยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ซ้ือด้วย

ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม 

ให้แก่ผู้ซ้ือ แต่จะขอส่งมอบส่ิงของดังกล่าวให้ผู้ซ้ือก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าส่ิงของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับส่ิงของ 

ดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าส่ิงของเม่ือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



- ๖ -

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี)ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 

และคู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(ลงช่ือ).. 

(.

(ลงช่ือ).

(.

(ลงช่ือ). 

(.

(ลงช่ือ), 

(.

..ผู้ซ้ือ 

.)
..ผู้ขาย 

.)
..พยาน

.)
..พยาน

.)



วิธีปฏิบัติเก่ียวกับสัญญาซ้ือขาย
(๑) ให้ระบุเลขท่ีสัญญาในปีงบประมาณหน่ึงๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุซ่ือของหน่วยงานของรัฐท่ีเปีนนิติบุคคล เซ่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปีนต้น
(๓) ให้ระบุซ่ือและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลน้ัน หรือผู้ท่ีไต้รับมอบอำนาจ 

เซ่น นาย ก. อธิบดีกรม.............. หรือ นาย ข. ผู้ไต้'รับมอบอำนาจ'จากอธิบดีกรม.................
(๔) ให้ระบุซ่ือผู้ขาย

ก. กรณีนิติบุคคล เซ่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด 
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุซ่ือและท่ีอยู่

(๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซ่ีงหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือดัดออก 
ไต้ตามข้อเท็จจริง

(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซ่ึงหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือดัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๗) ให้ระบุว่าเป็นการซ้ือสิงของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก หรือแบบรูป 
รายการ หรืออื่นๆ (ให้ระบุ) และปกติจะต้องกำหนดไว้ด้วยว่าส่ิงของที,จะซ้ือน้ัน เป็นของแท้ เป็นของใหม่ 
ไม่เคยใช้งานมาก่อน

(๘) ให้ระบุหน่วยท่ีใช้ เซ่น กิโลกรัม ช้ิน เมตร เป็นต้น
(๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซ่ึงหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือดัดออก 

ไต้ตามข้อเท็จจริง
(๑๐) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ไต้ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) กำหนดเวลาส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าก่ีวัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซ้ือโดยตกลง 

กับผู้ขาย โดยปกติควรจะกำหนดไว้ประมาณ ๓ วันทำการ เพ่ือท่ีผู้ซ้ือจะไต้จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีไว้ตรวจรับ 
ของน้ัน

ในกรณีท่ีมีการส่งมอบส่ิงของหลายคร้ัง ให้ระบุวันเวลาท่ีส่งมอบแต่ละคร้ังไว้ด้วย และในกรณี 
ท่ีมีการติดต้ังด้วย ให้แยกกำหนดเวลาส่งมอบ และกำหนดเวลาการติดต้ังออกจากกัน

(๑๒) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ไต้ตามข้อเท็จจริง

(๑๓) ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ตามความเหมาะสม
ข้อความในข้อ ๖ กรณีไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (๑๓ ก)
ข้อความในข้อ ๖ กรณีมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (๑๓ ข)

(๑๔) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๔) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกิไขซ่อมแซมจะกำหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของ 
ส่ิงของท่ีซ้ือขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซ้ือ เซ่น เคร่ืองคำนวณไฟฟ้า กำหนดเวลารับประกัน ๑ ปี 
กำหนดเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน เป็นต้น ท้ังน้ี จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเขิญขวนด้วย



-๘-

(๑๖) “ หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังน้ี 

(๑) เงินลด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที,ท่ีใข้เช็คหรือ 

ดราฟท์น้ันขำระต่อเจ้าหน้าท่ี หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๑๗) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๘) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือดัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๙) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเสือกใช้หรือดัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง
(๒๐) กำหนดเวลาท่ีผู้ซ้ือจะซ้ือส่ิงของจากแหล่งอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนท่ี 

เพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกำหนดไว้ในสัญญาน้ัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซ้ือโดยตกลงกับผู้ขาย และโดยปกติแล้ว 
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน

(๒๑) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 10 ให้กำหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๔๖๐ 
ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ซื้อที่จะพิจารณา 
โดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่ซื้อ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้ขายจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ 
ตามสัญญา แต่ท้ังน้ีการท่ีจะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเชิญขวนด้วย

(๒๒) เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเสือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง



ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เรียน

๑. ข้าพเจ้า...............................................................................................................
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่...................ถนน.............. ตำบล/แขวง.................อำเภอ/เขต..................
จังหวัด................. .โทรศัพท์.........................โดย.................ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี {.ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข ้าพเจ ้า........................................................................ อยู ่ บ้ านเลขที ่
.................................... ถนน.................................... ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต
.......................................จังหวัด...................................... ผู้ถือบัตรประขาชน เลขที่........................
โทรศัพท์..................................... ) โดย.....................................ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง  ๆใน!เอfynรซ้ือ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที.่...............................O a p ตลอด
และยอมรับข้อกำหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้'^ตำมทกำหนด 
และไม่เปีนผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมท้ังบริการ ซ่ึงกำหนด'ไว้ในเอณ■คู)^ศ*}ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อ,ไปน้ี

ลำดับ
ที่

รายการ ราคา 

ต่อหน่วย

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามู)

ร̂

จำน5เน้ั\
นั^v

รวมเป็นเงิน กำหนดส่ง 
มอบ

ท ั ้ ^

4

รวมเป็นเงินท้ังสัน

(...........................0วัรญ่V ..... ) ซ่ึงเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมท้ังภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวง
ไว้ด้วยแล้ว ผ ู้^

เจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา....................................วัน ต้ังแต่วันย่ืนข้อเสนอ
แ ล ะ . . . . ^ .......................®อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
หรื^^วลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที.่................................ '“ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซ้ือตามเง่ือนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือตามท่ีสำนักงานอัยการสูงสุดได้แล้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ..................... ๑ ภายใน................................วัน
นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา



-fe

ci:. ๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แก,...................................® ขณะท่ีได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ
....................................ของราคาตามสัญญาท่ีได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาน้ีเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างด้น
ข้าพเจ้ายอมให้................................... ๑ ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ําประกัน ข้าพเจ้ายอมขดใข้ค่าเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีแก่...............................* และ................................. ®
มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือ.................................. ๑
อาจดำเนินการจัดซ้ือการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า............................... ๑ไม่มีความผูกพันท่ีจะรับคำเสนอน้ี หรือใบ^นอร้าคาใดๆ
รวมท้ังไม่ต้องรับผิดขอบในค่าใข้จ่ายใด  ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าย่ืนข้อเสนอคเ^น้ี,̂

ฅเ. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เซ่น ตัวอย่าง (sample) แ ® ร อ ก  รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในบบุ^ารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข ้าพเจ้ายินยอมมอบให้.............................. นเอกสารและทรัพย์สิน
ของ.................................. ®

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใข้แล้ว ซึ่ง...
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตัวอย่างน้ัน

๘. เพื่อเป็นหลักประกัน'ในการปฏิบั%1^A ]  ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพัน 
----------------------  Q $ v . เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน

'’ส่งคืนให้ ข้าพเจ้า

แห่งคำเสนอนึ ข้าพเจ้าขอมอบ 
.....................บาท ( ©รพร้พรอมน

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจท^ตั(ม;อุขใเละตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว แ ล ะ เข ้า ใ จ ด ีว ่^ '. . .......................... “ไม่ต้องรับผิดขอบใดๆ ในความรับผิดพลาด
หรือตกหล่น ^ ^

ข้อเสนอ'ในครา'iy©พ ับ ุ

สนอมา ณ วันท่ี. 

ลงข่ือ

เดือน.............................. พ.ศ.

(.

ตำแหน่ง.

หมายเหตุ

“ ให้ระบุข่ือย่อหน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือ เซ่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นด้น



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

กล้องส่องตรวจลำไสัใหญ่แบบพื้นฐาน (Rectoscopes)

โรงพยาบาลปาย

๑. ความต้องการ กล้องส่องตรวจลำไส์ใหญ,แบบพ้ืนฐาน

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

๒.๑. เพ่ือใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคบริเวณลำไล้ใหญ่ ลำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

๓.®.คุณลักษณะเฉพาะกล้องส่องตรวจลำไล้ใหญ่แบบพื้นฐาน 

๓.®.®. ลักษณะทั่วไป

เป็นกล้องส่องตรวจวินิจฉัยโรคบริเวณลำไล้ใหญ่สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้เห็นภาพท่ีอยู่ส่วน 

ปลายในทิศทางตรงออกไป ใช้ร่วมกับตัวกำเนิดแสงได้เป็นอย่างดี

๓.®.๒. ลักษณะเฉพาะ

๓.®.๒.®. รายการที่ ๑ ท่อลำหรับส่องตรวจลำไล้ใหญ่ส่วนปลาย 

จำนวน ๑ ช้ิน

๓.®.๒.๑.®. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเคร่ืองมือ ๑๖ มิลลิเมตร

๓.®.๒.®.๒. ความยาวใช้งาน ๒๐ เซนติเมตร

๓.®.๒.®.๓. ประกอบด้วยแกนในปลายมน

๓.®.๒.๒. รายการที่ ๒ ท่อลำหรับส่องตรวจลำไล้ใหญ่ส่วนปลาย 

จำนวน ๑ ช้ิน

๓.®.๒.๒.®. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเคร่ืองมือ ๒๐ มิลลิเมตร

๓.®.๒.๒.๒. ความยาวใช้งาน ๒๐ เซนติเมตร

๓.®.๒.๒.๓. ประกอบด้วยแกนในปลายมน

๓.®.๒.๓. รายการที่ ๓ ท่อลำหรับส่องตรวจลำไล้ใหญ่ส่วนปลาย 

จำนวน ๑ ช้ิน

๓.®.๒.๓.®. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเคร่ืองมือ ๒๔ มิลลิเมตร

๓.®.๒.๓.๒. ความยาวใช้งาน ๒๐ เซนติเมตร

๓.®.๒.๓.๓. ประกอบด้วยแกนในปลายมน

กรรมการ กรรมการ



๓.®.๒.๔. รายการที่ ๔ อุปกรณ์สำหรับใช้ร่วมกับท่อส่องตรวจสำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 

จำนวน ๑ ข้ิน

๓.®.๒.๔.®. ภายในม่ีข้อต่อสำหรับสายนำแสง

๓.®.๒.๔. รายการที่ ๕ อุปกรณ์ส่วนตามองสำหรับขยาย 

จำนวน ๒ ช้ิน

๓.®.๒.๔.®. สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือขนาด ๑๐ มิลลิเมตร

๓.®.๒.๔.๒. อุปกรณ์ภายในขุดประกอบด้วยตัวอุดสามารถใช้ร่วมกันเครื่องมือ ๕
มิลลิเมตรได้

๓.®.๒.๖. รายการที่ ๖ ปีมสำหรับจ่ายลมพร้อมตัวป็มลม 

จำนวน ๒ ขุด

๓.®.๒.๗. รายการที่ ๗ หิเวเตอร์กรองแก๊สขนิดใช้ครั้งเดียว 

จำนวน ๑ ขุด

๓.®.๒.๗.®. สำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นื้มลม

๓.®.๒.๗.๒. ๑ ขุดมื ๑๐ ขน

๓.®.๒.๘. รายการที่ ๘ กระจกมองภาพสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือ 

จำนวน ๑ ช้ิน

๓.®.๒.๙. รายการที่ ๙ ปากคีบตัดเนื้อเยื่อ

จำนวน ๒ ช้ิน

๓.®.๒.๙.®. ก้านเคร่ืองมือเปีนชนิดตรง

๓.®.๒.๙.๒. ปลายปากทำงานด้านเดียว

๓.®.๒.๙.๓. ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

กรรมการ กรรมการ



๓.©.๒.©๐. รายการที่ ©๐ ปากคีบจับเนื้อเยื่อ 

จำนวน ๑ ช้ิน

๓.®.๒.®๐.®. ปากคีบตัดเนื้อเยื่อส่วนปลายปากทรงฃ้อน

๓.®.๒.®๐.๒. ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

๓.©.๒.©©. รายการที่ ๑๑ ท่อสำหรับดูดและจ่ายนํ้า 

จำนวน ๑ ช้ิน

๓.®.๒.®®.®. ก้านเคร่ืองมือเป็นฃนิดตรง

๓.®.๒.®®.๒. มืช้อต่อสำหรับต่อจ๋ีไฟฟ้าแบบข้ัวเดียว

๓.®.๒.®®.๓. ความยาวใช้งานเคร่ืองมือไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

๓.©.๒.©๒. รายการที่ ๑๒ ท่อสำหรับดูดของเหลว 

จำนวน ๑ ช้ิน

๓.®.๒.®๒.®. ก้านเคร่ืองมือเป็นซนิดตรง

๓.®.๒.®๒.๒. มีวาล์วสำหรับเปิด-ปีด

๓.©.๒.®๒.๓. ความยาวใช้งานเคร่ืองมือไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

๓.®.๒.©๓. รายการที่ ©๓ ท่อสำหรับดูดและจ่ายนํ้า 

จำนวน ๑ ช้ิน

๓.๑.๒.๑๓.๑. ก้านเคร่ืองมือเป็นขนิดตรง

๓.®.๒.©๓.๒. มีวาล์วสำหรับเปิด-ปิดควบคุมได้ ๒ ทาง

๓.๑.๒.๑๓.๓. สามารถควบคุมวาล์วแบบมือเดียวได้

๓.๑.๒.๑๓.<̂. ความยาวใช้งานเคร่ืองมือไม่น้อยกว่า ๔๓ เซนติเมตร

๓.®.๒.©๔. รายการที่ ©๔ สายจี้ต่อไฟฟ้าแบบขั้วเดียว 

จำนวน ๑ เสัน

๓.๑.๒. ๑น..๑. ความยาวใช้งานเคร่ืองมือไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร
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๓.®.๒.๑๕. รายการที่ ๑๕ เครื่องมือสำหรับคล้อง 

จำนวน ๑ ช้ิน

๓.๑.๒.๑๕.๑ มีข้อต่อสำหรับต่อจ๋ีไฟฟ้าแบบข้ัวเดียว

๓.๑.๒.๑๕.๒ ความยาวใข้งานเคร่ืองมือไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

๓.๑.๒.๑๖. รายการที่ ๑๖ เครื่องมือสำหรับคล้อง 

จำนวน ๑ ช้ิน

๓.®.๒.®๖.๑. มีข้อต่อสำหรับต่อจ้ีไฟฟ้าแบบข้ัวเดียว

๓.®.๒.®๖.๒. ความยาวไข้งานเคร่ืองมือไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

๓.๑.๒.๑๗. รายการที่ ๑๗ เครื่องมือสำหรับจับคีบ 

จำนวน ๑ ช้ิน

๓.®.๒.®๗.®. ความยาวไข้งานเคร่ืองมือไม,น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

๓.๑.๒.๑๘. รายการที่ ๑๘ เครื่องมือให้แสงสว่างขบิด LED 

จำนวน ๒ เคร่ือง

มีแบตเตอร่ีไนตัวสามารถชาร์ตไฟได้ 

ความสว่างท> ๑๑๐ 1ทก /> ๑๕๐ klx 

อุณหภูมิสี ๕๕๐๐ เคลวิน 

ไข้กับแบตเตอร่ีชนิดลิเธียมไอออน 

นํ้าหนักเคร่ืองมือโดยประมาณ ๑๕๐ กรัม

๓.©.๒.<ร) ๘.๑. 

๓.๑.๒.๑๘.๒. 

๓.๑.๒.๑๘.๓. 

๓.๑.๒.๑๘.(ร?. 

๓.๑.๒.๑๘.๕.

๓.๑.๒.๑๙. รายการที่ ๑๙ แท่นสำหรับชาร์ตแบตเตอรี่ 

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๒.๑๙.๑. สามารถชาร์ตไฟอุปกรณีกำเนิดแสงได้สองเคร่ืองพร้อมกัน

๓.®.๒.®๙.๒. ไซกับกำลังไฟ ๑๑๐ - ๒๔๐ VAC, ๕๐/๖๐ Hz

๓.®.๒.®๙.๓. สามารถเช็ดทำความสะอาดได้

........&......
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๔. เง่ือนไขเฉพาะ

๔.๑. รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติ ๑ ปี

๔.๒. ผู้ขายต้องส่งช่างเช้ามาตรวจสอบและทำการบำรุงรักษา ทุก ๔ เดือน โดยแจ้งผู้ซ้ือทราบล่วงหน้าไม่ 

น้อยกว่า ๕  วันทำการ

๔.๓. บริษัท ต้องสามารถเดินทางมาทำการตรวจซ่อมเครื่องมือภายใน ๗๒ ช่ัวโมงภายหลังท่ีรับแจ้ง 

๔.๔. บริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีขำนาญงานมาสาธิตการใช้งานเครื่องและการดูแลรักษาให้กับเจ้าหน้าท่ี 

ของโรงพยาบาลจนใช้งาบได้เป็นอย่างดี พร้อมคู่มือการใช้งาน 

๔.๕. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและทำเครื่องหมาย 

เลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดทางราฃการ

กรรมการกรรมการ


