
 
 
 

เอกสารซื้อโดยวิธคีัดเลือก 
เลขที่ 5/๒๕๖๒ 

การซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ  
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 

จ านวน ๑ คัน ราคากลางในการจดัซื้อ 1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก 
พัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันท ี

และมีคณุลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีคดัเลือกฉบับน้ี โดยมขี้อแนะน าและข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารซ้ือโดยวิธคีัดเลือก 

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.3 บทนิยาม 

(๑) ผู้มผีลประโยชนร์่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.4 แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
๒.๔ ไม่เป็นบคุคลซึ่งอยูร่ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจาก 

เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๒.๕ ไม่เป็นบคุคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มคีุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพขายพัสดุที่คัดเลือกดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรยีน ณ วันประกาศคัดเลือก 

หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกครั้งนี้ 
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นขอ้เสนอไดม้ี

ค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๒.๑๐ ผูย้ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
๒.๑๑ ผูย้ื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคดัเลอืกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 



๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญั ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๒.๑๓ ผูย้ื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคดัเลอืกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไมเ่กินสามหมื่นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเป็นนิติบคุคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  
หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผูย้ื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 
และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณ ี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
(ก) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
(ข) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีที่ผูย้ื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจซึ่งตดิอากรแสตมป์

ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ท้ังนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็น 
ผู้ที่บรรลุนิตภิาวะตามกฎหมายแลว้เท่าน้ัน 

(๒) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารการซื้อโดยวิธีคัดเลือกนี้ โดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตน 

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดยีวโดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม  

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วนัเสนอราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอ
ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาซื้อขาย  
หรือวันท่ีไดร้ับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียน ให้ส่งมอบพัสด ุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
ไปพร้อมการเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ
เอกสารการซื้อโดยวิธีคัดเลือกทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารการซื้อโดยวิธีคัดเลือก 

 
 



๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย ระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “เรียนประธานคณะกรรมการ 
เปิดซองซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ โดยวิธีคดัเลือก” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที ่27 กุมภาพันธ์ 2562  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 

กรณสี่งไปรษณีย์ใหส้่งแบบด่วนพิเศษในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เปน็หลัก  
จ่าหน้าซองถึง “โรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม (ประธานคณะกรรมการเปิดซองซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ โดยวิธีคดัเลือก) 
ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000”  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคา โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผูร้ับผดิชอบตรวจสอบ

ความครบถ้วนถูกต้อง และชดัเจนของเอกสาร ก่อนที่จะเสนอราคา  
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อโดยวิธีคัดเลือก จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายวา่ 

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.3 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนัน้
ออกจากการเป็นผูย้ื่นข้อเสนอหากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อโดยวิธีคัดเลือกว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.3 (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่า 
มีการกระท าอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกลา่วเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ื่นข้อเสนอ 
รายนั้นมิใช่เป็นผูร้ิเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ โรงเรียน 

๔.๑๐ ผูย้ื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารการซื้อโดยวิธีคดัเลือก 
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ยแล้ว 
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได ้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจเอกสารการซื้อโดยวิธคีัดเลือก 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการซื้อโดยวิธีคดัเลือกครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน  

จะพิจารณาจากราคาต่อรายการ 
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบัตไิม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

ตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกตอ้งตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อโดยวิธีคดัเลือกจะไมร่ับพิจารณาข้อเสนอของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขาย 
ไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารคัดเลือก ในส่วนท่ีมิใช่
สาระส าคญัและความแตกต่างนั้นไม่มผีลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสยีเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืเป็นการผดิพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

๕.๔ โรงเรยีนสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไมม่ีการผ่อนผัน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในหนังสือเชิญชวนให้มาเสนอราคาการซื้อโดยวิธีคัดเลือกของโรงเรียน 
(๒) ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาในใบเสนอราคา 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารการซื้อโดยวิธีคัดเลือกที่เป็นสาระส าคญั 

หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น 
๕.๕ ในการตัดสินการคดัเลือกหรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อโดยวิธีคัดเลือกหรือ

โรงเรียนมีสิทธิใหผู้้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิได้ โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไมร่ับราคา หรือไม่ท าสัญญา  
หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 



๕.๖ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
โดยไม่พิจารณาจดัซื้อเลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียน
เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรยีน จะพิจารณายกเลิกการซื้อโดยวิธีคัดเลือกและ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ไดร้ับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทุี่เช่ือถือได้ว่าการยื่น 
ข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามเอกสารการซื้อโดยวิธี
คัดเลือกได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อโดยวิธีคัดเลือกหรือโรงเรียน จะใหผู้้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เชื่อได้
ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารการซื้อโดยวิธีคัดเลือกให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ โรงเรียน มสีิทธิ 
ที่จะไมร่ับข้อเสนอหรือไมร่ับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยืน่ข้อเสนอดังกล่าวไม่มสีิทธิเรยีกรอ้งค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จากโรงเรียน 

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการซื้อโดยวธิีคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมผีลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท า
การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
  คณะกรรมการเปดิซองซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ โดยวิธีคัดเลือก จะเปิดซองใบเสนอราคาของ 
ผู้เสนอราคาที่มสีิทธิไดร้ับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ในวันที่ 4 มีนาคม 2562  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

๖. การท าสัญญาซ้ือขาย 
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการซื้อโดยวิธีคัดเลือก สามารถส่งมอบสิ่งของไดค้รบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท า

ข้อตกลงซื้อโรงเรียนจะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญา ก็ได้ 
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการซื้อโดยวิธีคัดเลือกไมส่ามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ หรือโรงเรียน 

เห็นว่าไมส่มควรจัดท าข้อตกลงเปน็หนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องท าสญัญาซื้อขาย หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับโรงเรยีนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา 
ค่าสิ่งของทีซ่ื้อโดยวิธีคัดเลือกให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น 

ช าระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันท าการ 
(๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  
(๔) หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทุน

เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกจิค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร 
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดยวธิีคัดเลือก (ผู้ขาย) 

พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มดีอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งโรงเรียน  
ได้รับมอบไว้แล้ว 
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

โรงเรียน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ไดร้ับการคดัเลือกให้เปน็ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสญัญาซื้อขายหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และโรงเรียนไดต้รวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
๘. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสญัญาซื้อขาย หรอืข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คดิในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของ 
ที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 



๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการคดัเลือก ซึ่งได้ท าสญัญาซื้อขาย หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุด

บกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ โรงเรียนไดร้ับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช้การไดด้ีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพรอ่ง 
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ การลงนาม 
ในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมตัิเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่าน้ัน 

๑๐.๒ เมื่อโรงเรยีนได้คัดเลือกผูย้ืน่ข้อเสนอรายใดใหเ้ป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการซื้อโดยวิธีคัดเลือกแล้ว 
ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ 
วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการใหส้ิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดยีวกับเรือไทย จากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบัอนุญาต
เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณชิยนาวี 
๑๐.๓ ผูย้ื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนไดค้ัดเลือกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด  

ดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรยีนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 

๑๐.๔ โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ  
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสดุ (ถ้ามี) 

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารคัดเลือกนี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉัย
ของโรงเรียน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผูย้ื่นข้อเสนอไมม่ีสิทธิเรยีกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

๑๐.๖ โรงเรียนอาจประกาศยกเลกิการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรยีกร้องค่าเสียหายใดๆ  
จากโรงเรียนไม่ได ้

(๑) โรงเรยีนไมไ่ดร้ับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซื้อหรือท่ีได้รับจดัสรรแตไ่ม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อ
ครั้งนี้ต่อไป 

(๒) มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยืน่ข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชนร์่วมกัน 
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือ
เจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

(๓) การท าการจดัซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรยีน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมาย

ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
๑๑. การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไดร้ับการคดัเลือกให้เปน็ผู้ขายต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมาย 
และระเบียบได้ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบัตงิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ไดร้ับการคดัเลือกให้เปน็ผู้ขายเพื่อน ามา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดจะถูกระงับ 
การยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากับโรงเรียน ไว้ช่ัวคราว 
 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 







ใบเสนอราคา 

เรียน    ประธานคณะกรรมการเปิดซองซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ โดยวิธีคดัเลือก 
 

 1. ข้าพเจ้า (บริษัท / หจก. / ร้าน)…………………………………………………………….……….…………..……บ้านเลขท่ี…….....................

ถนน…………………..………ต าบล/แขวง………………………….อ าเภอ/เขต…………..………………..จังหวัด………………………………………….……….. 

รหัสไปรษณีย์......................โทรศพัท์……………………..………..โดย……………………...…………………………..…..………………………………………… 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี ้ ได้พิจารณาเงือ่นไขต่างๆ และเอกสารเพิ่มเติมตา่งๆ  โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไมเ่ป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ้ โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อก าหนดเง่ือนไขแบบรูป
รายละเอียดคุณลักษณะครภุัณฑ ์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธคีัดเลือก เลขท่ี 5/2562 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 

เป็นเงินท้ังสิ้น...............................................................บาท (...........................................................................................................)  
ซึ่งได้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท จ านวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร ถา้ตัวเลขและตัวหนังสือ 
ไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคญั โดยไม่มีการขูดลบหรือแกไ้ข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลีย่นแปลงจะต้องลงลายมือช่ือ 
ผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

3. ค าเสนอนี้ยืนอยู่เป็นระยะเวลา 90 วันนับแต่วันเปดิซองและโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคมอาจรับค าเสนอน้ี  
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนท่ีจะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ไดย้ืดไปตามเหตผุลอันสมควรที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมร้องขอ 
 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะในการเสนอราคาข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
 4.1 ท าสัญญาจ้าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดร้ับหนังสือแจ้ง  และก าหนดให้ส่งมอบภายใน 60 วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
 4.2 มอบหลักประกันสญัญา ให้แกโ่รงเรียนสุโขทัยวิทยาคมก่อนหรอืในขณะที่ไดล้งนามในสญัญาเป็นจ านวน 
ร้อยละ 5 ของราคาตามสญัญาทีไ่ด้ระบไุว้ในใบเสนอราคานี้  เพื่อเปน็หลักประกันการปฏิบัติตามสญัญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตัิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแกโ่รงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมสีิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือโรงเรียนสุโขทัยวทิยาคมอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้ 
 5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไมม่ีความผูกพันท่ีจะรับค าเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าไดเ้ข้าเสนอราคา 
 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพจิารณา  เช่น  ตัวอย่าง  (Sample)  แคตตาล็อก  แบบรูปรายการละเอียด  คณุลักษณะเฉพาะ 
(Specifications)  ซึ่งข้าพเจ้าไดส้ง่ให้แก่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พร้อมใบเสนอราคาข้าพเจ้ายินยอมมอบให้โรงเรยีนสโุขทัยวิทยาคมไว้
เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ ส าหรับตัวอย่างท่ีเหลือหรือมิใช่แล้ว ซึ่งโรงเรยีนสโุขทัยวิทยาคมคืนให้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ  ท่ีเกิดขึ้นกับตัวอยา่งนั้น 
 7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดและเข้าใจดีว่า
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธ์ิ ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคดิ โดยไมช่อบ 
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับห้างหุน้ส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 

 เสนอมา ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
      ลงช่ือ………………………………....…………………………. 
            (…………………….…………………..………………….) 
      ต าแหน่ง…………………………..…………………………... 

           ประทับตรา  (ถ้ามี) 



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 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
 
1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบคุคล 

   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล  จ านวน....................แผ่น 

   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคมุ จ านวน....................แผ่น 

   (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล  จ านวน....................แผ่น 

   หนังสือบริคณห์สนธิ     จ านวน....................แผ่น 

   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม จ านวน....................แผ่น 

   บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่     จ านวน....................แผ่น 

2. ในกรณีผู้เสนอราคาไมเ่ป็นนิติบคุคล 

   (ก) บุคคลธรรมดา  

   ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   จ านวน....................แผ่น 

   (ข) คณะบุคคล 

   ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน   จ านวน....................แผ่น 

   ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ านวน....................แผ่น 

3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมคา้ 

  ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า     จ านวน....................แผ่น 

   (ก) ในกรณีผูร้่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

   -  บุคคลสัญชาตไิทย 

      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน....................แผ่น 

   - บุคคลที่มิใช่สัญชาตไิทย 

      ส าเนาหนังสือเดินทาง     จ านวน....................แผ่น 

   (ข) ในกรณีผูร้่วมค้าเป็นนิติบุคคล 

   - ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากัด 

      ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน....................แผ่น 

      บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดัการ    จ านวน....................แผ่น 

   - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

      ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จ านวน....................แผ่น 

      หนังสือบริคณหส์นธิ     จ านวน....................แผ่น 

      บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ  ผู้มีอ านาจควบคมุ จ านวน....................แผ่น 

      บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่     จ านวน....................แผ่น 



4. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

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

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

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

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

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

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลกัฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 
      ลงช่ือ...............................................................ผูเ้สนอราคา 

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

 
 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีที่เอกสารใด ส่วนราชการมไิด้เป็นผู้จัดท าให้ ผู้เสนอราคาสามารถจัดท า  

และรับรองความถูกต้องของเอกสารได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 
 1. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณทีี่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่น 

         ลงนามในใบเสนอราคาแทน      จ านวน........................แผ่น 

 2. ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี)     จ านวน........................แผ่น 

 3. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

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

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

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

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลกัฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 
      ลงช่ือ...............................................................ผูเ้สนอราคา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


