
ประกาศโรงพยาบาลปาย
เร่ือง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรถพยาบาล 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

โรงพยาบาลปาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรถพยาบาล 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ราคากลางของงาบซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง
สำหรับรถพยาบาล (๔๒.๑๗.๑๘.๐๐ )

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก 

เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด 
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ไนบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานชองรัฐ 
ไนระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลบั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐกำหนด'ไน'ราชกิจจาบุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แกโรงพยาบาลปาย ณ วันประกาศ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกลิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลชองผู้ยื่นข้อเสนอไต้มี 
คำสั่งให้สละเอกสิทธี้ความคุ้มกันเช่นว่าบั้น

๑๐. ผู้ยื่บข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent 
P ro c u re m e n t: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในว้นที่ ®



สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ w w w .paihospital.net หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรด้พท์หมายเลข ๐๕๓๖๙๙๐๓๑ ต่อ ๑๑๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒'

(นายวัฒนชัย วิเศษสมิต)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาลปาย
ปฎิษัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้โด้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ ๑๔๙๖As๕๖๑ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ 
e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

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


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๒/๒๕๖๒

การซื้อเครื่องช่วยหายใจขนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรถพยาบาล 
ตามประกาศ โรงพยาบาลปาย 
ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โรงพยาบาลปาย จึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

เครื่องช่วยหายใจฃนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง
สำหรับรถพยาบาล (๔๒.๑๗.๑๘.๐๐ )

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเล็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานไต้ทันทีและมี 
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อแนะนำ 
และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑ .๔ แบบ,หนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑ .๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยขนํร่วมกับ 
(๒) การขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญขีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ



๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงาบของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถีงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดใบราขกิจจาบุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม,เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม,ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่บข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P rocurem ent: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายขื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 

บุคคล หนังสือบรืคณห์สนธิ บัญชีรายขื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อม 
ทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตร 
ประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถืงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของผู้เป็น 
หุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่บข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ 
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใบ (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทิ้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)



ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑ . ๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่น 
ข้อเสนอไม่ต้องแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ 

ซึ่งติดอากรแสตมใ!)ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจ 
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษผะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) ให้โดยผู้ย่ืน 
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 
File (Portable D ocum ent Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่ 
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม,ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวม 
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ 
ให้ ณ โรงพยาบาลปาย(งานพัสดุ)

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน 
กำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องช่วย
หายใจชนิดคลื่นย้ายไต้สำหรับรถพยาบาล จำนวน ๑ เครื่อง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๆลฯ ให้ถ่ี
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไชในเอกสารประกวดราคา 
ซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถืง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตาม 
เวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์



เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคา
ใด  ๆโดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF
File (Portable D ocum ent Form at) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบล้วน ถูกต้อง และชัดเจน 
ของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่าน 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสม'ยัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑ .๔ (๑) หรือไม่ หาก 
ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการๆ จะตัดรายชื่อผู้ 
ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการ 
พิจารผาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอับเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) และคณะ 
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราย 
นั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะ 
พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่บข้อเสนอรายนั้นมีใข่เป็นผู้รืเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ 
พิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่บข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังบี้
(๑) ปฏิปัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ล้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวับ เวลา ที่กำหนด 
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด็กษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ w w w .§procurem ent.§o.th

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิ๋ในการพิจารณา
๔ ๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสิน

โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารผาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคาต่อ
รายการ

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม,ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม,ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์จะไม'รับพิจารผาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ 
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการ 
ใต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น1ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัด 
สิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ จังหวัดสงวนสิทธึ๋ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่บข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปบี้
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(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นใบบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่บข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่เนินสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่บข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไม,รับข้อเสนอ 
ไม,รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม,เหมาะสมหรือไม,ถูกต้อง

(ะ.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม,พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแด,จะพิจารณา ทั้งบี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเนิบสำคัญ และให้ลือว่า 
การตัดสินของ จังหวัดเนินเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณา 
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเนินผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเนินผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เซื่อลือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเนินเท็จ หรือใช้ซ่ือ 
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เนินด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่น 
ข้อเสนอนั้นซื้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้เสร็จสมบุรณี หากคำชี้แจงไม่เนินที่รับพิงได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งบี้ 
ผู้ยื่บข้อเสนอดังกล่าวไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสิยหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่า
มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ 
เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเนินธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ใน 
การเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ใบกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕

วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเนินหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ 
ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕
วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเนินหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง 
ทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเนินหนังลือ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ 
แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเนินจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ 
จังหวัดยึดลือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปบี้ 

(๑) เงินสด
(๒) เชีคหรือดราฟท์ที่ธนาคารเข็นลังจ่าย ซึ่งเนินเข็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํนั้นชำระ

ต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายใบประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดัง

ระบุในข้อ ๑ . ๔ (๒) หรือจะเนินหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอบุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัท



เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอบุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่ 
คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(<£) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกับนี้จะคืนให้ โดยไม'มีดอกเบี้ยภายใน ร)๕ วัน นับกัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม,มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 

ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบล้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็น 
หนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็น 

หนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ฃนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำ 
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม, 
น้อยกว่า ๑ ปี นับสัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๓๐ วัน นับสัดจากวันทึ๋ใด้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑0. ข้อสงวนสิทธิ่ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒<£๖๒ 

การลงนามใบสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอบุนัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ 
ประจำปี พ.ศ. ๒<£๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สัาผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือ 
ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่น 
ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีซยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับทั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ 
บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอบุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใซ่เรือไทย ซ่ึง 
จะต้องได้รับอบุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ 
บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณีซยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม,ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่ 
กำหนด ดังระบุไร้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอ 
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ



๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธ้ี'ที่'จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น 
หนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่น 
ข้อเสนอจะต้องปฏิปตตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี๋ไต้โดยที่ผู้ยื่บข้อเสนอจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ไต้

(๑) จังหวัดไม่ไต้รับการจัดสรรเงินที่จะใข้ในการจัดซื้อหรือที่ไต้รับจัดสรรแต่ไม,เพียงพอท่ีจะทำ
การจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไต้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่บข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก,จังหวัด หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ขึ่งออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

ที่กฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไวิโดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 
ผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำ 
สัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

โรงพยาบาลใiM fพ
๒๓ กรกฎาคม ๒๔๖๒



บทนยาม

“ ผ ู้เสนอราคาท ี่ม ีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า 
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของ 
บ ุคคลธรรมดาหรือนิต ิบ ุคคลอื่นที่เข ้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน

การมีส ่วนได้เส ียไม ่ว ่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือน ิต ิบ ุคคลดังกล่าว 
ข้างด้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ม ีอำนาจไนการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบ ุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจ 

หรือสามารถใช ้อำนาจในการบริหารจ ัดการก ิจการของบ ุคคลธรรมดาหรือของน ิต ิบ ุคคลอีกรายหน ึ่งหรือ 
หลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จำกัดความรับผิดในห้างห ุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถ ือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด เป็น 
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาซน 
จำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผ ู้ถ ือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่ส ิบห้าใน 
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบาง 
ประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒)โดยผู้จ ัดการ หุ้นส่วนผู้จ ัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล 
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป ็นผ ู้ถ ือห ุ้นรายใหญ ่ในบริษ ัทจำก ัด 
ห ร ือ บ ร ิษ ัท ม ห าซ น จ ำก ัด  อ ีก ร าย ห น ึ่งห ร ือ ห ล าย ราย ท ี่เข ้า เส น อ ร าค าให ้แ ก ่ก ร ม ผ ู้ใน ก าร ป ร ะ ก ว ด  
ราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างด้นของคู่สมรส หรือบุตรที,ยัง 
ไม,บรรลุน ิต ิภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถ ือว่าเป ็นการดำรงตำแหน่งการเป ็นห ุ้นส ่วน หรือการ 
ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใข้ซึ่อบุคคลอื่นเป็นผู้จ ัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จ ัดการผู้บริหาร 
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถ ือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใข้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่ 
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาซนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท 
จำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือ 
ว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี



แบบหนังสือคํ้าประกัน

(หลักประกันสัญญาซื้อ)

เลขที.่.............................  วันที่..............................

ข ้าพเจ ้า.......... (ซื่อธนาคาร)...........สำนักงานตั้งอยู่เลขที่............. ถนน................. ตำบล/แขวง...................
อ ำ เภ อ /เข ต ............................จ ังหว ัด ........................... โดย.............................. ผ ู้ม ีอำนาจลงนามผ ูกพ ันธนาคาร
ขอทำหน ังส ือค ํ้าประก ันฉบ ับน ี้ไว ้ต ่อ.................. (ซ ื่อส ่วนราขการผ ู้ซ ื้อ).............ซ ึ่งต ่อไปน ี้เร ียกว่า “ ผ ู้ซ ื้อ”
ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่........ (ซื่อผู้ข าย).......ซึ่งต่อไปนี้เร ียกว ่า “ ผ ู้ข าย ” ได้ทำส ัญ ญ าซ ื้อขาย................กับ ผู้ซ้ือ
ตามสัญญาเลขที.่.....................ลงวันที่....................ซ ึ่งผ ู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญาต่อผู้ซ ื้อ
เป็นจำนวนเงิน..........บาท (................ ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ...........(......... ) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่ม ีเงื่อนไขที่จะคํ้าประกันการขำระเงินให้ตามสิทธิเร ียกร้องของผู้ซ ื้อ
จำนวนไม่เกิน................................บาท (..................................... ) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมในกรณีที่ผู้'ขาย Hอ,ไห้เกิด
ความเสียหายใดๆ หรือต้องขำระค่าปรับ หรือค่าไข้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมีไต้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด 
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายขำระหนี้นั้นก่อน

๒. ห น ังส ือค ํ้าประก ัน น ี้ม ีผลใข ้บ ังค ับต ั้งแต ่ว ัน ทำส ัญ ญ าซ ื้อด ังกล ่าวข ้างต ้น จน ถ ึงว ัน ท ี่...............
เด ือน.....................พ .ศ............................. (ระบ ุว ันท ี่ครบกำหนดรวมก ับระยะเวลาการร ับประก ันความขำร ุด
บกพร่องด้วย) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หาก ผู้ซื้อไต้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถ ือว่าข ้าพเจ้าย ินยอมในกรณ ีน ั้นๆ ด้วย โดยให ้ขยาย 
ระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อไต้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าไต้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงซื่อ......................................................... ผู้คํ้าประกัน

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

ตำแหน่ง............................................................
ลงซื่อ......................................................พยาน

(.
ลงซื่อ.. 

(

.)

/พยาน 

.)



แบบหนังสือคํ้าประกับ

(หลักประกันซองการซื้อ)

เลขที่ วันท่ี

ข ้าพ เจ ้า ............ (ซ ื่อธนาคาร/บร ิษ ัทเง ินท ุน)...........สำน ักงานต ั้งอย ู่เลขท ี.่.................ถนน...................
ตำบล/แขวง..............อำเภ อ /เขต ...................จังหวัด............... โดย................... ผ ู้ม ีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร/
บริษ ัทเงินทุน ขอทำหนังส ือคํ้าประกันฉบับนี้ให ้ไว ้ต ่อ.......... (ซ ื่อส ่วนราซการผ ู้ประกวดราคา).............ดังมี
ข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.......... (ซื่อผู้เสนอราคา).......... ได ้ย ื่นซองประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อ..............................
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท ี่............................ซ ึ่งต ้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคา
ต่อ.............. (ซื่อส่วนราฃการผู้ประกวดราคา)............ เป็นจำนวนเงิน............................บาท(.............................) น้ัน

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคํ้าประกันการขำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ.................
(ซ ื่อส ่วนราชการผ ู้ประกวดราคา).........................จำนวนไม่เก ิน.....................บาท (.......................... ) ในฐานะ
เป็นลูกหนี้ร ่วม ใน กรณ ี............... (ซ ื่อผ ู้เสนอราคา)................... ไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามเง ื่อนไขในการประกวดราคา
อันเป็นเหตุให.้................ (ซื่อส่วนราซการผู้ประกวดราคา)....................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือซดใข้ค ่าเส ียหายใดๆ รวมท ั้งกรณ ีท ี่................(ซ ื่อผ ู้เสนอราคา)..................ได้ถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาท ี่ใบเสนอราคายังม ีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทำลัญญาหรือมีได้
วางห ล ักประก ัน ส ัญ ญ าภายในระยะเวลาท ี่กำห นดใน เอกสารประกวดราคา โด ย ......... (ซ ื่อส ่วนราซการ
ผู้ประกวดราคา).........ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้.................. (ซื่อผู้เสนอราคา)................ขำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือคํ้าประกันนี้ม ีผลใข้บ ังคับตั้งแต่ว ันที่......................ถึงวันที่...................... และข้าพเจ้าจะไม่
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. ถ ้า..................... (ซื่อผู้เสนอราคา)....................ขยายกำหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไป 
ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงซื่อ......................................................... ผู้คํ้าประกัน

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

ตำแหน่ง............................................................
ลงซื่อ..................................................... พยาน

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

ลงซื่อ..................................................... พยาน

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



แบบสัญญา 
สัญญาซื้อขาย

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ .....................
ตำบล/แขวง................................................................
จังหวัด.......................................................เมื่อวันที่
ระหว่าง ......................................................................
โดย..............................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซ ื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ...............................
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่...........................ถนน
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด..

สัญญาเลขที่

..อำเภอ/เขต...........................

.............เด ือ น .........................
. (๒)...........................
(๓).............................
..................................... (๔ ก)

......... ตำบล/แขวง

.โดย........................

(๑)

พ.ศ.

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.............
ลงวันที.่................................. {๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที.่...................................... ) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) {ในกรณีท่ีผู้'ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้,ข้อความว่า ก ับ ................................. (๔ ข ) ....................................
อย ู่บ ้าน เลขท ี่........................... ถนน...........................................ตำบล/แขวง........................................................
อำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด.............................................................ผู้ถือบัตรประจำตัว
ประซาซนเลขที่.............................................. ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประซาขนแนบท้ายสัญญานี้)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผ ู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงซอขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย....................................... (๗)

จำนวน (๘) (................... ) เป็นราคาทั้งสิ้น..................... บาท (....................................................................)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.............................. บาท (............................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และค่าไข้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยไข้งานมาก่อน

ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตรกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก........
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจ 

ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตรกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
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

ๆลฯ



-๒-

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่ม ีส ิทธิเรียกร้องราคา ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิน

ข้อ ๔ การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ...............................................

ภายในวันท ี่........เด ือ น .................................... พ.ศ................ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ผ ...................
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า........(๑๑)........(....................... ) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ
เม ื่อผ ู้ซ ื้อไต ้ตรวจรับส ิ่งของท ี่ส ่งมอบและเห ็นว่าถ ูกต ้องครบถ้วนตามส ัญญาแล้ว 

ผู้ซ ื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังส ือไว้ให้ เพ ื่อผ ู้ขายนำมาเป ็นหลักฐานประกอบการขอรับเง ิน 
ค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ 
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผ ู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำไต้ 
และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หร ือต ้องทำการแก้ไขให ้ถ ูกต ้องตามสัญญาด้วยค่าใช ้จ ่ายของผ ู้ขายเอง 
และระยะเวลาที่เส ียไปเพราะเหตุด ังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป ็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ 
ของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

(๑๒) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน 
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ 
{ความในวรรคสามนี้จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ชื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หแอการชื้อ 
สิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหแอหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานไต ้
ใดยสมบูรณ์)

ข้อ ๖  การขำระเงิน
(๑๓ ก) ผู้ซื้อตกลงขำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของ 

ตามข้อ £  ไว้โดยครบถ้วนแล้ว
(๑ ๓ ข)ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้
๖ .๑ เงินล่วงหน้า จำนวน........................... บาท (............................................................)

จะจ่ายให้ภายใน.......................(........................... ) วัน นับกัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องนำ
หลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น...........................(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)...................เต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบ
ให้แก ่ผ ู้ซ ื้อเป ็นหล ักประก ันการชำระค ืนเง ินล ่วงหน ้าก ่อนการร ับชำระเง ินล ่วงหน ้าน ั้น  และผู้ซ ื้อจะคืน 
หลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒

๖.๒ เงินที่เหลือ จำนวน........................... บาท (...............................................................)
จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ ๕ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
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(๑๔) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขาย ขื่อธนาคาร............................. สาขา.......................... ขื่อบัญชี.................................................................
เลขที่บัญชี............................... ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอน รวมทั้งค่าใข้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน 
โอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคน๋ึไข้สำหรับกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือ 
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผ ู้ขายตกลงร ับประก ันความชำร ุดบกพร่องหร ือข ัดข ้องของส ิงของตามส ัญ ญ าน ี้

เป็นเวลา..........(๑๔)..............(......................... ) ป ี........................ (........................... ) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับมอบสิงของทั้งหมดใวโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิงของ 
ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรือแก้!ขให้อยู่ในสภาพที่ใข้การไต้ดืดังเดิม ภายใน.............(............. ) วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซ้ือมีสิทธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ 
รอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนื่งไต้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง 
หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแกั!ขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดซอบชำระค่าใช้จ่าย 
ทั้งหมด

การที่ผ ู้ซ ื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผ ู้อ ื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้น 
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายไต้นำหลักประกันเป็น.........................(๑๖)...............................

เป็นจำนวนเงิน...................บาท (................................ ) ซ ึ่งเท่ากับร้อยละ..........(๑๗)............ (........................... )
ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑๘) กรณ ีผ ู้ขายใช ้หน ังส ือค ํ้าประก ันมาเป ็นหล ักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ า 
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป ็นหนังสือคํ้าประกันอิเล ็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ท ั้งปวงของผ ู้ขายตลอดอายุส ัญญาน ี้ ถ ้าหลักประกันท ี่ผ ู้ขายนำมามอบให้ด ังกล ่าวลดลงหรือเส ือมค่าลง 
หรือมีอายุไม ่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุส ัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้ขายล่งมอบสิงของล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม



I 1) วัน นับถัดจากวันที่ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผ ู้ขายนำมามอบไว้ตามฃ้อนี้ ผ ู้ซ ื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่ม ีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาบี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา
ล ้าผ ู้ขายไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญาข ้อใดข ้อหน ึ่ง หร ือเม ื่อครบกำหนดส่งมอบส ิ่งของ 

ตามสัญญาบี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน 
ผ ู้ซ ื้อม ีส ิทธ ิบอกเล ิกส ัญญาท ั้งหมดหรือแต ่บางส ่วนได ้ การใข ้ส ิทธ ิบอกเล ิกส ัญญาน ั้นไม ่กระทบสิทธิ 
ของผู้ซ ื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซ ื้อใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม 
(๑๙) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และล้าผู้ซื้อ
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด (๒๐) 
(.......................) เดือน นับกัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องขดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้
ในสัญญาบี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมีได้ใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ

เป็นรายวันในอัตราร้อยละ........ (๒๑).............(......................... ) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับกัดจาก
วันครบกำหนดตามสัญญาจนถีงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบล้วนตามสัญญา 

การคิดค่าปรับในกรณีส ิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป ็นขุด แต่ผู้ขายส่งมอบ 
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า 
ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ 
ต าม ส ัญ ญ าต ่อ ไ ป ไ ด ้ ผ ู้ซ ื้อ จ ะ ใช ้ส ิท ธ ิบ อ ก เล ิก ส ัญ ญ าแ ล ะ ร ิบ ห ร ือ บ ัง ค ับ จ าก ห ล ัก ป ร ะ ก ัน ต าม  
(๒๒) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ขดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และล้า 
ผู้ซ ื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขาย 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค ่าเส ียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ 

เกิดค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซ ื้อ ผู้ขายต้องขดใช้ค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเขิงภายในกำหนด................ (.................. ) วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากผู้ขายไม่ขดใช้ให ้ถ ูกต้องครบล้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผ ู้ซ ื้อมีส ิทธิท ี่จะหักเอาจากจำนวนเงิน 
ค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซ ื้อขายที่ต้องชำระ 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบล้วน
ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด................ (....................) วัน นับกัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

ห าก ม ีเง ิน ค ่าส ิ่งข อ งท ี่ซ ื้อ ข ายต าม ส ัญ ญ าท ี่ห ัก ไว ้จ ่าย เป ็น ค ่าป ร ับ  ค ่า เส ียห าย  
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด
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ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณ ีท ี่ม ีเหต ุเก ิดจากความผ ิดหรือความบกพร่องของฝ ่ายผ ู้ซ ื้อ หรือเหตุสุดวิสัย 

ห ร ือ เก ิดจากพ ฤต ิการณ ์อ ัน ห น ึ่งอ ัน ใดท ี่ผ ู้ขายไม ่ต ้องร ับ ผ ิดตามกฎห มาย หร ือเหต ุอ ื่นตามท ี่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซ ี่งออกตามความในกฎหมายว่าด ้วยการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสดุภาครัฐ ทำให้ 
ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิงของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับ 
หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ 
ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 

ถัาผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายไต้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซี่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย
ล ้าส ิ่งของท ี่จะต ้องส ่งมอบให ้แก ่ผ ู้ซ ื้อตามส ัญญาน ี้ เป ็นส ิ่งของท ี่ผ ู้ขายจะต ้องส ั่ง 

หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการ 
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ม ิใข่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าว 
จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซ ื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill o f Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าไต้บรรทุกมา 
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ไต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย 
หรือเรือท ี่ม ีส ิทธิเข ่นเดียวกับเรือไทย ผ ู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ร ับอนุญาตจากกรมเจ้าท ่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นไต้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ 
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม 
ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ 
ดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้
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สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข ้อความถูกต้องตรงกัน ค ู่ส ัญญาได้อ ่านและเข ้าใจข้อความ 
โด ยละเอ ียด ต ล อด แล ้ว  จ ึงได ้ลงลายม ือซ ื่อพร ้อมท ั้งประท ับตรา (ถ ้าม ี)ไว ้เป ็น ส ำค ัญ ต ่อห น ้าพ ยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงซ่ือ).. 
(..

(ลงซ่ือ). 
(.

(ลงซ่ือ).
(.

(ลงซ่ือ). 
(.

. .ผ ูซ้ื้อ 
)
..ผ ูข้าย 
.)
..พยาน
.)
..พยาน
.)
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้ อขาย
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนี่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุซื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เข่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุซื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ไต้รับมอบอำนาจ 

เข่น นาย ก. อธิบดีกรม.................. หรือ นาย ข. ผู้ไต้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม......................
(๔) ให้ระบุซื่อผู้'ขาย

ก. กรณีนิติบุคคล เข่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด 
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุซื่อและที่อยู่

(๔) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซ ี่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือดัดออก 
ไต้ตามข้อเท็จจริง

(๖) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๗) ให้ระบุว่าเป็นการซื้อสิงของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก หรือแบบรูป 
รายการ หรืออื่นๆ (ให้ระบุ) และปกติจะต้องกำหนดไว้ด้วยว่าสิ่งของที่จะซื้อนั้น เป็นของแท้ เป็นของใหม่ 
ไม่เคยใช้งานมาก่อน

(๘) ให้ระบุหน่วยที่ใข้ เข่น กิโลกรัม ช้ิน เมตร เป็นต้น
(๙) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซ ึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือดัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือดัดออก 

ไต้ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) กำหนดเวลาส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลง 

กับผู้ขาย โดยปกติควรจะกำหนดไว้ประมาณ ๓ วันทำการ เพื่อที่ผ ู้ซ ื้อจะไต้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจรับ 
ของน้ัน

ในกรณีที่มีการส่งมอบสิ่งของหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย และในกรณี 
ที่มีการติดตั้งด้วย ให้แยกกำหนดเวลาส่งมอบ และกำหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน

(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือดัดออก 
ไต้ตามข้อเท็จจริง

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

(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือดัดออก 
ไต้ตามข้อเท็จจริง

(๑๔) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะกำหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของ 
สิ่งของที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ เข่น เครื่องคำนวณไฟฟ้า กำหนดเวลารับประกัน ๑ ปี 
กำหนดเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญขวนด้วย



(๑๖) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ท ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวับที่ที่ใข้เช็คหรือ 

ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดก็ได้
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ไข้ตามตัวอย่างหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๑๓!) ให ้กำหนดจำนวนเง ินหล ักประก ันการปฏิบ ัต ิตามส ัญญาตามระเบ ียบกระทรวงการคล ัง 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกไข้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกไข้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง
(๒๐) กำหนดเวลาที่ผู้ขึ้อจะซื้อสิงของจากแหล่งอื่นเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่ 

เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซ ื้อโดยตกลงกับผู้ขาย และโดยปกติแล้ว 
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน

(๒๑) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 10 ให้กำหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๔๖๐ 
ข้อ ๑๖๒ ส ่วน กรณ ีจะปร ับร ้อยละเท ่าใด  ให ้อย ู่ใน ด ุลพ ิน ิจของห น ่วยงานของร ัฐผ ู้ซ ื้อท ี่จะพ ิจารณ า 
โดยคำน ึงถ ึงราคาและสัก'ษณะของพัสดุท ี่ซ ื้อ ซ ึ่งอาจม ีผลกระทบต ่อการท ี่ผ ู้ขายจะหลีกเล ี่ยงไม ่ปฏ ิบ ัต ิ 
ตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวนด้วย

(๒๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกไข้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง



ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เรียน

๑ .  ข ้าพ เจ ้า ...................................................................................................................................................
สำน ักงานใหญ ่ต ั้งอย ู่เลขท ี.่....................... ถนน..................ตำบ ล/แขวง......................อ ำ เภ อ /เข ต ......................
จังหวัด.......................โทรศัพท.์.............................. โดย..................... ผ ู้ลงนามข้างท้ายนี้ {ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคล
ธรรมดาให ้ใช ้ข ้อความว ่า  ข ้า พ เจ ้า ............................................................................................อ ย ู่บ ้าน เล ข ท ี่

.ถนน. .ตำบล/แขวง............................................ อำเภอ/เขต

โทรศัพท์.
.จ ังหว ัด.................................................ผ ู้ถ ือบัตรประซาขน เลขท ี่.............................

) โดย.............................................. ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง  ๆ ในเa ry เารซื้อ
และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขท ี.่....................................... 0 พ > ต ล อ ดด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิมเติม (ถ้ามี) เลขที 

และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมท ั้งร ับรองว ่าข ้าพเจ ้าเป ็นผ ู้ม ีค ุณ สมบ ัต ิครบถ ้'ตำมทกำหนด 
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข ้าพเจ ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซี่งกำหนดไว้ในเอก(ดู)9 ยวิธ ีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ ร ^ '^ 0 ,

ลำดับ
ที ่

รายการ ราคา 
ต่อหน่วย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ถ้านี้)

จำน5เ̂ K 0 รวมเป็นเงิน กำหนดล่ง 
มอบ

^  >ร

5 ^

7 ^ ^
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ไว้ด้วยแล้ว
td/ ร ^ เ จ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป ็นระยะเวลา............................................ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ

และ....(£v Nq ,̂...........................๑อาจร ับคำเสนอน ี้ ณ เวลาใดก ็ได ้ก ่อนท ี่จะครบกำหนดระยะเวลาด ังกล ่าว
ห ร ี^ ^ b ลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่..........................................๑ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะล่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้
๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารผาให้เป็นผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ............................® ภายใน....................................... วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา



-  te -

๕.๒ มอบหลักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซ ื้อด ้วยวิธ ี
ประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ให ้แก่............................................ ๑ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ
............................................. ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ ้าไม'ปฏ ิบ ัต ิให ้ครบถ้วนตามท ี่ระบ ุไว ้ในข ้อ ๕.๑ และ/หร ือข ้อ ๕.๖ ด ังกล ่าวข ้างด ้น
ข ้าพ เจ ้ายอ ม ให ้.............................................® ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเร ียกร้องจากผู้ออกหนังส ือ
คํ้าประกัน ข้าพเจ้ายอมขดใข้ค่าเสืยหายใดๆ ที่อาจมีแก่.......................................๑ และ.......................................... 81
มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือ............................................๑
อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า....................................... ®ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบุ^!น^ทคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอคเงน ี้^

๗. บ รรดาห ล ัก ฐาน ป ระก อบ ก ารพ ิจารณ าเซ ่น ต ัวอย ่าง (sam ple)เ พ ® ^ ^ อ ก ร ายล ะ เอ ียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ใน§รบ บ ุ^ารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ข ้าพ เจ ้าย ิน ย อ ม ม อ บ ใ ห ้......................................Q s .-sO w ^น เอก ส ารแล ะท ร ัพ ย ์ส ิน

V
1®ส ่งค ืน ให ้ข ้าพ เจ ้า

ของ........................................... ๑
ส ำห ร ับ ต ัวอย ่างท ี่เห ล ือห ร ือ ไม ่ใช ้แล ้วซ ึ่ง . ..... A  

จะไม่เรียกร้องค่าเสืยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น ^
๘. เพ ื่อ เป ็น ห ล ัก ป ร ะ ก ัน 'ไ น ก าร ป ฏ ิบ ัต ิ^ )^ต าม ท ี่ไ ด ้ท ำค ว าม เข ้าใจ แ ล ะ ต าม ค ว าม ผ ูก พ ัน  

แห่งคำเสนอนี้ ข ้าพเจ ้าขอมอบ................................ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
.  ......................................................................................................................................................................... o T ' o C v " '  พ ั.......................... บาท (.................................... . ไ ไ ^ ^ ^ พร้อมนิ

๙. ข ้าพ เจ ้า 'ได ้ตรวจท ^ ต ั® ธข ่&ละตรวจส อบ เอกส ารต ่างๆ  ท ี่ได ้ย ื่น พร ้อมใบเสนอราคาน ี้ 
โดยละเอ ียดแล ้ว และเข ้าใจด ีว ่^ . . .................................®ไม่ด ้องรับผิดขอบใดๆ ในความร ับผ ิดพลาด.711Z จ ร*หรือตกหล่น x \ v

ตำแหน่ง.

หมายเหตุ
ให้ระบุซื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อ เซ่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นด้น


