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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่    PEA-TDDP.2(G)-054/2564 
 
จัดซื้อ วัตถุดิบรอง กลุมที่ 10 ลวดผูกเหล็กเบอร 18, Ground Wire Round Bar  12 mm.,  
เหล็กขอออย ขนาด 16 มม. (ยาว 10 ม./เสน), เหล็กเสนกลม ขนาด 9 มม. (ยาว 10 ม./เสน),  
ทอ PVC ขนาด 50 มม. (ยาวทอนละ 20 ซม.) ใหแผนกโรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตในสังกัด กผภ.  
ตามโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนายระยะท่ี 2 แผนท่ี 1-4 

Form ซื้อ เริ่ม 1 สิงหาคม ๒๕๕6 แกไข 10 เม.ย. 2558 
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1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
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1.2 เอกสารเพิ่มเติมแนบทาย

รายละเอียดสเปค (ADDENDUM) 
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PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 
TECHNICAL SPECIFICATION DIVISION 

การก าหนดระยะเวลาในการส่งรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report)  
และระยะเวลาในการจัดส่งตัวอย่างเพ่ือประกอบการพจิารณาจัดหา 

Specification No.:             - Approved date:  21/12/2560 Rev. No.:  - Form No.:  - Page 1 of 1 
 

เอกสารเพิม่เติมแนบท้ายรายละเอยีดสเปค 
(ADDENDUM) 

  

เอกสารเพิ่มเติม (ADDENDUM) น้ี ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของรายละเอียดสเปคท่ีเอกสารฯ น้ีไดแ้นบอยูด่ว้ย  
 

1. การก าหนดระยะเวลาในการส่งรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) 
หากรายละเอียดสเปคก าหนดให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัส่งรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) 
หรือหนงัสือรับรองผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test certificates) “ให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัส่งรายงานผล
การทดสอบเฉพาะแบบ หรือหนงัสือรับรองผลการทดสอบเฉพาะแบบมาพร้อมกบัการยื่นเอกสารทางเทคนิค” 
แทนการก าหนดระยะเวลาจดัส่งรายงานฯ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดสเปค 
 

ทั้งน้ี ยกเวน้บางพสัดุอุปกรณ์ท่ี กฟภ. ก าหนดยอมรับให้ท าการทดสอบเฉพาะแบบภายหลงัจากท่ีท าสัญญากบั 
กฟภ. แลว้ โดยคู่สัญญาจะตอ้งจดัส่งรายงานผลการทดสอบฯ ดงักล่าว ก่อนการส่งของนั้น ให้คงรายละเอียดไว้
ตามเดิม 
 

2. การก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งตัวอย่าง (Sample) เพ่ือประกอบการพจิารณาจัดหา 
หากรายละเอียดสเปคก าหนดให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างพสัดุอุปกรณ์ (Sample) เพื่อประกอบการ
พิจารณาจดัหา “ให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัส่งตวัอยา่งพสัดุอุปกรณ์ ภายใน 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนัเสนอราคา” 
แทนการก าหนดระยะเวลาจดัส่งตวัอยา่งท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดสเปค 
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1.3 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวใน

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส 
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ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

เรียน …......................(ระบุชื่อตําแหนงหัวหนาหนวยงานของรัฐ)…...................... 

1. ขาพเจา…............................................(ระบุชื่อบริษัท หาง ราน) ….................................................. 
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที…่.............ถนน…..................ตําบล/แขวง….................อําเภอ/เขต…......................... 
จังหวัด…..................โทรศัพท…..............โดย….............................................ผูลงนามขางทายนี้ (ในกรณีผูขาย
เปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา ขาพเจา….............................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)…............................... 
อยูบานเลขที่….................ถนน….......................ตําบล/แขวง…......................อําเภอ/เขต…............................. 
จังหวัด…...................ผูถือบัตรประชาชนเลขที่…...........................................โทรศัพท…................................) 
โดย…....................................... ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
และเอกสารเพ่ิมเติม (ถามี) เลขที…่...................................โดยตลอด และยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว 
รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ 

2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายการ จํานวน ราคา (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) กําหนดสงมอบ 
ตอหนวย เปนเงิน 

1 1.1     
 1.2     
 1.3     
 1.4     

เปนเงนิ  - 
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7  - 

รวมเปนเงิน  - 
2 2.1     
 2.2     
 2.3     
 2.4     
 2.5     

เปนเงนิ  - 
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7  - 

รวมเปนเงิน  - 
   

รวมเปนเงินท้ังสิ้น  - 

(…..................................................) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิมรวมท้ังภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว 

3. ขาพเจาจะยืนคําเสนอราคานี้เปนระยะเวลา….......................................วัน ตั้งแตวันยื่นขอเสนอ
และ กฟภ. อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที ่กฟภ. รองขอ 
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4. ขาพเจารับรองวาจะสงมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกําหนดไว 

5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขาพเจารับรองที่จะ 
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

หรือตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดแกไขเพ่ิมเติมแลว กับ กฟภ. ภายใน                       วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา 

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสใหแก กฟภ. ขณะท่ีไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ                              ของ
ราคาตามสัญญาท่ีไดระบุไวในใบเสนอราคานี้เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและ
ครบถวน 

หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 5.1 และ/หรือขอ 5.2 ดังกลาวขางตน ขาพเจา
ยอมให กฟภ. ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน ขาพเจายอมชดใช
คาเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก กฟภ. และ กฟภ. มีสิทธิจะใหผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนเปนผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสไดหรือ กฟภ. อาจดําเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมก็ได 

6. ขาพเจายอมรับวา กฟภ. ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไมตอง
รับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขายื่นขอเสนอครั้งนี ้

7. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พรอมใบเสนอราคา ซึ่งขาพเจาไดลงไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ขาพเจายินยอมมอบให กฟภ. ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของ กฟภ. 

สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลวซึ่ง กฟภ. สงคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น 

8. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพันแหง    
คําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ…............................................ เพื่อเปนหลักประกันการเสนอราคาเปนเงิน
จํานวน…................................บาท (….....................................................) มาพรอมนี้ 

9. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียด
แลว และเขาใจดีวา กฟภ. ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาด หรือตกหลน 

10. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกันโดย
ไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ที่ไดยื่นขอเสนอ
ในคราวเดียวกัน 

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

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

ตําแหนง …................................................ 
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1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 
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แบบสัญญา 
สัญญาซื้อขาย 

 
สญัญาเลขที่…………….…… (๑) ............…..…… 

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ …………………………..………………………..………..……………………………....... 
ตําบล/แขวง…………………………..………….………………..อําเภอ/เขต…………………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………. เมื่อวันที่ …….……… เดือน ……………………………….. พ.ศ. …....………
ระหวาง ………………………………………………..…………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย..……...….…………..………………….……………………… (๓) ………..……………………………………………..…………………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซื้อ” ฝายหนึ่ง กับ ……………….………...…… (๔ ก) …………….……………………. 
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………………………….……………………………..………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่…………….....……ถนน……………….……………..ตําบล/แขวง…….……….…...……….…....
อําเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด………..…………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……….…   
ลงวันที…่……….…………..…… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...…………….……….……..) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีที่ผูขายเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..……… (๔ ข) ………………….……..... 
อยูบานเลขที่…………..….…..….ถนน…………………..…..…...……ตําบล/แขวง……..…………………….….…………….
อําเภอ/เขต…………………….….......………….…..จังหวัด.....………….…...…..………….……...…… ผูถือบัตรประจําตัว
ประชาชนเลขที่........................................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญาน้ี)   
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงซื้อขาย 
 ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย………………..…...…………(๗)..…….…..……..…………..... 
.........................................................................................................................................................................  
จํานวน..….(๘)..….(……………….) เปนราคาท้ังสิ้น………………...บาท (…………………..………….……..……………….) 
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน…………….........……บาท (........................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ  
และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 

 ขอ ๒ การรับรองคุณภาพ 
  ผูขายรับรองวาสิ่งของท่ีขายใหตามสญัญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน  
ไมเปนของเกาเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก……… 
  ในกรณีท่ีเปนการซื้อสิ่งของซึ่งจะตองมีการตรวจทดสอบ ผูขายรับรองวา เมื่อตรวจ
ทดสอบแลวตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวตามสัญญานี้ดวย 

 ขอ ๓ เอกสารอันเปนสวนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑ ……(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)……. จํานวน…..…..(……….…) หนา 
 ๓.๒ ผนวก ๒ …….…..(แค็ตตาล็อก) (๙)………. จํานวน…..…..(……….…) หนา 

๓.๓ ผนวก ๓ ………...….(แบบรูป) (๑๐)………........ จํานวน……....(………….) หนา 
๓.๔ ผนวก ๔ ……………..(ใบเสนอราคา)…….…..….. จํานวน…...….(………….) หนา 

 …………….……………….ฯลฯ….……..………….…… 
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- ๒ – 

 

  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญาน้ี ใหใชขอความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ    
ผูซื้อ คําวินิจฉัยของผูซื้อใหถือเปนที่สุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ
เพิ่มเติมจากผูซ้ือทั้งสิ้น 

 ขอ ๔ การสงมอบ 
 ผูขายจะสงมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาใหแกผูซื้อ ณ ………….………………………….. 
ภายในวันที่ .……. เดือน ……………………..……. พ.ศ. ……….. ใหถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑ 
แหงสัญญาน้ี พรอมทั้งหีบหอหรือเครื่องรดัพันผูกโดยเรียบรอย 
 การสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว หรือสงมอบ 
หลายครั้ง ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซื้อ ณ ….……………
ในวันและเวลาทําการของผูซื้อ กอนวันสงมอบไมนอยกวา………(๑๑)…....(………………….) วันทําการของผูซื้อ 

 ขอ ๕ การตรวจรับ 
  เม่ือผูซื้อไดตรวจรับสิ่งของที่สงมอบทั้งหมดหรือสงมอบบางสวนและเห็นวาถูกตอง
ครบถวนตามสัญญาแลว             ผูซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพื่อผูขายนํามาเปน
หลักฐานประกอบการขอรับเงิน           คาสิ่งของน้ัน 
  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา สิ่งของท่ีผูขายสงมอบไมตรงตามขอ ๑ ผูซื้อทรงไว 
ซึ่งสิทธิที่จะไมรับสิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะทําได 
และนําสิ่งของมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง  
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบตามสัญญาหรือ  
ของดหรือลดคาปรับไมได 
 (๑๒) ในกรณีที่ผูขายสงมอบสิ่งของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน  
แตไมถูกตองทั้งหมด ผูซื้อจะตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนน้ันก็ได 
(ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีที่ผูซื้อตองการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อ
สิ่งของที่ประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานได         
โดยสมบูรณ) 

             ขอ ๖ การชําระเงิน 
   (13 ก) ผูซื้อตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย เมื่อผูซื้อไดรับมอบสิ่งของ 
ตามขอ ๕ ไวโดยครบถวนแลว 
   (13 ข) ผูซื้อตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย ดังนี้  
  ๖.๑ เงินลวงหนา จํานวน……....................บาท (………......…………………………………..) 
จะจายใหภายใน…….…............(…….........……….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผูขายจะตองนํา
หลักประกันเงินลวงหนาเปน.....…….............(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…................เต็มตามจํานวนเงินลวงหนาที่จะไดรับ มามอบ
ใหแกผูซื้อเปนหลักประกันการชําระคืนเงินลวงหนากอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น และผูซื้อจะคืน
หลักประกันเงินลวงหนาใหแกผูขายเมื่อผูซื้อจายเงินที่เหลือตามขอ ๖.๒  
 ๖.๒ เงินที่เหลือ จํานวน……….................บาท (………......………………..…………………..)  
จะจายใหเมื่อผูซื้อไดรับมอบสิ่งของ ตามขอ ๕ ไวโดยถูกตองครบถวนแลว 
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 (๑๔) การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูซื้อจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของผูขาย ชื่อธนาคาร………….………..…..สาขา…........……….…ชื่อบัญชี…….............…………………………………… 
เลขท่ีบัญชี………………………… ทั้งนี้ ผูขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่นใดเก่ียวกับ 
การโอน รวมทั้งคาใชจายใดๆ (ถามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงิน
โอนในงวดน้ันๆ (ความในวรรคน้ีใชสําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูขาย (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือ
หนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๗ การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้          
เปนเวลา...........(๑๕)............(……..…………….) ป .…....….......…..(…….……..…….….) เดือน นับถัดจากวันที่ผูซื้อ
ไดรับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของ 
ตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเน่ืองมาจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซม
หรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน…….......(……..….) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูซื้อ 
โดยไมคดิคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากผูขายไมจัดการซอมแซมหรือแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซื้อมีสิทธิ
ที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทําการน้ันแทนผูขาย โดยผูขายตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 
 ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของโดยเร็ว และไมอาจ
รอคอยใหผูขายแกไขในระยะเวลาที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูซื้อมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรอง
หรือขัดของนั้นเอง หรือใหผูอื่นแกไขความชํารุดบกพรองหรือขัดของ โดยผูขายตองรับผิดชอบชําระคาใชจาย
ทั้งหมด 
 การที่ผูซื้อทําการนั้นเอง หรือใหผูอื่นทําการน้ันแทนผูขาย ไมทําใหผูขายหลุดพน 
จากความรับผิดตามสัญญา หากผูขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูซื้อเรียกรองผูซื้อมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๘ หลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน..……………...…..(๑๖)......………..…..…… 
เปนจํานวนเงิน……………....บาท (……………..………….) ซึ่งเทากับรอยละ…….…(๑๗)……..…(…………..………...) 
ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบใหแกผูซื้อเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  (๑๘) กรณีผูขายใชหนังสือค้ําประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ําประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ 
การค้ําประกันตลอดไปจนกวาผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผูขายตลอดอายุสัญญาน้ี ถาหลักประกันที่ผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง                 
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผูขายสงมอบสิ่งของลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาสงมอบหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติม 
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ใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูซื้อภายใน....................(……..……..…...) วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซื้อ  
  หลักประกันที่ผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซื้อจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ย 
เมื่อผูขายพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๙ การบอกเลิกสัญญา 
  ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือเม่ือครบกําหนดสงมอบสิ่งของ 
ตามสัญญานี้แลว หากผูขายไมสงมอบสิ่งของที่ตกลงขายใหแกผูซื้อหรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน 
ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิ 
ของผูซื้อที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูขาย 
  ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม  
(๑๙) (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซื้อจะเห็นสมควร และถาผูซื้อ
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด……(๒๐)...... 
(……………..…..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาที่เพิ่มข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว
ในสัญญานี้ดวย 

 ขอ ๑๐ คาปรับ 
  ในกรณีที่ผูซื้อมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๙ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซื้อ
เปนรายวันในอัตรารอยละ……...(๒๑)…………(….…..…………….) ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจาก
วันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวนตามสัญญา  
  การคิดคาปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบ 
เพียงบางสวน หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวา        
ยังไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย และใหคดิคาปรับจากราคาสิ่งของเตม็ทั้งชุด 
  ในระหวางท่ีผูซื้อยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซื้อเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติ
ตามสัญญาตอ ไปได  ผู ซื้ อจะใชสิ ทธิ บอกเลิ กสัญญาและริบหรือบั งคับจากหลักประ กันตาม  
(๒๒) (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ กับเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กําหนดไวในขอ ๙ วรรคสองก็ได และถา 
ผูซื้อไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขายเมื่อครบกําหนดสงมอบแลว ผูซื้อมีสิทธิท่ีจะปรับผูขาย 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ ๑๑ การบังคบัคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีที่ผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุให
เกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซื้อ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว
ใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด................(.................) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซื้อ 
หากผูขายไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงิน 
คาสิ่งของที่ซื้อขายท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาสิ่งของที่ซื้อขายที่ตองชําระ 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนท่ีเหลือที่ยังขาดอยูจนครบถวน
ตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซื้อ 

หากมี เงินคาสิ่ งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไวจ ายเปนค าปรับ คา เสียหาย            
หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซื้อจะคืนใหแกผูขายทั้งหมด 
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 ขอ ๑๒ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย 
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ อ่ืนตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให
ผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิของดหรือลดคาปรับ
หรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือให
ผูซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 

  ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง

ในการที่จะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญา โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณี 

เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

  การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ

ของผูซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 ขอ ๑๓ การใชเรือไทย 

  ถาสิ่งของที่จะตองสงมอบใหแกผูซื้อตามสัญญานี้ เปนสิ่งของท่ีผูขายจะตองสั่ง 

หรือนําเขามาจากตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู 

และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการ 

ใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทยหรือเปนของที่รัฐมนตรี            

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ทั้งนี้ ไมวาการสัง่หรือนาํเขาสิ่งของดังกลาว

จากตางประเทศจะเปนแบบใด  

  ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูซื้อ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง 

ผูขายจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมา

โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย 

  ในกรณีที่ส่ิงของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย

หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา               

ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ

โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหน่ึงแกผูซื้อดวย 

  ในกรณีที่ผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสาม

ใหแกผูซื้อ แตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูซื้อกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ

ดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาสิ่งของเมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
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 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ    

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไว เปนสําคัญตอหนาพยาน               

และคูสญัญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

(ลงชื่อ)………………………………....……….ผูซื้อ 

        (……........……...…………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………………...………….ผูขาย 

        (……........……...…………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน 

        (……........……...…………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………...………………….พยาน 

        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย 
(๑)  ใหระบุเลขที่สัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒)  ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔)  ใหระบุชื่อผูขาย 
      ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บรษิัทจํากัด 
      ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
(๕)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๖)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๗)  ใหระบุวาเปนการซื้อสิ่งของตามตัวอยาง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก หรือแบบรูป

รายการ หรืออ่ืนๆ (ใหระบุ) และปกติจะตองกําหนดไวดวยวาสิ่งของท่ีจะซื้อนั้น เปนของแท เปนของใหม  
ไมเคยใชงานมากอน  

(๘)  ใหระบุหนวยที่ใช เชน กิโลกรัม ชิ้น เมตร เปนตน 
(๙)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๑๐)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๑๑)  กําหนดเวลาสงมอบจะตองแจงลวงหนาไมนอยกวาก่ีวัน ใหอยูในดุลพินิจของผูซื้อโดยตกลง

กับผูขาย โดยปกติควรจะกําหนดไวประมาณ ๓ วันทําการ เพื่อที่ผูซื้อจะไดจัดเตรียมเจาหนาท่ีไวตรวจรับ
ของนั้น 

       ในกรณีที่มีการสงมอบสิ่งของหลายครั้ง ใหระบุวันเวลาที่สงมอบแตละครั้งไวดวย และในกรณี
ที่มีการติดตั้งดวย ใหแยกกําหนดเวลาสงมอบ และกําหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน 

(๑๒)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

(๑๓)  ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชตามความเหมาะสม 
        ขอความในขอ 6 กรณีไมมีการจายเงินลวงหนาใหผูขาย ใหเลือกใชขอความในขอ (13 ก) 
   ขอความในขอ 6 กรณีมีการจายเงินลวงหนาใหผูขาย  ใหเลือกใชขอความในขอ (13 ข) 
(๑๔)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๑๕)  ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะของ

สิ่งของที่ซื้อขายกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูซื้อ เชน เครื่องคํานวณไฟฟา กําหนดเวลารับประกัน ๑ ป 
กําหนดเวลาแกไขภายใน ๗ วัน เปนตน ทั้งน้ี จะตองประกาศใหทราบในเอกสารเชิญชวนดวย 
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(๑๖)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผูขายนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
  (๑) เงนิสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีที่ใชเช็คหรือ 
ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
  (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด  โดยอาจเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
  (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 (๑๗)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 

(๑๘)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

(๑๙)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

(๒๐)  กําหนดเวลาที่ผูซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหลงอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในสวนที่
เพิ่มข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูซื้อโดยตกลงกับผูขาย และโดยปกติแลว 
ไมควรเกิน ๓ เดือน 

(๒๑)  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 10 ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๑๐-๐.๒๐  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยู ในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูซื้อที่จะพิจารณา  
โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่ซื้อ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่ผูขายจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ 
ตามสัญญา แตท้ังนี้การที่จะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(๒๒)  เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
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1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน 
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1.6 บทนิยาม 
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บทนิยาม 
 

 
 

1. “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาในการ

จัดซื้อจัดจางของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติ

บุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคในคราวเดียวกัน 

 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแก การท่ีบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้ 

 (ก) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการ

ดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการ

ของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคในคราวเดียวกัน 

 (ข) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรอืผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหาง

หุนสวนจํากัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวน

จํากัดหรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกการไฟฟา

สวนภูมิภาคในคราวเดียวกัน 

 คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความถึง ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหา  ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่น 

ตามที่คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด  

 (ค) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (ก) และ (ข)  โดยผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เปนหุนสวนในหางหุนสวน

สามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เขา

เสนอราคาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

 การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ ภาวะของ

บุคคลใน (ก) (ข) หรอื (ค) ใหถือวาเปนการดาํรงตําแหนงการเปนหุนสวนหรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 

 ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุน โดย

ที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบรษิัทจํากัด หรือบริษัท

มหาชนจํากัดแลวแตกรณี และหางหุนสวนหรือ บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ที่เกี่ยวของไดเขาเสนอราคาใหแกการไฟฟา

สวนภูมิภาคในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคานั้นมีความสัมพันธกันตาม (ก) (ข) หรอื (ค) แลวแตกรณี 
 

2. “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความถึง การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย

กระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอ

ราคาตอการไฟฟาสวนภูมิภาค ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะ

รับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปน

เท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพ่ือให

ประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรม หรอืเพื่อใหเกิดความไดเปรียบการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
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1.7 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวใน

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส 
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บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
 

1. ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
ไมมีผูมีอํานาจควบคุม 
มีผูมีอํานาจควบคุม 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษทัมหาชนจํากัด 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) 

ไมมีผูถือหุนรายใหญ 
มีผูถือหุนรายใหญ 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
ไมมีผูมีอํานาจควบคุม 
มีผูมีอํานาจควบคุม 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

2. ในกรณีผูย่ืนขอเสนอไมเปนนิติบุคคล 
(ก) บุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจาํตัวประชาํชนของผูนั้น 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

(ข) คณะบุคคล 
- สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
- สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
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3. ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
- สําเนาสัญญาของการเขารวมค้ํา 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 

- บุคคลสัญชาติไทย 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย 
สําเนาหนังสือเดินทาง 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนติิบุคคล 
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี 
ไมมีผูควบคุม 
มีผูควบคมุ 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
- บริษทัจํากัดหรือบริษทัมหาชนจํากัด 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- สํานาหนังสือบริคณหสนธิ 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

- บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) 
ไมมีผูถือหุนรายใหญ 
มีผูถือหุนรายใหญ 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี 

ไมมีผูมีอํานาจควบคุม 
มีผูมีอํานาจควบคุม 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
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4. อื่นๆ (ถามี) 
  
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
  
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
  
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงชื่อ ผูยื่นขอเสนอ 
( ) 
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บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรปูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน   

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

3. หลักประกันการเสนอราคา 
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หนวยงานของรัฐกําหนดใหจัดสงภายหลังวันเสนอ
ราคาเพื่อใชในประกอบการพิจารณา (ถามี) ดังน้ี 

4.1   
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

4.2   
ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

5. อ่ืนๆ (ถามี) 
5.1   

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
5.2   

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 
5.3   

ไฟลขอมูล ขนาดไฟล จํานวน แผน 

ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ขาพเจาไดยื่นมาพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงชื่อ ผูยื่นขอเสนอ 
( ) 
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1.8 เงื่อนไขทั่วไป 

ประกอบการจัดซื้อพัสดุ 
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1.9 เงื่อนไขการสนับสนุน 

พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 
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C3 Scheule of detailed requirement

Invitation to Bid No. : 

Item
PEA

Material

No.

เงื่อนไขการจัดซื้อพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

การไฟฟาสวนภูมิภาค จะพิจารณาจัดซื้อพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ทั้งนี้หากผูเสนอราคา

พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไมเปนไปตามขอกําหนดของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือไมมีผูเสนอพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค

จะพิจารณาจัดซื้อพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศตอไป

พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หมายความถึง ผลิตภัณฑที่ผลิตสําเร็จรูปแลวโดยสถานที่ผลิต

ตั้งอยูในประเทศไทย

Quantity Description

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

- 49 -



 

 

 

ขอตกลงคุณธรรม (Integrity pact) 
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