






























ใบเสนอราคาซือ้ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(e-market)  
การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (RFQ)   

 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ    

 ๑. ข้ าพ เ จ้ า . . . . . . . . . . . . (ระ บุ ช่ื อบริ ษั ท  ห้ า ง  ร้ าน ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อ ยู่ เ ลขที่
..............................................ถนน......................................................................ตําบล/แขวง
...................................................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท์
.............................................................โดย.................................................................................................. 
ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-market โดย RFQ  และเอกสารเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขน้ันแล้ว รวมท้ังรับรองว่าข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-market   
ดังต่อไปน้ี  

ลําดับที่ รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามี) 

จํานวน รวมเป็นเงิน กําหนดส่งมอบ 

 

 

 

 

 

      

 

๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา........................วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย และกรม  
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาท่ีได้ยืดออกไป 
ตามเหตุผลอันสมควรที่กรมร้องขอ 

 ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะซื้อด้วยวิธี e-Market ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

  ๔ .๑  ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Market กับกรม  
ภายใน...................................................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา 

  ๔.๒  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารซื้อด้วยวิธี  
e-Market  ให้แก่กรมก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ............ของราคาตามสัญญาที่ได้
ระบุไว้ในใบเสนอราคาน้ีเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

   หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นน้ี ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมี
แก่กรมและกรมมีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-Market  ก็ได้  

 

 



 
 

  ๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรม ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมท้ัง 
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

 ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้กรม ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 

 7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ย่ืนในการซื้อด้วยวิธี e-Market น้ี
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรม ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

 8. ใบการเสนอราคาน้ี ได้ย่ืนเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ 
ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ 
ที่ได้ย่ืนเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

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

      ลงช่ือ    ..................................................... 

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

       ตําแหน่ง ...................................................... 

        ประทับตรา    (ถ้ามี) 
 



สัญญาซื้อขาย 
แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป 

 
สัญญาเลขที…่…………………… 

 
 สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น ณ ………………….…………….....................ตําบล/แขวง……………………….……………….…... 
อําเภอ/เขต…………………….….…......จังหวัด……….………….…....เมื่อวันที่….……..เดือน…………….….……..พ.ศ… ….……. 
ระหว่าง………………………….……….….....โดย.………………….................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหน่ึง 
กับ………………………………………………....................ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………..…………………... 
มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขที่………….……..ถนน………….…………...ตําบล/แขวง……………………………………………………… 
อําเภอ/เขต………….......จังหวัด………...……โดย…………........................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ลงวันที่……………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่……………..…………….…………)* แนบท้ายสัญญาน้ี 
(ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่า กับ…………………………………..อยู่บ้านเลขท่ี…..…......
ถนน……..……………..ตําบล/แขวง….…………….…อําเภอ/เขต….……………….จังหวัด……………………)* ซึ่งต่อไป 
ในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหน่ึง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย 
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
จํานวน…………………….เป็นราคาทั้งสิ้น……………….………...บาท (………………………………….) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน……………………บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
 ผู้ขายรับรองว่าสิ่งที่ขายให้ตามสัญญาน้ีเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า
เก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
 ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้อง
มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ด้วย 

 ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สัญญาน้ี 

2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ) จํานวน…….........หน้า 
2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)* จํานวน…………..หน้า 
2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)* จํานวน…………..หน้า 
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา) จํานวน…………..หน้า 
2.5 …………………….ฯลฯ…………………… 

 ความใด ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาน้ี ให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ี
บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจของผู้ซื้อ 

 ข้อ 3. การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ…………………………………….. 
ภายในวันที่……………….เ ดือน………………….พ .ศ . …………………..ใ ห้ถูก ต้องและครบถ้วนตาม 
ที่กําหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญาน้ี พร้อมทั้งหีบห่อหรือเคร่ืองรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 



 การส่งมอบสิ่งของตามสัญญาน้ี ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงคร้ังเดียว หรือส่งมอบหลายคร้ังผู้ขาย
จะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบแต่ละคร้ังโดยทําเป็นหนังสือนําไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ…………………………ในเวลาราชการ 
ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า……………วันทําการ 

 ข้อ 4. การใช้เรือไทย 
 ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญาน้ี เป็นสิ่งของที่ผู้ขาย จะต้องสั่งหรือนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และสิ่งของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือ
ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ก่อนปรรทุกของน้ัน ลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่า
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งน้ี ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจาก
ต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของน้ันเป็นสิ่งของตามวรรคหน่ึงผู้ขายจะต้องส่ง
มอบใบตราส่ง(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของน้ันซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่
บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว อย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ซื้อด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ 
แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน
และชําระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

 ข้อ 5. การตรวจรับ 
 เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก หลักฐาน
การรับมอบไว้ให้ เพ่ือผู้ขายนํามาเป็น หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของน้ัน 
 ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ
ที่จะไม่รับสิ่งของน้ัน ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้ขายต้องรีบนําสิ่งของน้ันกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และนําสิ่งของมาส่ง
มอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะ
เหตุดังกล่าวผู้ขายจะนํามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน แต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนน้ันก็ได้* (ความในวรรคสาม
น้ี จะไม่กําหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือ
หน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหน่ึงอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์) 

 ข้อ 6. การชําระเงิน 
 (ผู้ซื้อตกลงชําระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ สิ่งของตามข้อ 5 
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 (ผู้ซื้อตกลงชําระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย ดังน้ี 

6.1 เงินล่วงหน้า จํานวน………................บาท (……………………………..) จะจ่ายให้
ภายใน……………..….วัน นับแต่ วันทําสัญญาน้ี ทั้งน้ีโดยผู้ขาย จะต้องนําหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น……………..….. 
(หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ……….........เต็มตามจํานวนเงินล่วงหน้าที่



จ ะ ไ ด้ รั บ ม า ม อ บ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ เ ป็ น ห ลั ก ป ร ะ กั น ก า ร ชํ า ร ะ คื น เ งิ น ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น ก า ร 
รับชําระเงินล่วงหน้าน้ัน 

6.2 เงินที่เหลือ จํานวน…………..………บาท (……………………………………….) จะจ่ายให้ เมื่อผู้
ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 การจ่ายเงินตามเงื่อน ไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซ้ือจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ชื่อธนาคาร………….………..…..สาขา……………….…ชื่อบัญชี…………………………… 
เลขที่บัญชี……………………ทั้งนี้ ผู้ขายตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับหาร
โอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงิน ดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนใน งวดน้ันๆ(ความในวรรคนี้ 
ใช้สําหรับ กรณีที่ส่วนราชการ จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกําหนด) 

 ข้อ 7. การรับประกัน ความชํารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาน้ีเป็นเวลา.....…ปี 
……………..เดือน นับแต่ วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาน้ี  
เกิดชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเน่ืองมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข 
ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน….....วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง จากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะทําสัญญานี้ ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น………………..เป็นจํานวนเงิน…………บาท 
(……………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…………… (……….%) ของราคาทั้งหมด ตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือ
เป็นหลักการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
 หลักประกัน ที่ผู้ขายนํามามอบไว้ตามวรรคหน่ึงผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน 
ตามสัญญาน้ีแล้ว (ส่วนหลักประกันตามข้อ 6.1 ผู้ซื้อจะคืนให้ พร้อมกับ การจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ 6.2)* 

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบกําหนดส่งมอบสิ่งของต่างสัญญาน้ีแล้วถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่  
ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจํานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือค้ําประกันตามสัญญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 เป็นจํานวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ  
จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายใน
กําหนด……….เดือน นับแต่วันเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่กําหนดไว้ในสัญญาน้ีด้วย 

ข้อ 10. ค่าปรับ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก วันครบกําหนด
ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นําสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 
 การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไป ทําให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้        ส่งมอบ
สิ่งของน้ันเลย และให้คิดค่าปรับ จากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด 
 ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิก และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญา 
(ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้น ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อ



ได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกําหนดส่งมอบแล้วผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอก
เลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 

ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือ
พฤติการณ์อันใดอันหน่ึงซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตาม
เง่ือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้ 
โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
เหตุน้ันสิ้นสุดลง 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึงให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการท่ีจะ
ขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่เง่ือนไขใดๆ ทั้งสิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ
ที่จะพิจารณา 
 สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

(ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ซื้อ 
           (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)……………………………………….ที่ขาย 
           (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 
           (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 
           (……........……...…………………….) 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________________
_ 
หมายเหตุ *  เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซึ่งส่วนราชการผู้ทําสัญญา อาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง 



แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสญัญา) 

 
เลขที่…………………...….           วันที่…………………….................. 

ข้าพเจ้า ………...………….(ช่ือธนาคาร)……………….….สํานักงานต้ังอยู่เลขที่…......…………… 
ถนน ………………....…ตําบล/แขวง ……….….…..อําเภอ/เขต …..……………จังหวัด ……....………….. 
โดย ……......................….……..ผู้มีอํานาจลงนามผูกผันธนาคารขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับน้ีให้ไว้
ต่อ…..…...……...…(ช่ือส่วนราชการผู้ซื้อ)…..…...……….ซึ่งต่อไปน้ี เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทําสัญญาซื้อขาย 
……………...….กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่ ……...….……..ลงวันที่ ..…....……..………ซึ่งผู้ขาย ต้องวางหลักประกัน การ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจํานวนเงิน……….........…..บาท(…………....………..…..) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 
…..……..(……..……..………%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเง่ือนไข ที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหน้ีช้ันต้น ในการ
ชําระเงิน ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จํานวนเงินไม่เกิน…………………บาท(…………………………..) ในกรณีที่ผู้ขาย
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติ ตามภาระหน้าที่ใด ๆ 
ที่กําหนดสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งน้ี โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงสิทธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้ง และผู้ซื้อไม่จําเป็นต้องเรียกร้อง
ให้ผู้ขายชําระหน้ีน้ันก่อน 
 2. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไข ๆ ในสัญญา 
ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอม ในกรณีน้ัน ๆ ด้วย 
 3. หนังสือค้ําประกันน้ี มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันทําสัญญาซื้อขาย ดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่
ทั้งหลายของผู้ขายจะได้ปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณี ใด ๆ ตราบ
เท่าที่ผู้ขายยังต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามประทับตรา ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 

(ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ค้ําประกัน 
           (……........……...…………………….) 
ตําแหน่ง …........…......…...………………… 

(ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 
           (……........……...…………………….) 

(ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 
           (……........……...…………………….) 

 
 
 

 



บทนิยาม 
 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมใน
คราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
 ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล 
อีกรายหนึ่งหรือหลายราย มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 
   คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ เข้าเสนอราคาให้แก่กรม
ในการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้ หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวด
ราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) 
แล้วแต่กรณี  



 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือ 
โดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

-------------------------------------------------- 
 



คุณสมบัติของผูเสนอราคา เง่ือนไขการเสนอราคา หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

1. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  

 1.1   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
 1.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธ์ิหรือความคุมกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
 1.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ 
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด  

1.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.5 
1.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
1.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

1.7  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน 
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

2. เง่ือนไขการเสนอราคา 
 2.1  หากปรากฏตอเจาหนาที่พัสดุกอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาผลการเสนอราคาวามีผูเสนอราคา

กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.5 และเจาหนาที่พัสดุเช่ือวา 

มีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม สวนราชการจะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ัน

ออกจากการเปนผูเสนอราคา  และจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิง้งานเวนแตเจาหนาที่พัสดุจะ

วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิได

เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่กระทํา

การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาผลการเสนอราคา 

อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัย

อุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณดังกลาว และเห็นวา 

การยกเลิกการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง ใหปลัดกระทรวง 

มีอํานาจยกเลิกผลการพิจารณาการเสนอราคาดังกลาวได 

 2.2  ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี  

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส   
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  (2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี)รวมคาใชจาย 
ทั้งปวงไวดวยแลว  
  (3)  ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
  (4)  หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  
  (5) ผู เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

3. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา  

 3.๑ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติ หรือย่ืนเอกสารซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสน้ี ไมถูกตอง

ตามที่กําหนดไว สวนราชการจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายน้ันเวนแตเปนขอผิดพลาด หรือ 

ผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใช

สาระสําคัญทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสวนราชการเทาน้ัน  

 3.2  สวนราชการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี  
 (๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารหรือในหลักฐานการรับเอกสารซื้อดวย

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น  
 3.3  ในการตัดสินการจดัซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือในการทําสัญญา สวนราชการมีสิทธิให
ผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได และในกรณีที่
ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการจัดซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสน้ีกอนหรือระหวางการพิจารณาผล 
การเสนอราคา หรือเปนผู เสนอราคารายตํ่าสุด  สวนราชการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา 
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

3.4  สวนราชการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกจัดซื้อ
ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของ 
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสวนราชการเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง 
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง สวนราชการจะพิจารณายกเลกิการจัดซือ้ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสน้ี และลงโทษ 
ผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวา 
การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชนการเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือ 
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  
 3.5  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการซื้อดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสน้ี วา ผูเสนอราคาเปน 
ผูที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.5 สวนราชการมีอํานาจที่จะตัด
รายช่ือผูเสนอราคาดังกลาว และจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

 ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกผลการพิจารณาการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง  ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกผลการพิจารณา 
การเสนอราคาดังกลาวได 
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3.6 เมื่อสวนราชการไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตามการจัดซื้อ
ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสน้ีแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ัน
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี  

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด  

(๒)  จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น  

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 
การพาณิชยนาวี  

     



 

 

เอกสารรับรองความไมเกีย่วของ 

ระหวางผูเสนอราคา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง 

 

      กรณีเปนบริษัท/หางหุนสวน/ราน 

 ตามท่ีขาพเจา บริษัท/หางหุนสวน/ราน ............................................................................................... 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ.......................................................สํานักงานใหญ เลขท่ี................................................ 

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

โดย…………………………………………………………………………………ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ

รับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทท่ี............................................................................................................ 

หรือหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี...................................................................................................................................                                  
 

      กรณีเปนบุคคลธรรมดา 

 ตามท่ีขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................

บานเลขท่ี.................................................................................................................................................................... 

  

 ซ่ึงไดเสนอราคาในงานจัดซ้ือจัดจางรายการ....................................................................................... 

.ในวันท่ี.......................................................................................................................................................................                                                                                                                  

.  

 ขาพเจาขอรับรองวาในการเสนอราคา/เสนองานครั้งนี้ ขาพเจาไมมีความเก่ียวของ ไมมีสวนไดสวนเสีย 

และไมมีการใหผลประโยชนแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางแตอยางใด ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความ

โปรงใสในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังท่ีอาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนได 

 

  

  

 

แบบ รร.2 (สําหรับผูเสนอราคา) 

ลงชื่อ ...................................................................... ผูใหคํารับรอง 

  (…………………….………………………………………) 

 วันท่ี ...................................................................... 
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