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ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ PEA-I(E)-149/2563 
 

จัดซื้อเครื่อง Horizontal Directional Drilling System D36x50  
สําหรับดึงทอ 8-160 มม. HDPE ระยะไมต่ํากวา 150 เมตร 

Form ซื้อ เริ่ม 1 สิงหาคม ๒๕๕6 แกไข 10 เม.ย. 2558 
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1.2 เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายรายละเอียดสเปค 

(ADDENDUM) 
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1.3 แบบใบเสนอราคา 
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ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

เรียน …......................(ระบุชื่อต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ)…...................... 

1. ข้ำพเจ้ำ…............................................(ระบุชื่อบริษัท ห้ำง ร้ำน) ….................................................. 
ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี….............ถนน…..................ต ำบล/แขวง….................อ ำเภอ/เขต…......................... 
จังหวัด…..................โทรศัพท์…..............โดย….............................................ผู้ลงนำมข้ำงท้ำยนี้ (ในกรณีผู้ขำย
เป็นบุคคลธรรมดำให้ใช้ข้อควำมว่ำ ข้ำพเจ้ำ….............................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดำ)…............................... 
อยู่บ้ำนเลขที่….................ถนน….......................ต ำบล/แขวง…......................อ ำเภอ/เขต…............................. 
จังหวัด…...................ผู้ถือบัตรประชำชนเลขที่…...........................................โทรศัพท์…................................) 
โดย…....................................... ได้พิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ในเอกสำรซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
และเอกสำรเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) เลขที่…...................................โดยตลอด และยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว 
รวมทั้งรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐ 

2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอรำยกำรพัสดุ รวมทั้งบริกำร ซึ่งก ำหนดไว้ในเอกสำรซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวน รำคำ (ไมร่วมภำษีมูลคำ่เพิ่ม) ก ำหนดส่งมอบ 

ต่อหน่วย เป็นเงิน  
1      
      
      
      
      

 รวม   
ภำษีมูลคำ่เพิ่ม  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
(…..................................................) ซึ่งเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมรวมทั้งภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 

3. ข้ำพเจ้ำจะยืนค ำเสนอรำคำนี้เป็นระยะเวลำ….......................................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ
และ กฟภ. อำจรับค ำเสนอนี้ ณ เวลำใดก็ได้ก่อนที่จะครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว หรือระยะเวลำที่ได้ยืด
ออกไปตำมเหตุผลอันสมควรที่ กฟภ. ร้องขอ 

4. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะส่งมอบงำนซื้อตำมเงื่อนไขท่ีเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก ำหนดไว้ 

5. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำให้เป็นผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ข้ำพเจ้ำรับรองที่จะ 
5.1 ท ำสัญญำตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  

หรือตำมท่ีส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ กฟภ. ภำยใน                       วัน นับถัดจำกวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท ำสัญญำ 

5.2 มอบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสำรซื้อด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ กฟภ. ขณะที่ได้ลงนำมในสัญญำเป็นจ ำนวนร้อยละ                              ของ
รำคำตำมสัญญำที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอรำคำนี้เพ่ือเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน 
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หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำ
ยอมให้ กฟภ. ริบหลักประกันกำรเสนอรำคำหรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ ำประกัน ข้ำพเจ้ำยอมชดใช้
ค่ำเสียหำยใดๆ ที่อำจมีแก่ กฟภ. และ กฟภ. มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนเป็นผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือ กฟภ. อำจด ำเนินกำรจัดซื้อกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 

6. ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำ กฟภ. ไม่มีควำมผูกพันที่จะรับค ำเสนอนี้ หรือใบเสนอรำคำใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใดๆ อันอำจเกิดขึ้นในกำรที่ข้ำพเจ้ำได้เข้ำยื่นข้อเสนอครั้งนี้ 

7. บรรดำหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ตัวอย่ำง (sample) แคตตำล็อก รำยละเอียด 
คุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) พร้อมใบเสนอรำคำ ซึ่งข้ำพเจ้ำได้ลงไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้ำพเจ้ำยินยอมมอบให้ กฟภ. ไว้เป็นเอกสำรและทรัพย์สินของ กฟภ. 

ส ำหรับตัวอย่ำงที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วซึ่ง กฟภ. ส่งคืนให้ ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ที่
เกิดข้ึนกับตัวอย่ำงนั้น 

8. เพ่ือเป็นหลักประกันในกำรปฏิบัติโดยถูกต้อง ตำมที่ได้ท ำควำมเข้ำใจและตำมควำมผูกพันแห่ง    
ค ำเสนอนี้  ข้ำพเจ้ำขอมอบ…............................................ เพ่ือเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำเป็นเงิน
จ ำนวน…................................บำท (….....................................................) มำพร้อมนี้ 

9. ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนตัวเลขและตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอรำคำนี้ โดยละเอียด
แล้ว และเข้ำใจดีว่ำ กฟภ. ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในควำมรับผิดพลำด หรือตกหล่น 

10. ใบเสนอรำคำนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปรำศจำกกลฉ้อฉลหรือกำรสมรู้ร่วมคิดกันโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมำยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยบุคคล หรือกับห้ำงหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ
ในครำวเดียวกัน 

เสนอมำ ณ วันที่…............ เดือน…................................. พ.ศ. …........................... 
 
 
 

ลงชื่อ ….................................................... 
(….....................................................) 

ต ำแหน่ง …................................................ 
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1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 
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แบบสัญญา 
สัญญาซื้อขาย 

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

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ …………………………..………………………..………..……………………………....... 
ต าบล/แขวง…………………………..………….………………..อ าเภอ/เขต…………………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………. เมื่อวันที ่…….……… เดือน ……………………………….. พ.ศ. …....………
ระหว่าง ………………………………………………..…………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย..……...….…………..………………….……………………… (๓) ………..……………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………….………...…… (๔ ก) …………….……………………. 
ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………………………….……………………………..………………………….………….……..
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่…………….....……ถนน……………….……………..ต าบล/แขวง…….……….…...……….…....
อ าเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด………..…………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……….…   
ลงวันที่………….…………..…… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่...…………….……….……..) แนบท้ายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..……… (๔ ข) ………………….……..... 
อยู่บ้านเลขที่…………..….…..….ถนน…………………..…..…...……ต าบล/แขวง……..…………………….….…………….
อ าเภอ/เขต…………………….….......………….…..จังหวัด.....………….…...…..………….……...…… ผู้ถือบัตรประจ าตัว
ประชาชนเลขที่........................................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้)   
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อตกลงซ้ือขาย 
 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย………………..…...…………(๗)..…….…..……..…………..... 
.........................................................................................................................................................................  
จ านวน..….(๘)..….(……………….) เป็นราคาทั้งสิ้น………………...บาท (…………………..………….……..……………….) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน…………….........……บาท (........................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

 ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ 
  ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก……… 
  ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ  ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจ
ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย 

 ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑ ……(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)……. จ านวน…..…..(……….…) หน้า 
 ๓.๒ ผนวก ๒ …….…..(แค็ตตาล็อก) (๙)………. จ านวน…..…..(……….…) หน้า 

๓.๓ ผนวก ๓ ………...….(แบบรูป) (๑๐)………........ จ านวน……....(………….) หน้า 
๓.๔ ผนวก ๔ ……………..(ใบเสนอราคา)…….…..….. จ านวน…...….(………….) หน้า 

 …………….……………….ฯลฯ….……..………….…… 
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- ๒ – 
 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ    
ผู้ซื้อ ค าวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพ่ิมเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น 

 ข้อ ๔ การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ………….………………………….. 
ภายในวันที่ .……. เดือน ……………………..……. พ.ศ. ……….. ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ 
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 
 การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ 
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน าไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ….……………
ในวันและเวลาท าการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า………(๑๑)…....(………………….) วันท าการของผู้ซื้อ 

 ข้อ ๕ การตรวจรับ 
  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว             
ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้ขายน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน           
ค่าสิ่งของนั้น 
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ 
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
และน าสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง  
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ  
ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 (๑๒) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน  
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ 
(ความในวรรคสามนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อ
สิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้         
โดยสมบูรณ์) 

             ข้อ ๖ การช าระเงิน 
   (13 ก) ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ 
ตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว 
   (13 ข) ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้  
  ๖.๑ เงินล่วงหน้า จ านวน……....................บาท (………......…………………………………..) 
จะจ่ายให้ภายใน…….…............(…….........……….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องน า
หลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น.....…….............(หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…................เต็มตามจ านวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบ
ให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น  และผู้ซื้อจะคืน
หลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒  
 ๖.๒ เงินที่เหลือ จ านวน……….................บาท (………......………………..…………………..)  
จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ ๕ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
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 (๑๔) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของผู้ขาย ชื่อธนาคาร………….………..…..สาขา…........……….…ชื่อบัญชี…….............…………………………………… 
เลขที่บัญชี………………………… ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเก่ียวกับ 
การโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงิน
โอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย  ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๗ การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายตกลงรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้           
เป็นเวลา...........(๑๕)............(……..…………….) ปี .…....….......…..(…….……..…….….) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ 
ตามสัญญานี้เกิดช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน…….......(……..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิ
ที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท าการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ
รอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่อง
หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อ่ืนแก้ไขความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 
 การที่ผู้ซื้อท าการนั้นเอง หรือให้ผู้ อ่ืนท าการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ท าให้ผู้ขายหลุดพ้น 
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได ้

 ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น..……………...…..(๑๖)......………..…..…… 
เป็นจ านวนเงิน……………....บาท (……………..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…….…(๑๗)……..…(…………..………...) 
ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  (๑๘) กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง                 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม 
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ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน....................(……..……..…...) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ  
  หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือ เมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของ 
ตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไมค่รบจ านวน 
ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ 
ของผู้ซื้อท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม  
(๑๙) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในก าหนด……(๒๐)...... 
(……………..…..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้
ในสัญญานี้ด้วย 

 ข้อ ๑๐ ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ……...(๒๑)…………(….…..…………….) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจาก
วันครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา  
  การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด  แต่ผู้ขายส่งมอบ 
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่า        
ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ
ตามสัญ ญ าต่ อไป ได้  ผู้ ซื้ อจะใช้ สิท ธิบอก เลิ ก สัญ ญ าและริบหรือบั งคับจากหลักประกันตาม   
(๒๒) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้า 
ผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขาย 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด................(.................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ 
หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงิน  
ค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องช าระ 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน
ตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันที่
ไดร้ับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ 

หากมี เงินค่าสิ่ งของที่ ซื้ อขายตามสัญญาที่ หั กไว้จ่ ายเป็นค่ าปรับ  ค่าเสียหาย            
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด 
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 ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย 
หรือเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่ผู้ ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้
ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับ
หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ซื้อท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย 
  ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่ง 
หรือน าเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้ขายต้องจัดการ 
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรี             
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี ้ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าว
จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด  
  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสทิธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า               
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ
ดังกล่าวไว้ก่อนและช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ    
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน               
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)………………………………....……….ผู้ซื้อ 
        (……........……...…………………….) 
 (ลงชื่อ)……………………………...………….ผู้ขาย 
        (……........……...…………………….) 
 (ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 (ลงชื่อ)……………………...………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย 
(๑)  ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(๒)  ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(๓)  ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

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

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๖)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๗)  ให้ระบุว่าเป็นการซื้อสิ่งของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก หรือแบบรูป

รายการ หรืออ่ืนๆ (ให้ระบุ) และปกติจะต้องก าหนดไว้ด้วยว่าสิ่งของที่จะซื้อนั้น เป็นของแท้ เป็นของใหม่  
ไม่เคยใช้งานมาก่อน  

(๘)  ให้ระบุหน่วยที่ใช้ เช่น กิโลกรัม ชิ้น เมตร เป็นต้น 
(๙)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๐)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๑)  ก าหนดเวลาส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลง

กับผู้ขาย โดยปกติควรจะก าหนดไว้ประมาณ ๓ วันท าการ เพ่ือที่ผู้ซื้อจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจรับ
ของนั้น 

       ในกรณีท่ีมีการส่งมอบสิ่งของหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย และในกรณี
ที่มีการติดตั้งด้วย ให้แยกก าหนดเวลาส่งมอบ และก าหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน 

(๑๒)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(๑๓)  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ตามความเหมาะสม 
        ข้อความในข้อ 6 กรณีไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (13 ก) 
   ข้อความในข้อ 6 กรณีมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย  ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (13 ข) 
(๑๔)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๕)  ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะก าหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของ

สิ่งของที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ เช่น เครื่องค านวณไฟฟ้า ก าหนดเวลารับประกัน ๑ ปี 
ก าหนดเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญชวนด้วย 
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(๑๖)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
  (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
  (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 (๑๗)  ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 

(๑๘)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(๑๙)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(๒๐)  ก าหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอ่ืนเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่
เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย และโดยปกติแล้ว 
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน 

(๒๑)  อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 10 ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิ จของหน่วยงานของรัฐผู้ซื้อที่จะพิจารณา  
โดยค านึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่ซื้อ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้ขายจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ  
ตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 

(๒๒)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 
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1.5 แบบหนังสือค ้ำประกัน 
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แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสัญญาซื้อ) 

(กรณีปกติ)  
 
 

เลขที่            วันที ่         
 
  ขาพเจา      (ช่ือธนาคาร)     สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี      
ถนน     ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต   จังหวัด     
โดย                      ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ 
ไวตอ  การไฟฟาสวนภูมิภาค   ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูซื้อ” ดังมีขอความตอไปนี้ 
  1. ตามที่     (ช่ือผูขาย)     ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ผูขาย” ไดทํา
สัญญาซื้อขาย        กับผูซื้อตามสัญญาเลขที่        
ลงวันที่             ซึ่งผูขายตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตอผูซื้อ  เปนจํานวนเงิน 
    บาท (         ) ซึ่งเทากับรอยละ   (   )
ของมูลคาท้ังหมดของสัญญา 
  ขาพเจายินยอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของผูซื้อ  
จํานวนไมเกิน    บาท (         ) ในฐานะเปนลูกหนี้รวม 
ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือคาใชจายใดๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติตาม
ภาระหนาที่ใดๆ ที่กําหนดในสัญญาดงักลาวขางตน ทั้งนี้ โดยผูซื้อไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นกอน 
    2. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคบัตั้งแตวันที่......................................ถึงวันที่......................................  
และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 
    3. หากผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผูขาย ใหถือวาขาพเจายินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย โดยใหขยาย
ระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผูขายดังกลาวขางตน 
             ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 
 

(ลงชื่อ)        ผูค้ําประกัน 

(      ) 

    ตําแหนง        

 
(ลงชื่อ)       พยาน 

(      ) 

 
(ลงชื่อ)       พยาน 

(      ) 

หมายเหตุ : กรณีลงนามในสัญญาซื้อตามปกติใหหนวยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือค้ําประกันเร่ิมมีผลใชบังคับใหมีผลตั้งแตวันทํา

สัญญาซื้อ 
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แบบฟอรม 

หนังสือยินยอมนําพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 

 

                                                                     วันที่        เดือน (ที่ออกหนังสือยินยอมฯ) พ.ศ.         . 

 

ขาพเจา           (ระบุชื่อ บรษิัท/หางฯ/ราน)                     สํานักงานเลขที/่อยูบานเลขที ่               

. 

ถนน                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                           จังหวัด                       

. 

โดย                                                    ไดทําหนังสือฉบบันี้ใหไวตอการไฟฟาสวนภมูิภาค เพื่อเปนหลักฐานในการ

ยินยอมนําพันธบัตรรัฐบาลวางเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสญัญา ดังมีขอความตอไปนี้ 

ขอ 1. ตามท่ี      (ระบุชื่อ บริษัท/หางฯ/ราน)          ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “ผูขาย” ไดทําสัญญาซื้อขาย (ระบุบริภัณฑที่ซื้อ

ขายตามหนังสือสั่งซื้อ    เลขที่ (ระบุเลขท่ีสัญญาที่แจงไวในหนังสือสั่งซื้อ) กับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยจะตองวางหลักประกันตาม

สัญญาซื้อขายตอการไฟฟาสวนภูมิภาค  เปนเงิน (จํานวนเงินที่กําหนดไวในหนังสือสั่งซื้อ) บาท  

(                                                 ) ซึ่งเทากับรอยละ                   (              ) ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา นั้น 

ขาพเจาผูทรงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรเลขที่                              เลขทะเบียน                          . 

ลงวันที่                              ออกโดย                                 ยินยอมนาํพันธบัตรดังกลาววางเปนหลักประกัน 

การปฏิบัติตามสัญญา เปนจํานวนเงนิไมเกิน (จํานวนเงินที่กําหนดไวในหนงัสือสั่งซื้อ) บาท (                                                  ) โดยได

โอนกรรมสิทธิ์หรือจํานําพันธบัตรดังกลาวใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคไวโดยถูกตองแลวในวันทําสัญญา  ในกรณีที่ผู ขายไม

ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่ทําไวกับการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือปฏิบัติผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง ซึ่งการไฟฟาสวนภมูภิาคมสีทิธริิบ

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เรียกคาปรับและหรอืคาเสียหายใดๆ จากผูขายไดแลว ขาพเจายินยอมใหการไฟฟาสวนภูมิภาค

บังคับชําระหนี้เอาจากพันธบัตรดังกลาวไดทันที โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และโดยมิตองเรียกรองใหผูขายชําระกอน 

ขอ 2. ขาพเจายอมรับรู และยินยอมดวยในทุกกรณีท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคไดยินยอมใหผัดหรือผอนเวลาหรือ

ผอนผันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายดังกลาวใหแกผูขาย โดยไมจําเปนตองแจงใหขาพเจาทราบ 

ขอ 3. ขาพเจาจะไมเพิกถอนความยินยอมดังกลาวในระหวางเวลาที่ผูขายยังคงตองรับผิดชอบอยูตามสัญญาซื้อขาย

ดังกลาว 

เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจา     (ระบุชื่อ บริษัท/หางฯ/ราน)          ซึ่งเปนผูทรงพันธบัตรรัฐบาล จึงไดลงลายมือชื่อ

พรอมประทับตรา(ถามี) ใหไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 

  (ลงชือ่)                                          ผูทรงพันธบัตรรัฐบาล 

      (                                             ) 
 

  (ลงชือ่)                                               พยาน 

      (                                             ) 
 

  (ลงชือ่)                                               พยาน 

      (                                             ) 

 

- 37 -



 

 

 

1.6 บทนิยาม 
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บทนิยาม 
 

 
 

1. “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาในการ
จัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีความสัมพนัธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจ หรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในคราวเดียวกัน 
 (ข) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วน
จ ากัดหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในคราวเดียวกัน 
 ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า  ในกิจการนั้นหรือในอัตราอ่ืน 
ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด  
 (ค) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (ก) และ (ข)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เข้า
เสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 
 การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะของ
บุคคลใน (ก) (ข) หรือ (ค) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น โดย
ที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัดแล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด ที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคานั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (ก) (ข) หรือ (ค) แล้วแต่กรณี 
 

2. “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความถึง การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย
กระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอ
ราคาต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะ
รับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็น
เท็จ หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้
ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
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1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 

1. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

- บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 
ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
- ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ 

ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
- บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร 

ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 
ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

2. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
(ก) บุคคลธรรมดา 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประช ำชนของผู้นั้น 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

(ข) คณะบุคคล 
- ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเขำ้เป็นหุ้นส่วน 

ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
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3. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
- ส ำเนำสัญญำของกำรเขำ้ร่วมค้ ำ 

ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

- บุคคลสัญชำติไทย 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

- บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
ส ำเนำหนังสือเดินทำง 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

- บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 
ไม่มีผู้ควบคุม 
มีผู้ควบคุม 

ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
- บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

- ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

- บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
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4. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
  
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
  
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ขำ้พเจ้ำยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 

ลงชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอ 
( ) 
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

1. แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

2. หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืน   
ลงนำมในใบเสนอรำคำแทน 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

3. หลักประกันกำรเสนอรำคำ 
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

4. สรุปรำยละเอียดประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้จัดส่งภำยหลังวันเสนอ
รำคำเพ่ือใช้ในประกอบกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) ดังนี้ 

4.1   
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

4.2   
ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

5. อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
5.1   

ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
5.2   

ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 
5.3   

ไฟล์ข้อมูล ขนำดไฟล์ จ ำนวน แผ่น 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้ยื่นมำพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 

ลงชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอ 
( ) 
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1.8 เงื่อนไขทั่วไปประกอบการจัดซื้อพัสดุ 
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