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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ (ยา) จํานวน ๒ รายการ

ตามประกาศ จังหวัดระยอง

ลงวันที่        เมษายน ๒๕๖๑
 
                  จังหวัดระยอง ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

๑.  valproate sodium ๔๐๐ mg

powder and solvent for solution

for injection, ๑

vial(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๖๗๓๒๒๖)

[๖๗๓๒๒๖,valproate sodium,๔๐๐

mg ฯลฯ]valproate sodium ๑๐๐

mg/๑ mL solution for injection, ๔

mL

ampoule(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๘๐๙๗๘๕)

[๘๐๙๗๘๕,valproate sodium,๑๐๐

mg/๑ mL ฯลฯ]

จํานวน ๔,๐๐๐   ไวเอิล

๒.  valproate sodium ๕๐๐ mg

prolonged-release tablet, ๑

tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๖๔๔๖๒๐)

[๖๔๔๖๒๐,valproate sodium,๕๐๐

mg ฯลฯ]

จํานวน ๓๐๐,๐๐๐   เม็ด(๑ เม็ด)

 
พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน
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                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก จังหวัด ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด
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                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน และหรือสําเนาใบอนุญาตนําหรือสั่ง

ยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)



                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ คลังยาและเวชภัณฑ โรงพยาบาลระยอง

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก จังหวัด ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

เวชภัณฑ (ยา) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา

หลักฐานดังกลาวนี้ จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง

โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ

ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๗ วัน

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน จํานวนตามที่ระบุในเอกสาร

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแตละรายการ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ จังหวัด กําหนด

โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามา

แสดง ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่

........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ งานบริหารเวชภัณฑ ชั้น ๓ อาคาร

เภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง 

                ท้ังนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใช

แลว จังหวัดจะไมคืนใหแกผูยื่นขอเสนอา

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
 



 
 
                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก จังหวัด ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต จังหวัด จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของ จังหวัด

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก

ราคาตอรายการ

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ



เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีจังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง

ตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัด

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัด มี

สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ จังหวัดเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

จังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัด มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากจังหวัด

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม

แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได



                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับจังหวัด

ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา

คาส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอ

ไปน้ี

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          จังหวัด จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบส่ิงของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และจังหวัด ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาส่ิงของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา   ๑๒ เดือน    นับถัดจากวันท่ี จังหวัด ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินบํารุงของโรงพยาบาล

ระยอง ตามแผนจัดซื้อยาปงบประมาณ ๒๕๖๑

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินบํารุง

ของโรงพยาบาลระยอง ตามแผนจัดซื้อยาปงบประมาณ ๒๕๖๑ แลวเทานั้น



                          ๑๐.๒   เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

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

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ

ภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า

ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง

ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได

                                   (๑)    จังหวัดไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอท่ีจะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัด หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด



                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับจังหวัด ไวชั่วคราว

จังหวัดระยอง

       เมษายน ๒๕๖๑











แบบแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 
ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)

เลขที่โครงการ ๖๑๐๓๗๕๑๖๑๗๘

คุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้ ได้แก่

    ๑. valproate sodium ๔๐๐ mg powder and solvent for solution for injection, ๑

vial(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๖๗๓๒๒๖)[๖๗๓๒๒๖,valproate sodium,๔๐๐ mg ฯลฯ]valproate sodium ๑๐๐ mg/๑

mL solution for injection, ๔ mL ampoule(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๘๐๙๗๘๕)[๘๐๙๗๘๕,valproate sodium,๑๐๐

mg/๑ mL ฯลฯ]  จำนวน  ๔,๐๐๐  ไวเอิล

        ๑. valproate sodium ๔๐๐ mg powder and solvent for solution for injection, ๑ vial

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๖๗๓๒๒๖

๒. ActiveIngredient valproate

sodium

๓. Strength ๔๐๐ mg

๔. DosageForm powder and

solvent for

solution for

injection

๕. CountValue

๖. CountUnit

๗. DispUnit vial

 หรือ ๒. valproate sodium ๑๐๐ mg/๑ mL solution for injection, ๔ mL ampoule

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๘๐๙๗๘๕

๒. ActiveIngredient valproate

sodium

๓. Strength ๑๐๐ mg/๑ mL

๔. DosageForm solution for

injection

๕. CountValue ๔

๖. CountUnit mL

๗. DispUnit ampoule
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    ๒. valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-

๖๔๔๖๒๐)[๖๔๔๖๒๐,valproate sodium,๕๐๐ mg ฯลฯ]  จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  เม็ด

        valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet  จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  เม็ด(๑ เม็ด)

        คุณสมบัติ

๑. GPUID ๖๔๔๖๒๐

๒. ActiveIngredient valproate

sodium

๓. Strength ๕๐๐ mg

๔. DosageForm prolonged-

release tablet

๕. CountValue

๖. CountUnit

๗. DispUnit tablet
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ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  

เรียน .........................(ระบชุื่อต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)......................... 

 ๑. ข้าพเจ้า.................................... ......(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน) .......................................... 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................... ถนน...............ต าบล/แขวง...................อ าเภอ/เขต...................  
จังหวัด.....................โทรศัพท์............................โดย....................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า....................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา )......................อยู่บ้ านเลขที่
..........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต
.................................... ......จังหวัด.................................... ......ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่.........................  
โทรศัพท์.................................... .......) โดย.................................... ...... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่ ..........................................โดยตลอด
และยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้  

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่ง
มอบ 

 

 

 

 

 

      

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

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

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

 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้  

 5. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 10. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน 

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

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

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

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

         

      

หมายเหตุ   

 1    ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



 
สญัญาจะซ้ือจะขายแบบราคาท่ีไม่จาํกดัปริมาณ 

 
สญัญาเลขที…่……………… 

สญัญาฉบบัน้ีทาํขึน้ ณ………………………….ตาํบล/แขวง………………………อาํเภอ/เขต………
จงัหวดั………………เมือ่วนัที…่…….เดอืน…………..พ.ศ……………ระหว่าง………………….โดย………………ซึง่ต่อไปใน
สญัญาน้ีจะเรยีกวา่ “ผูจ้ะซือ้” ฝ่ายหน่ึงกบั…………..ซึง่จดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล ณ……………..…………..มสีาํนกังานใหญ่อยู่
เลขที…่…………ถนน……………ตาํบล/แขวง…………………..อาํเภอ/เขต……………จงัหวดั……………..
โดย……………….……ผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลปรากฏตามหนงัสอืรบัรองของสาํนักงานทะเบยีนหุน้สว่น
บรษิทั………..................ลงวนัที…่….(และหนงัสอืมอบอาํนาจลงวนัที…่……………….)* แนบทา้ยสญัญาน้ี (ในกรณีทีผู่จ้ะขาย
เป็นบุคคลธรรมดาใหใ้ชข้อ้ความวา่…………………อยูเ่ลขที…่……ถนน………ตาํบล/แขวง…………อาํเภอ/เขต…………….
จงัหวดั…………..)* ซึง่ต่อไปในสญัญาน้ีจะเรยีกวา่ “ผูจ้ะขาย” อกีฝ่ายหน่ึง  คูส่ญัญาไดต้กลงกนัมขีอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อ 1.  ข้อตกลงจะซ้ือจะขาย 
ผูจ้ะซือ้ตกลงจะซือ้และผูต้กลงจะขาย…..…………………………..ตามเอกสารรายการ 

สนิคา้และราคาต่อหน่วยแนบทา้ยสญัญาน้ี ตามจาํนวนทีผู่จ้ะซือ้จะสัง่ซือ้เป็นคราวๆ ไป มกีาํหนดเวลา……..…………..เดอืน 
นบัตัง้แต่วนัที…่…..เดอืน………….พ.ศ……….จนถงึวนัที…่……..เดอืน……..พ.ศ…………..เป็นราคาทัง้สิน้ประมาณ………
บาท (…………….)ซึง่รวมภาษมีลูคา่เพิม่ตลอดจนภาษอีากรอื่น ๆ และค่าใชจ่้ายทัง้ปวงดว้ยแลว้ตลอดอายุสญัญานี้ ผูจ้ะขาย
รบัจะจดัหาสิง่ของทีจ่ะขายตามวรรคหนึ่งเตรยีมไวใ้หแ้ก่ผูจ้ะซื้อไดอ้ยา่งเพยีงพอตามจาํนวนทีคู่่สญัญาไดต้กลงประมาณการไว้
ในภาคผนวก 1 แนบทา้ยสญัญาน้ี แต่ผูจ้ะซือ้อาจสัง่ซือ้จรงิมากหรอืน้อยกวา่จาํนวนประมาณการดงักล่าวกไ็ด ้
 
 ข้อ 2. การรบัรองคณุภาพ 

ผูจ้ะขายรบัรองวา่สิง่ของทีจ่ะขายใหต้ามสญัญาน้ีเป็นของแท ้ของใหม ่ไมเ่คยใชง้านมาก่อนไมเ่ป็นของเก่าเกบ็ทัง้มี
คุณภาพและคุณสมบตัไิมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญา…………… ในกรณีทีเ่ป็นการซือ้สิง่ของซึง่จะตอ้งมี
การตรวจทดลองผูจ้ะขายรบัรองว่าเมือ่ตรวจทดลองแลว้ ตอ้งมคุีณภาพไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนดไวด้ว้ย 
 
 ข้อ 3. เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา 
 เอกสารแนบทา้ยสญัญาดงัต่อไปน้ีใหถ้อืเป็นสว่นหน่ึงของสญัญาน้ี 
 3.1 ผนวก 1…………………(รายการพสัดุและราคาต่อหน่วย)…………………… จาํนวน………………….หน้า 
 3.2 ผนวก 2………………….(รายการคุณลกัษณะเฉพาะ)………………………… จาํนวน………………….หน้า 
 3.3 ผนวก 3…………………..(แคตตาลอ็ก)………………………………………. จาํนวน…………………..หน้า 
 3.4 ผนวก 4…………………..(แบบรปู)*…………………………………………. จาํนวน………………..…หน้า 
 3.5 ผนวก 5…………………...(ใบเสนอราคา)……………………………………. จาํนวน……………………หน้า 
 3.6………………………………………ฯลฯ……………………………………... 
 
 ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาทีข่ดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญาน้ี ใหใ้ชข้อ้ความในสญัญาน้ีบงัคบั และในกรณีที่
เอกสารแนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กนัเอง ผูจ้ะขายจะตอ้งปฏบิตัติามคําวนิิจฉยัของผูจ้ะซือ้ 
 
 ข้อ 4. การออกใบสัง่ซ้ือแต่ละคราว 
 ผูจ้ะซือ้จะออกใบสัง่ซือ้สิง่ของในแต่ละคราวเพยีงรายการเดยีวหรอืหลายรายการพรอ้มกนักไ็ดใ้นปรมิาณแต่ละรายการ
คราวละอยา่งมากไมเ่กนิ…………………หรอือยา่งน้อยไม่ต่ํากวา่………………โดยจะระบุปรมิาณ สถานที ่และวนัเวลาทีผู่จ้ะ
ขายจะตอ้งสง่มอบไวใ้นใบสัง่ซือ้แต่ละคราว 
 
 



 
 ข้อ 5. การส่งมอบ 
 ผูจ้ะขายสญัญาวา่จะสง่มอบสิง่ของตามสญัญาใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ตามปรมิาณสถานทีแ่ละวนัเวลาทีก่าํหนดไวใ้นใบสัง่ซือ้แต่
ละคราวดว้ยค่าใชจ้า่ยของผูจ้ะขายเอง พรอ้มทัง้หบีหอ่หรอืเครือ่งรดัพนัผกูใหเ้รยีบรอ้ย ทัง้น้ี ผูจ้ะซือ้จะออกใบสัง่ซือ้จะออก
ใบสัง่ซือ้มอบใหแ้ก่ผูจ้ะขายลว่งหน้าก่อนครบกําหนดเวลาสง่มอบตามใบสัง่ซือ้ไมน้่อยกวา่…………….วนั 
 
 ข้อ 6. การตรวจรบั 
 เมื่อผูจ้ะซือ้ไดต้รวจรบัสิง่ของทีส่ง่มอบ และเหน็วา่ถกูตอ้งครบถว้นตามสญัญาและใบสัง่ซื้อในแต่ละคราวแลว้ ผูจ้ะซือ้
จะออกหลกัฐานการรบัมอบไวใ้ห ้เพือ่ผูจ้ะขายนํามาเป็นหลกัฐานประกอบการขอรบัเงนิ คา่สิง่ของนัน้ 

ถา้ผลของการตรวจรบัปรากฏว่า สิง่ของทีส่ง่มอบไมต่รงตามสญัญาและใบสัง่ซือ้ผูจ้ะซือ้ทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไม่รบัสิง่ของ
นัน้ ในกรณีเชน่น้ี ผูจ้ะขายตอ้งรบีนําสิง่ของนัน้กลบัคนืโดยเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํไดแ้ละนําสิง่ของมาสง่มอบใหใ้หม่หรอืเพิม่เตมิให้
ถกูตอ้งตามสญัญาและใบสัง่ซือ้ ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูจ้ะขายเอง และระยะเวลาทีเ่สยีไปดงักล่าว ผูจ้ะขายจะนํามาอา้งเป็นเหตุขอ
ขยายเวลาทาํการเพือ่ลดหรอืงดคา่ปรบัไมไ่ด ้
 
 ข้อ 7. การชาํระเงิน 
 ผูจ้ะซือ้จะชาํระเงนิคา่สิง่ของทีค่ํานวณตามปรมิาณทีกํ่าหนดในใบสัง่ซือ้แต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดงัระบุไวใ้น
ผนวก 1 แนบทา้ยสญัญาน้ี ใหแ้ก่ผูจ้ะขายภายใน……..วนันับแต่วนัทีผู่จ้ะขายไดแ้สดงหลกัฐานการรบัมอบตามขอ้ 6 ใหแ้ก่ผูจ้ะ
ซือ้ 

 
ข้อ 8. การรบัประกนัความชาํรดุบกพรอ่ง 

 ผูจ้ะขายยอมรบัประกนัความชาํรดุบกพรอ่งหรอืขดัขอ้งของสิง่ของตามสญัญาน้ีเป็นเวลา………ปี…….เดอืน นบัแต่
วนัทีผู่จ้ะซือ้ไดร้บัมอบ โดยภายในกาํหนดเวลาดงักลา่วหากสิง่ของตามสญัญาน้ีเกดิชาํรุดบกพรอ่งหรอืขดัขอ้งอนัเน่ืองมาจาก
การใชง้านตามปกต ิผูจ้ะขายจะตอ้งจดัการซ่อมแซมหรอืแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชก้ารไดด้ดีงัเดมิภายใน……...วนั นบัแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้จากผูจ้ะซือ้โดยไม่คดิคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้สิน้ 
 
 ข้อ 9. หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
 ในวนัทาํสญัญานี้ผูจ้ะขายไดนํ้าหลกัประกนัเป็น……………….เป็นจาํนวนเงนิ……………..บาท
(………………………..) ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ……….(………..%) ของราคาประมาณการตามขอ้ 1 มามอบไวแ้ก่ผูซ้ือ้เพือ่เป็น
หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาน้ี หลกัประกนัทีผู่จ้ะขายนํามามอบไวต้ามวรรคหน่ึง ผูจ้ะซือ้จะคนืใหเ้มือ่ผูจ้ะขายพน้จากขอ้
ผกูพนัตามสญัญาน้ีแลว้ 
 
 ข้อ 10. การบอกเลิกสญัญา 
 เมื่อครบกาํหนดสง่มอบสิง่ของตามใบสัง่ซื้อ ถา้ผูจ้ะขายไม่สง่มอบสิง่ของทีต่กลงขายใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้หรอืสง่มอบไม่
ถกูตอ้งหรอืไม่ครบจาํนวน ผูจ้ะซือ้มสีทิธบิอกเลกิสญัญาณทัง้หมดหรอืบางสว่นได ้
 ในกรณีทีผู่จ้ะซื้อใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาผูจ้ะซือ้มสีทิธริบิหลกัประกนัหรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูอ้อกหนังสอืคํ้าประกนั
ตามสญัญาขอ้ 9 เป็นจาํนวนเงนิทัง้หมดหรอืแต่บางสว่นกไ็ด ้แลว้แต่ผูจ้ะซือ้จะเหน็สมควรและถา้ผูจ้ะซื้อจดัซื้อสิง่ของจากบุคคล
อื่นเตม็จาํนวนหรอืเฉพาะจาํนวนทีข่าดสง่ แลว้แต่กรณี ภายในกาํหนด………เดอืน นบัแต่วนับอกเลกิสญัญาผูจ้ะขายจะตอ้ง
ชดใชร้าคาทีเ่พิม่ขึน้จากราคาทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาน้ีดว้ย 
 
 ข้อ 11. ค่าปรบั 
 ในกรณีทีผู่จ้ะซื้อไมใ่ชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาตามสญัญาขอ้ 10 ผูจ้ะขายจะตอ้งชําระคา่ปรบัใหผู้จ้ะซือ้เป็นรายวนั ใน
อตัรารอ้ยละ……….(…...%) ของราคาสิง่ของทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบนบัแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนดสง่มอบตามใบสัง่ซือ้จนถงึวนัทีผู่้
จะขายไดนํ้าสิง่ของมาสง่มอบใหแ้ก่ผูจ้ะซื้อจนถกูตอ้งครบถว้นตามใบสัง่ซือ้ หรอืจนถงึวนัทีผู่จ้ะซือ้ไดซ้ือ้สิง่ของตามใบสัง่ซือ้นัน้
จากบุคคลอื่น ในกรณีน้ีผูจ้ะขายยอมรบัผดิชดใชร้าคาทีเ่พิม่ขึน้จากราคาทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาดว้ยซึง่ผูจ้ะขายตกลงใหผู้จ้ะซือ้



 
หกัเงนิคา่ปรบัและราคาทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวจากราคาสิง่ของตามใบสัง่ซือ้คราวใดกไ็ดห้รอืใหผู้จ้ะซือ้เรยีกรอ้งจากผูจ้ะขายตาม
สญัญาขอ้ 12 หรอืจะเรยีกรอ้งจากหลกัประกนัสญัญาตามขอ้ 9 กไ็ด ้ตามทีผู่จ้ะซือ้จะเหน็สมควร 
 การคดิคา่ปรบัในกรณีสิง่ของทีต่กลงจะซือ้จะขายประกอบกนัเป็นชุด แต่ผูจ้ะขายสง่มอบเพยีงบางสว่นหรอืขาด
สว่นประกอบสว่นหน่ึงสว่นใดไป ทาํใหไ้มส่ามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบรูณ์ ใหถ้อืว่ายงัไม่ไดส้ง่มอบสิง่ของนัน้เลย และใหค้ดิ
คา่ปรบัจากราคาสิง่ของเตม็ทัง้ชุด 
 ในระหว่างทีผู่จ้ะซือ้ยงัมไิดใ้ชส้ทิธบิอกเลกิสญัญานัน้ ถา้ผูจ้ะซื้อเหน็วา่ผูจ้ะขายไมอ่าจปฏบิตัติามสญัญาต่อไปได ้ผูจ้ะ
ซือ้จะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา และรบิหลกัประกนัหรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูอ้อกหนงัสอืคํ้าประกนัตามสญัญาขอ้ 9 กบัเรยีกรอ้ง
ใหช้ดใชร้าคาทีเ่พิม่ขึน้ตามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาขอ้ 10 วรรคสอง กไ็ด ้แกละถา้ผูจ้ะซื้อไดแ้จง้ขอ้เรยีกรอ้งใหช้าํระค่าปรบัไปยงั
ผูจ้ะขายเมือ่ครบกาํหนดสง่มอบตามใบสัง่ซือ้แลว้ผูจ้ะซือ้มสีทิธทิีจ่ะปรบัผูจ้ะขายจนถงึวนับอกเลกิสญัญาไดอ้กีดว้ย 
 
 ข้อ 12. การรบัผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถา้ผูจ้ะขายไม่ปฏบิตัติามสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูจ้ะซื้อแลว้ ผูจ้ะ
ขายตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้โดยสิน้เชงิภายในกาํหนด 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูจ้ะซื้อ 
 
 ข้อ 13. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยั หรอืเหตุใด ๆ อนัเน่ืองมาจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝ่ายผูจ้ะซือ้ หรอืจากพฤตกิารณ์
อนัใดอนัหน่ึงซึง่ผูจ้ะขายไมต่อ้งรบัผดิชอบตามกฎหมายเป็นเหตุใหผู้จ้ะขายไม่สามารถส่งมอบสิง่ของตามเงือ่นไขและ
กาํหนดเวลาแหง่สญัญาน้ีได ้ผูจ้ะขายมสีทิธขิอขยายเวลาทาํการตามสญัญาหรอืขอลดหรอืงดคา่ปรบัได ้โดยจะตอ้งแจง้เหตุหรอื
พฤตกิารณ์ดงักลา่วพรอ้มหลกัฐานเป็นหนังสอืใหผู้จ้ะซื้อทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีเ่หตุนัน้สิน้สดุลง 
 ถา้จะขายไมป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถ้อืวา่ผูจ้ะขายไดส้ละสทิธิเ์รยีกรอ้งในการทีจ่ะขอขยายเวลาทาํ
การตามสญัญาเพือ่งดหรอืลดค่าปรบัโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ เวน้แต่กรณีเหตุเกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝ่ายผู้
จะซือ้  ซึง่มหีลกัฐานชดัแจง้หรอืผูจ้ะซือ้ทราบดอียูแ่ลว้ตัง้แต่ตน้การขยายเวลาทาํการตามสญัญาเพือ่ลดหรอืงดค่าปรบัตามวรรค
หน่ึงอยูใ่นดุลพนิิจของผูจ้ะซือ้ทีจ่ะพจิารณา 
 
 ข้อ 14. การใช้เรอืไทย 
 ถา้สิง่ของทีจ่ะตอ้งสง่มอบใหผู้จ้ะซือ้ตามสญัญาน้ี เป็นสิง่ของทีผู่จ้ะขายจะตอ้งสัง่หรอืนําเขา้มาจากต่างประเทศและ
สิง่ของนัน้ตอ้งนําเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางเดนิเรอืทีม่เีรอืไทยเดนิอยูแ่ละสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีร่ฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูจ้ะขายตอ้งจดัการใหส้ิง่ของดงักลา่วบรรทุกโดยเรอืไทยหรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอื
ไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการพาณิชยน์าวก่ีอน
บรรทุกของนัน้ลงเรอือื่นทีม่ใิชเ่รอืไทย หรอืเป็นของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรอือื่นได ้
ทัง้น้ีไมว่า่การสัง่หรอืสัง่ซือ้สิง่ของดงักลา่วจากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟโอบ,ี ซเีอฟอาร,์ ซไีอเอฟ หรอืแบบอื่นใด 
 ในการสง่มอบสิง่ของตามสญัญาใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ ถา้สิง่ของนัน้เป็นสิง่ของตามวรรคหนึ่ง ผูจ้ะขายจะตอ้งสง่มอบใบตราสง่ 
(Bill of Lading) หรอืสาํเนาใบตราสง่สาํหรบัของนัน้ ซึง่แสดงว่าไดบ้รรทกุมาโดยเรอืไทยหรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอืไทย
ใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้พรอ้มกบัการสง่มอบสิง่ของดว้ย 
 ในกรณีทีส่ ิง่ของดงักลา่ว ไมไ่ดบ้รรทุกจากต่างประเทศมายงัประเทศไทยโดยเรอืไทย หรอืเรอื      ที่มสีทิธิ
เช่นเดยีวกบัเรอืไทย ผู้จะขายต้องส่งมอบหลกัฐานซึ่งแสดงว่าได้รบัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการ
พาณิชยน์าวใีหบ้รรทุกของ โดยเรอือืน่ไดห้รอืหลกัฐานซึง่แสดงวา่ไดช้าํระค่าธรรมเนียมพเิศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดย
เรอืไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยน์าวแีลว้อยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่ผูจ้ะซื้อดว้ย 
 ในกรณีทีผู่จ้ะขาย ไมส่ง่มอบหลกัฐาน อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงักล่าว ในวรรคสองขา้งตน้ใหแ้ก่       ผูจ้ะซือ้แต่จะขอสง่
มอบ สิง่ของดงักลา่วใหผู้จ้ะซือ้ก่อน โดยยงัไม่รบัชาํระเงนิคา่สิง่ของผูจ้ะซือ้มสีทิธริบัสิง่ของดงักล่าว ไวก้่อนและชาํระเงนิค่า
สิง่ของเมือ่ผูจ้ะขายไดป้ฏบิตัถูิกตอ้งครบถว้นดงักล่าวแลว้ได ้
 สญัญาน้ีทาํขึน้สองฉบบั มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คู่สญัญาไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความโดยละเอยีดตลอดแลว้ จงึไดล้ง
ลายมอืชือ่พรอ้มทัง้ประทบัตรา (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยานและคูส่ญัญาต่างยดึถอืไวฝ่้ายละฉบบั 
 



 
(ลงชือ่)………………………..ผูจ้ะซือ้ 
(……………………………….) 

 
(ลงชือ่………………………….ผูจ้ะขาย 
(………………………………..) 

 
(ลงชือ่)……………………….…พยาน 
(………………………………...) 

 
(ลงชือ่)…………………………..พยาน 
(………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นขอ้ความ หรอืเงื่อนไขเพิม่เตมิ ซึง่สว่นราชการ ผูท้าํสญัญาอาจเลอืก ใชห้รอืตดัออกไดต้ามขอ้เทจ็จรงิ 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการซ้ือ) 

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

 
ข�าพเจ�า............(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี...............ถนน................ 

ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............โดย..................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต'อ..........(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อผู�เสนอราคา)..........ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดซ้ือ.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี.........................ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคา 
ต)อ...............(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน.........................บาท(...........................) นั้น 

 
ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร�องของ................ 

(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)......................จํานวนไม)เกิน.................บาท (.......................) ในฐานะ 
เป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี..............(ชื่อผู� เสนอราคา).................ไม)ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา  
อันเป4นเหตุให�.................(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช�ค)าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี...............(ชื่อผู�เสนอราคา)................ได�ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู) หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญาหรือมิได� 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส)วนราชการ 
ผู�ประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�.................(ชื่อผู�เสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันท่ี....................ถึงวันท่ี....................และข�าพเจ�าจะไม) 
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. ถ�า....................(ชื่อผู�เสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข�าพเจ�ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได�ขยายออกไป
ดังกล)าว 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

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

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 

(หลักประกันสัญญาซ้ือ) 

 

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

 
ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร)...........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี.............ถนน...............ตําบล/แขวง..................

อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................โดย..........................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว�ต)อ.................(ชื่อส)วนราชการผู� ซ้ือ)...........ซ่ึงต)อไปนี้ เรียกว)า “ผู� ซ้ือ”  
ดังมีข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี........(ชื่อผู�ขาย).......ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ขาย” ได�ทําสัญญาซ้ือขาย................กับผู� ซ้ือ 
ตามสัญญาเลขท่ี....................ลงวันท่ี..................ซ่ึงผู�ขายต�องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต)อผู�ซ้ือ  
เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซ่ึงเท)ากับร�อยละ......... (........) ของมูลค)าท้ังหมดของสัญญา 

ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินให�ตามสิทธิเรียกร�องของผู� ซ้ือ  
จํานวนไม)เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณีท่ีผู�ขายก)อให�เกิด 
ความเสียหายใดๆ หรือต�องชําระค)าปรับ หรือค)าใช�จ)ายใดๆ หรือผู�ขายมิได�ปฏิบัติตามภาระหน�าท่ีใดๆ ท่ีกําหนด 
ในสัญญาดังกล)าวข�างต�น ท้ังนี้ โดยผู�ซ้ือไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�ผู�ขายชําระหนี้นั้นก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใช� บังคับต้ังแต)วันทําสัญญาซ้ือดังกล)าวข�างต�นจนถึงวันท่ี ...............  
เดือน.................... พ.ศ. ....................... (ระบุวันท่ีครบกําหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด 
บกพร)องด�วย) และข�าพเจ�าจะไม)เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. หากผู� ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขาย ให�ถือว)าข�าพเจ�ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด�วย โดยให�ขยาย
ระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขายดังกล)าวข�างต�น 

 
ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 

   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

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

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

 

 



บทนิยาม 
 
  “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน 
  การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปน้ี 

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

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

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



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



บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -  บุคคลท่ีมิใช'สัญชาติไทย 
    สําเนาหนังสือเดินทาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 

� 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

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

� 2.  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป0ดอากรแสตมป1ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู!ยื่นข!อเสนอมอบอํานาจให!บุคคลอ่ืน 
 ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




