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วัตถุประสงค: 
 เพื่อใหการดําเนินการจดัซื้อครุภัณฑดวยวธีิการทางระบบอิเล็กทรอนิกส ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล 
รามาธิบดี  เปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติ  และปฏิบัติในแนวทางเดยีวกัน 
 

ขอบขาย: 
 สําหรับการจัดซ้ือ / จาง   ที่มีวงเงิน ตั้งแต 2 ลานบาท  
 

เอกสารที่เกี่ยวของ: 
 ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2549 
 คูมือการจัดทําประกาศ 
 หนังสือเวยีน มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
 
ผูจัดทํา 
 1.คุณเพ็ญรุง ยงศิริกุล  นักวิชาการพัสดุ 5 
 2.คุณนุชนาฏ ชวงสันเทียะ นักวิชาการพัสดุ 
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ขั้นตอนการดําเนินการ  (Flow chart ) 
 
 

ดําเนินการรวมรวม Spec หรือแบบรูปงาน
กอสราง จนถึงไดรับ Spec หรือแบบรูปงาน
กอสราง  ( 30 วัน )

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางสง
งานพัสดุตรวจสอบเสนอผูมีอํานาจอนุมัติลง
นาม                                             ( 3 วัน)

แตงตั้งคณะกรรมการราง 
TOR ( 5 วัน )

รายงานผลการจัดทําราง TOR      
( 10 วัน )

เผยแพร TOR ทางเว็ปไซต   
( 3 วัน )

ดําเนินการทําPR ในระบบ ERP แนบคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
และคําส่ังตรวจรับ พรอมคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง                                         

( 1 วัน)

สงการเงินเพ่ือตรวจสอบวงเงิน      
( 1 วัน)

สงงานพัสดุตรวจสอบ    
( 2 วัน)

ผูมีอํานาจอนุมัต ิดําเนินการโดย
ไมปลดรหัส  ( 2 วัน)

คณะกรรมการประกวดราคาจัดทํา
ประกาศและเอกสารประกวดราคา
พรอมรายงานผลการจัดทําประกาศ      

( 2 วัน )

สงงานพัสดุตรวจสอบ
เสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ  

( 2 วัน )

ลงประกาศประกวดราคา
เผยแพรในการให / ขายแบบ
ทางเว็บไซต ไมนอยกวา            

( 3 วัน)

กําหนดยื่นซองเทคนิค / 
พิจารณาและแจงผล            

( 15 วัน )

วันประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส                  

( 1 วัน)

รายงานผลการประมูล         
สงงานพัสด ุ                 

( 1 วัน )

สงงานพัสดุตรวจสอบ เสนอผูมี
อํานาจอนุมัติใหจัดหา                     

( 5 วัน )

กรณีกอสรางจะตองจัดทํา
รายงานผล  ครั้งที ่2 พรอม 

BOQ ภายใน 5 วัน         
( 3 วัน)

สงงานพัสดุตรวจสอบ เสนอผูมี
อํานาจอนุมัติใหจัดหา                     

( 5 วัน )

หนวยสัญญางานพัสดุ
ดําเนินการทําสัญญาตอไป

รายงานผลการกําหนดราคา
กลางสงงานพัสดุเสนอผูมี
อํานาจอนุมัต ิ( 30 วัน )

e – Auction 124 วัน
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เจาหนาที่พัสดุ ดําเนินการประกาศเผยแพรในการให / 
ขายแบบ ทางเว็บไซต  ไมนอยกวา 3 วัน 

( 3 วัน )
กําหนดวันชี้แจงรายละเอียด (กอสราง)

( 1 วัน )

กําหนดระยะเวลาใหผูเสนอราคา
ดํานวณราคาไมนอยกวา 5 วัน                                                                

( 5 วัน )
กําหนดวันยื่นซองดานเทคนิค

( 1 วัน )

 จัดทํารายงานผลการ พิจารณา
คัดเลือกเบ้ืองตน                

( 7 วัน )

 แจงผลผูผานการคัดเลือกเบื้องตนเฉพาะ
ราย

( 1 วัน )
แจงตลาดกลางไมนอยกวา 2 วันทําการ

( 2 วันทําการ)
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วิธีการทํางาน: 

 
ขั้นตอนการจดัซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ  9   ขั้นตอน  ดังนี ้
 

ขั้นตอน ผูดําเนินการหลัก เอกสารที่เกี่ยวของ 
1 การจัดทํารางขอบเขตของงานและราง
เอกสารประกวดราคา 

เจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน 
คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน
และเอกสารประกวดราคา 

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของ
งานและรางเอกสารประกวดราคา  

• รางขอบเขตของงาน   
• รางเอกสารประกวดราคา   
• รางประกาศเชิญชวน 
• บันทึกรายงานผลการจัดทํารางขอบเขตของ

งาน 
2  การแตงต้ังคณะกรรมการประกวด
ราคา และการคัดเลือกผูใหบริการตลาด
กลาง 
 
 

เจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน 
คณะกรรมการประกวดราคา 
 
 
 

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
• บันทึกการสงมอบรางรางขอบเขตของงาน

และรางเอกสารประกวดราคา 
• ประกาศประกวดราคา 
• สําเนาการประกาศลงเว็บไซต 

3.  การจัดทํารายงานขอซื้อจาง 
     การจัดทําประกาศ 

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
เจาหนาที่พัสดุ 

•  รายงานขอซื้อ/จาง 
• เอกสารประกวดราคา 
• เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
• จดหมายการสงขาวประกวดราคา 
• คําสั่งแตงตั้งผูปดผูปลดประกาศประกวดราคา 

4  การเผยแพรเอกสารประกาศ  
    ประกวดราคา 

เจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน • เอกสารประกาศเชิญชวน   
• เอกสารประกวดราคา   
• ทะเบียนประกาศประกวดราคา 
• สําเนาการสงขาวประกวดราคาทางไปรษณีย

ดวนพิเศษ (ถามี) 
5  การรับซองขอเสนอดานเทคนิค คณะกรรมการประกวดราคา • รายงานผลการรับซองขอเสนอดานเทคนิค 

• บก 004-1 
• บก 004-2   
• บก 004-3   

6  การแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคา เจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน • บก 005   
• บก 006  
• บก 021  

7  การปฏิบัติเพื่อเขาสูกระบวนการ 
    เสนอราคา 

คณะกรรมการประกวดราคา 
เจาหนาที่ของรัฐ 
(จากหนวยงาน)   

• บก 007   
• บก 008   

8  การแจงผลการพิจารณาการเสนอ 
    ราคา 

คณะกรรมการประกวดราคา    • รายงานผลการประกวดราคา  
• บก 010-1 
• บก 010-2 

9  ทําสัญญา   งานพัสดุ สัญญา 
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ขั้นตอนการทํางาน 
 
ขั้นตอนที่  1  การจัดทํารางขอบเขตของงาน  (Terms of Reference: TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
 

1. เจาหนาทีพ่ัสดขุองหนวยงานจัดบันทึกขออนุมัติและคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน 
(Terms  of  Reference:  TOR)  และรางเอกสารประกวดราคา  (ตัวอยางที่  1)  เสนอหัวหนาสวนราชการลงนามในคําส่ัง 
โดยคณะกรรมการคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้

• จัดทํารางขอบเขตของงาน  (Terms of  Reference: TOR) และรางเอกสารประกวดราคา  

• รวบรวมคําวจิารณ   ขอเสนอแนะ  ความเห็นจากสาธารณชนมาพจิารณาปรับปรุงรางขอบเขตของงาน 
และรางเอกสารประกวดราคา ใหมีความเหมาะสม 
 

2. เมื่อหัวหนาสวนราชการลงนามในคําส่ังแลว    เจาหนาทีพ่ัสดุเชิญประชุม    คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน 
เพื่อจัดทํารางขอบเขตของงาน   และรางเอกสารประกวดราคาโดยหวัขอการราง  TOR  (ตัวอยางที่  2)    อยางนอยตองม ี
สาระสําคัญดังนี้  ความเปนมา  วัตถุประสงค  คุณสมบัติผูเสนอราคา  แบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ระยะเวลาสงมอบ วงเงินในการจัดหา    
 

3. คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน  (Terms of Reference: TOR)  และรางเอกสารประกวดราคา   จดัทํารายงาน 
ผลการรางขอบเขตของงาน (ตัวอยางที่ 3) รางเอกสารประกวดราคา นําเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่ออนุมัต ิ
 

4. เมื่อรางขอบเขตของงานไดรับอนุมัติจากหวัหนาหนวยงานแลวใหนํารางรางขอบเขตของงานและรางเอกสาร 
ประกวดราคา เพื่อประกาศใน Website  ของมหาวิทยาลัย และ  Website  ของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th 
เปนเวลาตดิตอกันไมนอยกวา  3  วนั   เพือ่รับฟงขอวิจารณเสนอแนะความคิดเหน็เปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต 
มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว (ตามคูมือการจัดทําประกาศ  ของกรมบัญชีกลาง) 
 

5 เจาหนาทีพ่ัสดขุองหนวยงานตรวจดใูนเว็บไซตดังกลาว ตลอดจนความคิดเห็นที่สงมาเปนลายลักษณอักษร 
มายังหนวยงาน ถาไมมีขอเสนอแนะใหนาํราง TOR สงมอบใหกับคณะกรรมการประกวดราคา (ตวัอยางที่  4) 
 ถามีขอเสนอแนะวิจารณใหรวบรวมขอเสนอแนะสงใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคําวิจารณหรือขอเสนอแนะ 
วาสมควรปรับปรุงหรือไม 

• ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาควรปรับปรงุ ใหดําเนินการปรับปรุง แลวนําราง TOR ฉบับปรับปรุง รายงาน
หัวหนาสวนราชการเพื่อขอความเหน็ชอบแลวนําลงประกาศใน Website  ของหนวยงานและ  Website  ของ
กรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งไมนอยกวา  3  วัน   

• ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาไมควรปรับปรุงใหรายงานหัวหนาสวนราชการอีกครั้งหนึ่ง และนําลงประกาศ
ใน Website  ของหนวยงานและ  Website  ของกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งไมนอยกวา  3  วัน   

 



   

WI: การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส       Page 7 

 

 

 
ขั้นตอนที่  2 การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา    การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   
  

การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
 

1. เจาหนาทีพ่ัสดขุองหนวยงานจัดทําบันทกึขออนุมัติแตงตัง้คณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผูใหบริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  (ตวัอยางที่ 5)   และคําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการประกวดราคา (ตัวอยางที่ 7 ) โดยแจง 
รายช่ือคณะกรรมการประกวดราคาตามแบบบก  001-1   (ตัวอยางที่  6)   ประกอบดวยประธานกรรมการ  1  คน     และ 
กรรมการอื่นอีกไมนอยกวา 3 คน  และไมมากกวา 5 คน  ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบคุคลภายนอกที่มิไดเปนขาราชการ 
ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําอยางนอย  1  คน  (จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังนี้  (1)   เปนผูบรรลุ 
นิติภาวะและมสัีญชาติไทย  (2) ไมเปนผูมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนใด ๆ  หรือมีผลประโยชนที่ไดเสียที่เกีย่วของกับ 
ผูที่ประสงคจะเสนอราคาตอหนวยงานทีจ่ะจดัหาพัสดไุมวาทางตรงหรือทางออม  (3) ไมเปนผูติดยาเสพตดิ  (4)  ไมเปน 
บุคคลวิกลจริต   หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  (5)  ไมเคยถูกไลออก  ปลดออกหรือใหออกจากราชการ   รัฐวสิาหกิจ 
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชน (6) ไมเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานทีจ่ะจัดหาพัสดุ     หากหนวยงานไมมี
รายช่ือคณะกรรมการประกวดราคาที่เปนบคุคลภายนอกสามารถเลือกรายชื่อจากเว็บไซตของกรมบัญชีกลางได  และ     
ใหหวัหนาเจาหนาที่พัสดุ   เปนกรรมการและเลขานุการ   และเจาหนาทีพ่ัสดุเปนผูชวยเลขานุการ 
 
 สงเอกสาร โดยแนบสําเนาบัตรประชาชนและรับรองสําเนาถูกตองมาดวยเพื่อนําเสนอหัวหนาสวนราชการ 
ลงนามในคําส่ัง   พรอมนําเสนอรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจากทะเบยีนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางฯ 
รวมทั้งอัตราคาบริการ  เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพจิารณาคัดเลือก 
 
2. การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่พัสดุของหนวยงานแจงรายชื่อผูใหบริการตลาด 
กลางที่คณะกรรมการไดคัดเลือกจากทะเบยีนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  และกําหนดวนั  เวลา และ 
สถานที่เสนอราคา  ตามแบบบก 002-1  (ตัวอยางที่  8) 

หมายเหต ุ การดําเนนิการตามขั้นตอนที่ 2 นี้ สามารถดําเนินการจัดทาํคําส่ังแตงตั้งคระกรรมการตรวจรับ 
พัสดุมาพรอมกันก็ได  (ตัวอยางที่  9) 
3. เมื่อหัวหนาหนวยงานไดเหน็ชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา      และการคัดเลือกผูใหบริการตลาด 
กลางอิเล็กทรอนิกส  แลวแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาแลว  รับมอบรางขอบเขตของงาน และรางเอกสาร 
ประกวดราคาจากคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน 
4. เจาหนาทีพ่ัสดจุัดทําบันทกึเชญิประชุมคณะกรรมการประกวดราคาเพื่อจัดทําประกาศประกวดราคาและรายงานผล
การจัดทําประกาศ   (ตวัอยางที่ 10)โดยกาํหนดใหมีการจัดทําซองขอเสนอดานเทคนิค การวางหลักประกันซอง วัน เวลาและ
สถานที่รับเอกสารประกวดราคา  วันเวลาสถานที่ที่ยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค พรอมเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส (ตัวอยางที่ 11)  และเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ตัวอยางที่ 12) 
รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ  (ถามี) 
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ขั้นตอนที่  3 การจัดทํารายงานขอซื้อ/จาง 
 
 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อ/จาง  ในระบบ SAP (ตัวอยางที่ 13)   เพื่อขอความเห็นชอบให
ดําเนินการ และลงนามในประกาศประกวดราคาที่กําหนดวัน   เวลา  การยื่นซองขอเสนอดานเทคนคิเรียบรอยแลว 
 
 

ขั้นตอนที่  4 การเผยแพรเอกสารประกาศประกวดราคา 
 

4.1   เมื่อหัวหนาหนวยงานลงนามในประกาศเชิญชวนแลว ใหหวัหนาเจาหนาที่พัสดุ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการประกวดราคานําสาระสําคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคา  และเอกสารเบื้องตนอื่น ๆ 
ที่สามารถเผยแพรได ลงประกาศเผยแพรทาง Website  ของหนวยงานและ  Website  ของกรมบัญชีกลาง  ไมนอยกวา  3  
วัน และปดประกาศโดยเปดเผย  ณ ที่ทําการของสวนราชการ  รวมทั้งตองดําเนินการตามแนวปฏิบัติการสงขาวประกวด
ราคาดวย 
 

4.2    การแจกจายเอกสารหรอืการจําหนายเอกสารประกวดราคา  ใหดําเนินการตั้งแตวนัที่ประกาศเชญิชวน  
ซ่ึงจะไมนอยกวา  3  วนั  นับแตวนัที่ไดประกาศในเว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลาง 
 

4.3    การกําหนดวนัรับซองขอเสนอดานเทคนิค  จะตองใหเวลาผูประสงคจะเสนอราคาจัดทําขอเสนอฯไม
นอยกวา 3 วนั    แตไมเกนิ  30  วันนับแตวันสุดทายของการแจกจายหรือจําหนายเอกสารประกวดราคา   และ
กําหนดใหยื่นขอเสนอทางดานเทคนิค เพยีงวันเดียว 
 
ขั้นตอนที่  5 การรับซองขอเสนอดานเทคนิค 

5.1    เมื่อส้ินกาํหนดเวลาตามขั้นตอนที่  4  แลวใหคณะกรรมการประกวดราคา  รับซองขอเสนอดานเทคนิค  
ตามวันเวลาทีก่ําหนด   ณ   ที่ทําการของหนวยงาน   เพื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนเพือ่หาผูมีสิทธิเสนอราคา   การ
ดําเนินการรับซองขอเสนอดานเทคนิคใหดาํเนินการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535   และ
แกไขเพิม่เติมขอ  49  (1)  (2)  (3)  และ  (4)  ดังนี ้

(1)   รับซองประกวดราคา   ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน   ลงชื่อกํากบัซองกับบันทึกไวทีห่นาซองวา
เปนของผูใด 

(2) ตรวจสอบหลกัประกนัซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาทีก่ารเงินออกใบรับใหแกผูยืน่ซอง
ไวเปนหลักฐาน   หากไมถูกตอง   ใหหมายเหตใุนใบรับและบันทึกในรายงานดวย     กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือ 
ค้ําประกัน   ใหสงสําเนาหนงัสือหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร   บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย      บริษทั 
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือค้ําประกันทราบโดยทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรับดวย 
 (3) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้งพัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก 
หรือแบบรูปและรายการละเอียด  (ถามี)  หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 
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ขั้นตอนที่  5 การรับซองขอเสนอดานเทคนิค   (ตอ) 
 
 (4) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองประกวดราคา   หรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ   ตามเงื่อนไข 
ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก  เวนแตกรณีตามขอ  16  (9)   
   
 หลักการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องตน 
 
 ก.  คุณสมบัตขิองผูประสงคจะเสนอราคาครบถวนถูกตองหรือไม  และยื่นเอกสารตางๆ ครบถวน หรือไม 
 ข.  ขอเสนอดานเทคนิคมีความเหมาะสมหรอืไม 
 ค.  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น  หรือผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
ณ.  วนัประกาศประกวดราคาหรือไม 
  

5.2 ใหคณะกรรมการประกวดราคาจัดทํารายงานผลการคัดเลือกเบื้องตน  (ตัวอยางที่  14)   แจงผลการ
พิจารณาการคดัเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนตามแบบ  บก 004-1    
(ตัวอยางที่  15) ทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มหีลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว ภายในวนัที่ที่
กําหนดในประกาศโดยไมเปดเผยรายชื่อตอสาธารณชน  หรือไมมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา  

5.3 ผูเสนอราคาที่ไมผานการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนสามารถคัดคาน โดยอุทธรณผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการประกวดราคาตอหัวหนาสวนราชการ  ภายใน  3  วันนับแตวนัที่ไดรับแจงตามแบบ  บก 004-2  (ตัวอยางที่  16)    
โดยใหหวัหนาสวนราชการพิจารณาให แลวเสร็จและแจงผูเสนอราคาทราบภายใน 7 วัน ตามแบบ บก 004-3  (ตัวอยางที่  17)
หากพิจารณาไมแลวเสร็จถือวาอุทธรณฟงขึ้น   โดยในชวงระยะเวลาดงักลาว  จะดําเนินการขั้นตอนตอไปมิได 

5.4         หากปรากฏวามีผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนเพียงรายเดยีวหรือมีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงราย
เดียวเมื่อถึงกําหนดเวลาเริ่มตนการเสนอราคา โดยปกติ ใหจดัทํารายงานเสนอหวัหนาสวนราชการยกเลิก แตถา
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวามเีหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมยกเลิกการประกวดราคา      ใหคณะ
กรรมการฯตอรองราคากับผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นแลวเสนอหัวหนาหนวยงานตอไป 
 
ขั้นตอนที่  6 การแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคา 
 

6.1      เมื่อคณะกรรมการประกวดราคาไดพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนแลว   ใหประธานกรรมการประกวดราคา
จัดทําหนังสือแจงวนั  เวลา  สถานที่การเสนอราคา  ตามแบบแจงวัน  เวลา  และสถานที่เสนอราคาเพื่อเขาสู
กระบวนการเสนอราคา บก 005 (ตัวอยางที่ 18) โดยใหหัวหนาสวนงานลงนามใน บก 005  และแบบแจงผูแทนผูมีสิทธิ
เสนอราคาเขาสูกระบวนการเสนอราคา บก 006 ( ตัวอยางที่ 19)เพื่อนํามายื่นในวนัเสนอราคา  
 

6.2  สงมอบขอมูลการคัดเลือกเบื้องตนใหบริการตลาดกลางตามแบบ บก 021  (ตัวอยางที่  20) โดยใหหัวหนา
สวนงานลงนามใน ใหกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อเตรยีมระบบกอนวันที่กําหนดใหเสนอราคา 2 วัน
ทํา การ 
 

6.3   ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับแจงนัดหมาย  ตองมาใหทันการลงทะเบียน  มิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันซอง 
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ขั้นตอนที่  7 การปฏิบตัิเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
 

การปฏิบัติของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
 

1. เตรียมระบบใหพรอมกอนทดสอบระบบไมนอยกวา  15  นาทีสําหรับทดสอบระบบ 
2. มอบ  User name,  Password  ของผูเสนอราคาใหประธานกรรมการประกวดราคากอนการ  ลงทะเบียน 
ไมนอยกวา  5  นาทีเพื่อมอบใหผูมีสิทธิเสนอราคาในขั้นตอนการลงลงทะเบียนตอไป 
3. เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสส้ินแลว   ผูใหบริการอิเล็กทรอนิกสพิมพขอมูล      สรุปผลการเสนอราคา 
ต่ําสุดและ   รายละเอียดของการเสนอราคาใหกับคณะกรรมการประกวดราคาทันที   เพื่อประกอบการพิจารณาพรอมทั้ง 
พิมพแบบยืนยนัราคาสุดทายแบบ บก008  (ตัวอยางที่  22)     ใหกรรมการที่ไดรับมอบหมายนําไปใหผูมีสิทธิเสนอราคา 
ทุกราย       ใหคณะกรรมการฯเพื่อนําไปมอบใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงนามยืนยนัการเสนอราคาสุดทายลงนามยนืยันการ 
เสนอราคา    แลวแจงใหผูเสนอราคากลับได 
 

การปฏิบัติของคณะกรรมการประกวดราคา    
 

1. เมื่อถึงเวลานัดหมาย คณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมาอยูในสถานที่จัดไว ณ สถานที่เสนอราคา 
2. รับ  User  name,  Password  จากผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
3. เมื่อถึงเวลานัดหมาย   ผูมีสิทธิเสนอราคายื่นแบบ บก 006  (ตัวอยางที่ 19)  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีน 
นิติบุคคล,  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูมีสิทธิเสนอราคา  (ไมเกิน 3 ราย)  หนังสือมอบอํานาจใหคณะกรรมการ 
ประกวดราคาเพื่อตรวจสอบวาถูกตองวาถูกตองหรือไม   แลวใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนตอกรรมการ      พรอมสง 
มอบ  User name  และ  Password  ใหกับผูมีสิทธิเสนอราคา 
4. หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดประธานกรรมการประกวดราคา 
ประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคาตามแบบ บก 007  (ตวัอยางที่  21)  (แบบประกาศผูหมดสิทธิเสนอราคา)     ปดไว  ณ 
สถานที่  เสนอราคา  เมื่อการเสนอราคา  ส้ินสุดใหปลดประกาศลงแลวสงสําเนาใหผูมสิีทธิเสนอราคาทราบ 
5. การกําหนดราคาเริ่มตนการการเสนอราคาใหใชวงเงนิงบประมารที่มีอยูเปนราคาเริม่ตน 
6. กําหนดระยะเวลาการการเสนอราคา 30  นาที ตองกําหนดใหสอดคลองกับที่ไดแจงไวในแบบ บก 005 
7. ตองดูแลใหการเสนอราคาทุกขั้นตอนเปนไปดวยความสจุริต  ยุติธรรม   หากมีเหตุที่จะทําใหเกิดความ 

ไมเรียบรอย หรือไมเปนธรรม ใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณายกเลกิ หรือเล่ือนการเสนอราคา 
ออกไป  แลวรายงานใหหวัหนาสวนราชการ 

8. เมื่อการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกสส้ินสุดแลว 
 *กรณีไมมกีารขยายเวลาการเสนอราคาใหคณะกรรมการประกวดราคามอบหมาย  ใหกรรมการฯนําแบบยนืยนั 
ราคาสุดทายในการเสนอราคาที่ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสพิมพ    จากระบบไปมอบใหผูมีสิทธิเสนอราคาแต 
ละราย  ณ.  หองเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา  และเมื่อกรรมการฯไดรับแบบ  บก 008   (ตัวอยางที่  22)    ที่ผูมีสิทธิ 
เสนอราคาไดลงนามถูกตองแลว  จึงแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคากลับ 

*กรณีมีการขยายเวลาการเสนอราคา 
หากปรากฏวามีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายรายจนไมอาจชี้ขาดได    ใหขยายเวลาออกไปอีก  3  นาที     โดยอัตโนมัติ 
และเมื่อครบกาํหนดแลว  หากยังไมอาจชี้ขาดได  จะขยายเวลาออกไปอีกครั้งละ  3  นาที   จนกวาจะมีผูเสนอราคาต่ําสุด 
เพียงรายเดียวไดแลว    และสามารถพิมพแบบบก 008    (ตัวอยางที่  22)          ออกจากระบบของผูใหบริการตลาดกลาง 
อิเล็กทรอนิกส  (เร่ิมใช  1  สิงหาคม  2549) 
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* การปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ   (ไดแกเจาหนาที่ธุรการของหนวยงาน)  (จํานวนเทากับผูมีสิทธิ์เสนอราคาที่
ผานการคัดเลือกเบื้องตน)  ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประกวดราคา  ใหไปประจํา ณ สถานที่เดียวกับผูมีสิทธิ
เสนอราคา 

1. นําผูเสนอราคาไปยังสถานทีท่ี่กําหนด 
2. เมื่ออยูประจําในสถานที่  ตองไมใชเครื่องมอืส่ือสารใดๆ 
3. ในระหวางการทดสอบระบบของผูมีสิทธิเสนอราคา หากมีปญหาของการทดสอบระบบ ใหรายงาน 

ตอคณะกรรมการประกวดราคา 
4. สังเกตการณการเสนอราคา และดแูลใหการเสนอราคาเปนไปดวยความเรียบรอย   หากผูมี   สิทธิเสนอ 

ราคาแสดงพฤติการณที่ทําใหการเสนอราคาไมเรียบรอย  หรือไมเปนธรรม  ใหรายงานประธานกรรมการประกวดราคา 
โดยดวน 
 
ขั้นตอนที่  8 การแจงผลการพิจารณาการเสนอราคา 
1. คณะกรรมการประกวดราคา  จัดทํารายงานเสนอตอหัวหนาสวนราชการในวนัทําการถัดไป  (ตัวอยางที่  23) 
2. เมื่อหัวหนาหนวยราชการเห็นชอบ    ใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกราย 
ทราบตามแบบ บก 010-1  (ตัวอยางที่  24) 
3. หากหวัหนาสวนงานไมเหน็ชอบกับมติของคณะกรรมการ         ใหแจงผลใหคณะกรรมการทราบเพื่อช้ีแจง 
ภายใน  3  วนั  เมื่อไดรับคําชีแ้จงแลวเหน็ชอบใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกราย 
ทราบตามแบบ บก 010-1    (ตัวอยางที่  24)          หากหวัหนาสวนราชการไดรับการชี้แจงแลวแตยังไมเห็นชอบตามมติ 
คณะกรรมการภายใน  3  วนั    ใหหวัหนาสวนราชการสั่งยกเลิกการประกวดราคา แลวแจงผลการยกเลิกใหผูเสนอราคา 
ทุกรายทราบพรอมรายงานให  กวพ.ทราบตามแบบ บก  010-2 ( ตัวอยางที่ 25) 
4. คณะกรรมการประกวดราคา โดยหวัหนาเจาหนาที่พัสดใุนฐานะเลขานกุารจะตองนําผลการพิจารณาที่ผูมีอํานาจ 
ส่ังซ้ือเห็นชอบหรือส่ังยกเลกิการประกวดราคา  ประกาศในเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง   และเว็บไซตของหนวยงานไม 
นอยกวา  3  วนั 
5. ภายใน 3 วนั นับแตวันแจงผลการเสนอราคา หากไมมกีารอุทธรณ กใ็หดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และแกไขเพิม่เติมตอไป 
 
ขั้นตอนที่  9 ทําสัญญา 
จัดทําสัญญาตามตัวอยางทีก่าํหนด  โดยจะตองเรียกสําเนาใบเสร็จรับเงนิคาบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
จากผูชนะการเสนอราคา  เพื่อพิจารณาลงนามในสัญญาดวย 
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ตัวอยางที่   1  

 
 
 
 
        งานพัสดุ   (IN  -)  สํานักงานคณบด ี

        โทร  i +68 -  1705-7 โทรสาร 02-201-1708 
ที่             
วันที่    
เร่ือง       
เรียน  คณบด ี
 
  ตามที่คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดรับอนมุัติซ้ือ ................(ช่ือรายการ).......................... 
ในวงเงิน ................................. บาท (...................................................................................) ดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
จํานวน .................................... บาท (...................................................................................) และเงนินอกงบประมาณ 
................................................ บาท (....................................................................................) ตามความที่ทราบแลวนัน้ 
  ดังนั้นเพื่อเปนการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วาดวยการพัสดุดวย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และเพื่อใหการดําเนินการประกวดราคาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนประโยชน 
ตอทางราชการ  จึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference:  TOR)     และราง 
เอกสารประกวดราคา  ในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาว  ดังนี ้
 
 คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคา 
 1. ........................ ช่ือ สกุล ....................... (ตําแหนง) ประธานกรรมการ 
 2. ........................ ช่ือ สกุล ....................... (ตําแหนง) กรรมการ 
 3. ........................ ช่ือ สกุล ....................... (ตําแหนง) กรรมการ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตอไปดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 
 
      (............................................................) 
       หัวหนาหนวยงาน 
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ตัวอยางที่  2 

 
 

คําสั่ง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ท่ี ......../ป พ.ศ. 

เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
และรางเอกสารประกวดราคา 

 
  ดวยคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจะดําเนนิการจัดซื้อ   (ช่ือรายการพัสดุ)    โดยวิธีประกวด 
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี      วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ.  2549  เพือ่ใชในราชการของ  ภาควิชา/หนวยงาน/งาน…………………………………………………………… 
 
  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย และเปนประโยชนตอทางราชการ อาศัยอํานาจ 
ตามนัยขอ 8 (1) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2549  และคําส่ัง 
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ * 707/2551  ลงวันที่  14 กุมภาพันธ   2551  เร่ืองมอบอํานาจ   จึงแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง 
ขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference:  TOR)  และรางเอกสารประกวดราคา 
 
  ประกอบดวย 
  1. ........................ ช่ือ สกุล ....................... (ตําแหนง) ประธานกรรมการ 
  2. ........................ ช่ือ สกุล ....................... (ตําแหนง) กรรมการ 
  3. ........................ ช่ือ สกุล ....................... (ตําแหนง) กรรมการ 
 
  โดยใหคณะกรรมการดําเนนิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง  ณ  วันที่ ............... เดือน ..................... พ.ศ................... 
      ลงนาม ................................................................................. 
                  (...............................................................................) 
      ตําแหนง .............................................................................. 

. 
*เปล่ียนตามหนังสือมอบอํานาจ* 
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ตัวอยางที่  3  

รางขอบเขตของาน  (Terms  of  Reference:  TOR) 
ชื่อรายการ.................................................................. 

               ดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  ของภาควิชา...................................... 
มหาวิทยาลัยมหิดล  (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี) 

 
 

1. ความเปนมา ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
2. วัตถุประสงค ................................................................................................................................................... 
   2.1 ……………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................................................ 
   2.2 ……………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................................................ 
 
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
......................................................................ตรงกับเอกสารประกวดราคา......................................................................... 
...................................................(ใหช้ีแจงเหตุผลการกําหนดคุณสมบัตขิองผูเสนอราคา)……………………………….. 
............................................................................................................................................................................................ 
 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ................................................................................................................. 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 
6. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน 
 
7. วงเงินในการจดัหา 
      คณะกรรมการรางขอบเขตฯ 
    1. …………..(ช่ือหรือตําแหนง)....................  ประธานกรรมการ 
    2. …………..(ช่ือหรือตําแหนง)....................  กรรมการ 
    3. …………..(ช่ือหรือตําแหนง)....................  กรรมการ 
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        งานพัสดุ   (IN  -)  สํานักงานคณบด ี

ตัวอยางที่  3 

        โทร  i +68 -  1705-7 โทรสาร 02-201-1708 
ที่             
วันที่    
เร่ือง       

           เรียน คณบด ี

  ตามที่คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดมีคําส่ัง ที่ .............../............... ลงวันที่ .............เดอืน............. 

พ.ศ.................  แตงตั้งผูมีนามขางทายเปนเปนคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference:TOR)   
และรางเอกสารประกวดราคา จัดหา .............(ช่ือรายการ)........................   นั้น 
  คณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการจัดทํารางขอบเขตงานและรางเอกสารประกวดราคาจดัหา (ช่ือรายการ) 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังกลาวเรียบรอยแลว (ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้   
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ................(ชื่อรายการ)........................ มีรายละเอียด ดังนี ้
   1.1 ………………..…………………………………………………………….……………. 
   1.2 …………………………………………………………………………………………… 
   1.3 ……………………………………………………………………………………… 
2. ระยะเวลาสงมอบ    …………………….  วัน 
3. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

  1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

  2.ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวยีนช่ือแลว 

  3.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานัน้ 

  4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก มหาวิทยาลัยมหิดลและ
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ   วันประกาศประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใน
การประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 

   5. ................(คุณสมบัติอ่ืน).................................. 

 
4. วงเงินในการจัดหา..................................................   บาท  (..................................................................................) 
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คณะกรรมการฯ  จักไดนํารางขอบเขตของงาน  (Terms of Reference:TOR)  และรางเอกสารประกวดราคา 

ตามที่แนบทายนี้ประกาศทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยมหิดลและสงใหกรมบัญชีกลางเผยแพรทางเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลางเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณ
อักษรหรือทางเว็บไซตมายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  หากมีขอเสนอแนะและวิจารณจากสาธารณชน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาปรับปรุงและ
นําเสนอขอความเห็นชอบแลวนําลงประกาศทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 วัน หากไมมีขอวิจารณใดๆ จักขอสงมอบใหคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อดําเนินการประกาศเชิญชวน
ตอไป   

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา   

 

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

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

 
ลงชื่อ……………….………..………… กรรมการ 

                      (......................................................) 
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 ตัวอยางที่  4 

 

 
 
 
 
          หนวยงาน 
          โทรศัพท   
ที่  
วันที่                  
 

เร่ือง       การสงมอบรางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคา.................................... 
 

เรียน คณะกรรมการประกวดราคา 

  ตามที่คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดมีคําส่ัง ที่ .............../............... ลงวันที่ ...........เดือน
.............พ.ศ............. แตงตั้งขาพเจาผูมนีามขางทายเปนเปนคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of 
R e f e r e n c e : T O R) และรางเอกสารประกวดราคาจัดหา. . . . . . . . . . . . . (ช่ือรายการ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    นั้น 

 

  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดนาํรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และรางเอกสารประกวด
ราคา ประกาศทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยมหิดลและเวบ็ไซตของกรมบัญชีกลาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  เรียบรอยแลว  โดยไมมีขอเสนอแนะและ วิจารณจากสาธารณชน
แตอยางใด  จึงขอสงมอบใหคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อดําเนนิการจัดทําประกาศเชิญชวนตอไป   

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป 

 

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

 
ลงชื่อ…………………………………… กรรมการ 

          (.....................................................) 
 
ลงชื่อ……………………..…..………… กรรมการ 
         (......................................................)  
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           หนวยงาน 

ตัวอยางที่  5 

           โทรศัพท 
ที่             
วันที่        
เร่ือง       รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
เรียน คณบด ี  ผาน  หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 

 ดวยภาควิชา  หนวยงาน............................... จะจัดหา................... (ช่ือรายการ)........................ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส.ดวยงบประมาณแผนดิน  ในวงเงินรวมทั้งส้ิน....................................... บาท(.....................)  

              หนวยงาน / ภาควิชา     ไดคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส จากรายชื่อที่กรมบัญชีกลาง
ไดประกาศขึ้นทะเบียนแลว ไดพิจารณาคัดเลือก  ................................................................  เปนผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ในอัตราคาบริการ ตามเกณฑอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด ตามที่แนบทายนี้ มาเพื่อประกอบพิจารณา 
ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ขอ 8 (2) และ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่  กค  0421.3/18524   ลงวันที่   13   ตุลาคม   พ.ศ.2551  เรื่องการเพิ่มความ
คลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
กําหนดวา การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และการกําหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา ใหเปนอํานาจ
ของหัวหนาหนวยงาน  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบให   ............................................................   เปนผูใหบริการตลาดกลาง  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผูใหบริการตลาดกลางฯ ช่ือ ......... ...........................…………………………………………………………………….. 

ที่อยู: อาคาร    .......................................   ช้ัน .................เลขที่  .................   ถนน ..............................  แขวง  ............................  เขต  
...........................................  จังหวัด  .......................................... รหัสไปรษณีย  ..........................................     

เบอรโทรศัพท   .................................  โทรสาร     ............................  E-mail : .............................................. 
2. สถานที่เสนอราคา : อาคาร                     ช้ัน           เลขที่           ถนน                     แขวง                    เขต     
จังหวัด                   รหัสไปรษณีย       
3. กําหนดให เสนอราคาใน วันที่        เดือน       พ.ศ.      เวลา         ถึง                 รวม                     นาที 

รายชื่อผใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  

เรียน        คณบดี                                                                                         (                                                     ) 
                เพื่อโปรดทราบ                                                                                        เจาหนาที่พัสดุ 
 
            (                                            ) 
                 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
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ตัวอยางที่  6 
 

  

 

 
บก. 001-1 

แบบแจงรายชื่อขอใหแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
[ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ] 

 

เลขท่ีรับ ................................. 

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

เจาหนาท่ี............................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สําหรับหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
  

ช่ือหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ   ………………............................................................................................ ที่ .........................../.......................... 
ที่อยู  ………………………………………………………………………………………………….………………….  
……………………………………….…………………………………………………………………………………….. วันที่ ............................................ 
   

 

เร่ือง     ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา  

เรียน     คณบดี 

ส่ิงที่สงมาดวย    รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
 

  ดวยหนวยงาน จะจัดหาพัสดุ ตามโครงการ (ระบุชื่อตามความเหมาะสม).............................................................. 

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

ซึ่งจะใชวงเงินงบประมาณในการจัดหา.................................................................................................บาท โดยขอเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการทั้งหมด ตามที่ปรากฏดานลางนี้ มาเพื่อประกอบการพิจารณา และขอรับรองวาขอมูลตางๆ ที่ปรากฏในแบบถูกตอง   

และเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการดังกลาวเพื่อจะไดดําเนินการตามระเบียบ

ฯ ตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ โทรศัพท …................................................ 

 โทรสาร .................................................... 

E-mail Address: .........................................  (ลงชื่อ).............................................................................. 

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

ตําแหนง หัวหนาหนวยงาน 
รายชื่อคณะกรรมการประกวดราคา 

 

 

1.ประธานกรรมการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................................................ตําแหนง....................................................................... 

   สังกัด/กรม ......................................................................................................กอง .........................................................................................  

   เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน         -     -      -   -        อายุ............................ป 

   ที่อยูที่สามารถติดตอได........................หมูที่ .............................ตรอก/ซอย....................................................ถนน ............................................ 

   แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย  

   โทรศัพท ...............................................โทรสาร ..................................................E-mail Address: .............................................................. 

 
หมายเหตุ :* หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุที่ต้ังในสวนภูมิภาคจังหวัดใด ใหแจงสํานักงานคลังจังหวัดนั้น สําหรับหนวยงานที่มีสถานที่ต้ังในกรุงเทพฯ ใหแจงกรมบัญชีกลาง 

* ที่ขอใหจัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ มาดวย ก็เพื่อความรวดเร็วในการตอบรับ 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.กรรมการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ............................................................................ตําแหนง....................................................................... 

   สังกัด/กรม ......................................................................................................กอง .........................................................................................  

   เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน         -     -      -   -        อายุ............................ป 

   ที่อยูที่สามารถติดตอได........................หมูที่ .............................ตรอก/ซอย....................................................ถนน ............................................ 

   แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย  

   โทรศัพท ...............................................โทรสาร ..................................................E-mail Address: .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.กรรมการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ............................................................................ตําแหนง....................................................................... 

   สังกัด/กรม ......................................................................................................กอง .........................................................................................  

   เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน         -     -      -   -        อายุ............................ป 

   ที่อยูที่สามารถติดตอได........................หมูที่ .............................ตรอก/ซอย....................................................ถนน ............................................ 

   แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย  

   โทรศัพท ...............................................โทรสาร ..................................................E-mail Address: .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.กรรมการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ............................................................................ตําแหนง....................................................................... 

   สังกัด/กรม ......................................................................................................กอง .........................................................................................  

   เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน         -     -      -   -        อายุ............................ป 

   ที่อยูที่สามารถติดตอได........................หมูที่ .............................ตรอก/ซอย....................................................ถนน ............................................ 

   แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย  

   โทรศัพท ...............................................โทรสาร ..................................................E-mail Address: .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.กรรมการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ............................................................................ตําแหนง....................................................................... 

   สังกัด/กรม ......................................................................................................กอง .........................................................................................  

   เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน         -     -      -   -        อายุ............................ป 

   ที่อยูที่สามารถติดตอได........................หมูที่ .............................ตรอก/ซอย....................................................ถนน ............................................ 

   แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย  

   โทรศัพท ...............................................โทรสาร ..................................................E-mail Address: .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.กรรมการที่ไมใชขาราชการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .............................................................ตําแหนง.............................................................. 

   ที่ทํางานปจจุบัน................................................................................................................................................................................................  

   เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน         -     -      -   -        อายุ............................ป 

   ที่อยูที่สามารถติดตอได........................หมูที่ .............................ตรอก/ซอย....................................................ถนน ............................................ 

   แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย  

   โทรศัพท ...............................................โทรสาร ..................................................E-mail Address: .............................................................. 

ลงชื่อ .................................................................  
[เปนบุคคลเดียวกับที่ไดลงช่ือในหนาแรก] 
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- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.กรรมการและเลขานุการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ............................................................ตําแหนง.................................................................. 

   สังกัด/กรม ......................................................................................................กอง .........................................................................................  

   เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน         -     -      -   -        อายุ............................ป 

   ที่อยูที่สามารถติดตอได........................หมูที่ .............................ตรอก/ซอย....................................................ถนน ............................................ 

   แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย  

   โทรศัพท ...............................................โทรสาร ..................................................E-mail Address: .............................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ผูชวยเลขานุการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ......................................................................ตําแหนง...................................................................     

    สังกัด/กรม .........................................................................................กอง ..............................................................................................  

    เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน         -     -      -   -        อายุ............................ป 

   ที่อยูที่สามารถติดตอได........................หมูที่ .............................ตรอก/ซอย....................................................ถนน ............................................ 

   แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย  

    โทรศัพท ...............................................โทรสาร ..................................................E-mail Address: .............................................................. 
 

 
             

                พรอมนี้หนวยงานไดแนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน .............. ฉบับ 

( ทําเครื่อง  วาไดแนบสําเนาบัตรประชาชน และรับรองสําเนาถูกตองมาแลวดวย )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ  
1. การแตงตั้งประธานกรรมการที่เปนบุคลากรจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ โดยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาหนวยงาน ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ ของหนวยงานนั้น 

2. คุณสมบัติเบื้องตนของคณะกรรมการประกวดราคาซึ่งมิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงเงินเดือนประจํา จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

2.1  เปนผูบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

2.2  ไมเปนผูมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนใดๆ หรือมีผลประโยชนท่ีไดเสียท่ีเกี่ยวของกับผูท่ีประสงคจะเสนอราคาตอหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุไมวาทางตรงหรือทางออม 

2.3  ไมเปนผูติดยาเสพติด 

2.4  ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

2.5  ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานภาคเอกชน 

2.6  ไมเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่จัดหาพัสดุ  

3. ในการซ้ือหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผู ท่ีเปนกรรมการประกวดราคาเปนกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ป 2535    

และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 ลงชื่อ ................................................................. 
[เปนบุคคลเดียวกับที่ไดลงช่ือในหนาแรก]  
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เกิน  10  ลานบาท

   

 
คําส่ัง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

ที่                    /...................... 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

จัดหา.............................................….. 
     

 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ขอ 8(3) 
กําหนดใหอธิบดีกรมบัญชีกลางแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และตามหนังสือกระทรวงการคลัง * ดวนที่สุด ที่  
กค  0421.3/18524   ลงวันที่  13  ตุลาคม พ.ศ.2551  เร่ือง การเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่* 707 / 2551   
ลงวันที่   14    กุมภาพันธ   2551   เร่ืองการมอบอํานาจ 

เพื่อใหการดําเนินการจัดหาพัสดุเปนไปตามระเบียบฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจัดหา 
( ช่ื อ ร า ย ก า ร ) . . . . . . . . ………………………………………ข อ ง ………..…………………………………โ ด ย มี
องคประกอบและหนาที่ ดังนี้ 
 

1. องคประกอบ 
(1)  ………………………………………………………………ประธานกรรมการ 
(2)  ………………………………………………………………กรรมการ 
(3)  ………………………………………………………………กรรมการ 
(4)  ………………………………………………………………กรรมการ 
(5)  ………………………………………………………………กรรมการ 
(6)  ………………………………………………………………กรรมการ 
(7)  ………………………………………………………………กรรมการและเลขานุการ 
(8)  ……………………………………….……………………..ผูชวยเลขานุการ 

2. หนาที ่
ใหคณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 โดยเครงครัด 
   ส่ัง  ณ  วันที…่………………………… 

 
      
      ลงนาม ............................................. 
       (........................................) 
 
* เปลี่ยนแปลงตามหนังสือปจจุบัน* 

(บุคลากรในหนวยงาน) 

 

(หัวหนาเจา นาท่ีพัสดุ) ห

 (เจาหนาท่ีพัสดุ) 

 

(บุคคลทิ่มิไดเปนขาราชการ) 

 

(ชื่อหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ) 

 

ตัวอยางที่  7 
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ไมเกิน  10  ลานบาท

   

 
คําส่ัง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

ที่                    /...................... 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

จัดหา.............................................….. 
     

 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ขอ 8(3) 
กําหนดใหอธิบดีกรมบัญชีกลางแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และตามหนังสือกระทรวงการคลัง  *ดวนที่สุด ที่  
กค  0421.3/18524   ลงวันที่  13  ตุลาคม พ.ศ.2551  เร่ือง การเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และคําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดลที่ *707 / 2551   
ลงวันที่   14    กุมภาพันธ   2551   เร่ืองการมอบอํานาจ 

เพื่อใหการดําเนินการจัดหาพัสดุเปนไปตามระเบียบฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจัดหา 
( ช่ื อ ร า ย ก า ร ) . . . . . . . . ………………………………………ข อ ง ………..…………………………………โ ด ย มี
องคประกอบและหนาที่ ดังนี้ 
 

1. องคประกอบ 
(1)  ………………………………………………………………ประธานกรรมการ 
(2)  ………………………………………………………………กรรมการ 
(3)  ………………………………………………………………กรรมการ 
(4)  ………………………………………………………………กรรมการ 
(5)  ………………………………………………………………กรรมการ 
(6)  ………………………………………………………………กรรมการ 
(7)  ……………………………………….……………………...เลขานุการ 

2. หนาที ่
ใหคณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 โดยเครงครัด 
   ส่ัง  ณ  วันที…่………………………… 

 
      
      ลงนาม ............................................. 
       (........................................) 
 
 
* เปลี่ยนแปลงตามหนังสือปจจุบัน* 

(บุคลากรในหนวยงาน) 

 

(เจาหนาท่ีพัสดุ) 

 

(ชื่อหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ) 

 

ตัวอยางที่  7 
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 ตัวอยางที่  8 

 

 
บก.002-1 

 

เลขท่ีรับ ................................. 

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

แบบแจงขอใหคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ เจาหนาท่ี............................... 

และขอใหกําหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดดุวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สําหรบัหนวยงานทีจ่ะจัดหาพสัดุ 

ที่ ..................../....................... 
 

วันที่ ............................................ 
 

 

เร่ือง     ขอใหคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ และขอใหกําหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
 

เรียน     คณบดี 
 

  ดวยหนวยงาน จะจัดหาพัสดุตามโครงการ( ระบุชื่อใหสอดคลองกับแบบ บก.001-1 )............................................. 

...........................................................................................................ตามแบบ บก.001-1 ที่ …....................../......................

ลงวันที่............................................................โดยขอเสนอรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดวัน เวลา และ

สถานที่เสนอราคา ตามที่ปรากฏดานลางนี้ มาเพื่อประกอบการพิจารณา และขอรับรองวาขอมูลตางๆ ที่ปรากฏในแบบถูกตอง  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ และกําหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา เพื่อจะได

ดําเนินการตามระเบียบฯ ตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

ตําแหนง หัวหนาหนวยงาน 

โทรศัพท …............................................... 

โทรสาร .................................................... 

E-mail Address: ................................... 

 

 

ช่ือหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ   ………………............................................................................................ 

ที่อยู  ………………………………………………………………………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………….…………………………………………………………………………………............................... 

รายชื่อผูใหบริการตลาดกลางฯ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 

 

1. ผูใหบริการตลาดกลางฯ ชื่อ ..............................................................................(หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุไดคัดเลือกเบื้องตนแลว) 

ที่อยู: อาคาร  ...........................ชั้น ............หมูบาน..............................เลขที่...............หมูที่ ............. ตรอก/ซอย ........................

ถนน...........................ตําบล/แขวง .........................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด …………….……….รหัสไปรษณีย   

เบอรโทรศัพท ........................................................โทรสาร...........................................E-mail : .............................................. 

2. กําหนดให เสนอราคาใน    วนัที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... ......นาท ี...  เวลา ..............น. ถึง ...............น. รวม ......(ยังไมรวมเวลาลงทะเบียนและทดสอบระบบกอนมีการเสนอราคา ) 
               

3. สถานที่เสนอราคา : อาคาร  ................................ชั้น ......หมูบาน...................เลขที่........หมูที่ .......ตรอก/ซอย ......................

ถนน...........................ตําบล/แขวง .........................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด …………….……….รหัสไปรษณีย   หมายเหตุ : หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุที่ตั้งในสวนภูมิภาคจังหวัดใด ใหแจงสํานักงานคลังจังหวัดนั้น สําหรับหนวยงานที่มีสถานที่ตั้งในกรุงเทพฯ ใหแจง

กรมบัญชีกลาง 
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ตัวอยางที่  9 

คําส่ัง  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ที่.............../ป  พ.ศ. 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ช่ือ......................................รายการ..................................................จํานวน................................... 

ของภาค............................................. 
 
  ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  จะดําเนินการจัดหา......................... 
ช่ือรายการ................................................  จํานวน  ..........................  โดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ของภาค..................................  โดยใชเงนิ..............................  ป ........................... 
 
  อาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2551 ขอ 31 และคําส่ัง
มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่  5079/2551  ลงวันที ่ 30 ธันวาคม   2551  มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดังนี ้
 
  ก. คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
   1. (ช่ือ-สกุล)........................................(ตําแหนง)........................  ประธานกรรมการ 
   2. (ช่ือ-สกุล)........................................(ตําแหนง)........................  กรรมการ 
   3. (ช่ือ-สกุล)........................................(ตําแหนง)........................  กรรมการ 
 

โดยใหคณะกรรมการดําเนนิการตรวจรับและรายงานผลการตรวจรับใหแลวเสร็จภายใน  30  วนัทําการ  นับ
จากวนัที่ผูขายสงมอบพัสดุ 
    
               ส่ัง  ณ  วนัที่.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

WI: การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส       Page 26 

  ตัวอยางที่  10  
 
 
 
 
        หนวยงาน 
        โทรศัพท  โทรสาร 
ท่ี             
วันที่        
 
เรื่อง       รายงานผลการจัดทําประกาศประกวดราคา 
เรียน คณบดี  ผาน หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 
 ตามที่คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดมีคําสั่งท่ี ……………….…… ลงวันที่ ……………..…….. แตงตั้ง
ผูมีนามขางทายเปน คณะกรรมการประกวดราคา .................................... นั้น 
 

 คณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการจัดทําประกาศประกวดราคา   ................................................................................  ดวย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส  ดังกลาวเรียบรอยแลว  โดยไดกําหนดรายละเอียด ดังนี้ 

1. กําหนดวันแจกจายหรอืจําหนวยเอกสารประกวดราคา   
       ระหวางวันที่........................ ....ถึงวันที่....... ............................... ........... 
2. ช้ีแจงแบบและสถานที่ ในวันท่ี  .........................  .....  เวลา  ..................................... 
3. กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทดนิค ในวันที่..........………….  ............................. 
4. กําหนดวันแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน ภายในวันที่............………..   ............................ 
5. กําหนดวันเสนอราคา  ในวันที่.................................................  
6. หลักประกันซอง  กําหนดรอยละ    5   
7. ระยะเวลาค้ําประกันซอง ระหวางวันที่....  ................... ถึงวันที่   …............................................ 

                      (ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้) 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา   
 
    (ลงช่ือ)  ........................................................................ประธานกรรมการ 
                            (                                                   ) 
     
    (ลงช่ือ ) ...................................................................... กรรมการ           
                (                                                   ) 
            

 (ลงช่ือ) ........................................................................กรรมการ   
          (                                                   ) 
 
                            (ลงช่ือ) .......................................................................กรรมการ               
           (                                                   )                            
        กรรมก เรยีน   คณบดี  
                (นางนุชนาฏ   ชวงสันเทียะ)                                                                                เพื่อโปรดพิจารณา 
    

                                                                                          (                                           ) 
                             หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
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 ตัวอยางที่  10 

 

 

ประกาศ  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
เร่ือง  ประกวดราคาจัดหา  ……….  จํานวน  ………… 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ของ............................................................ 

------------------------------------------- 
ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล      (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี)     มีความประสงคจะประกวดราคา 

ซ้ือ..............................................  จํานวน  ..............ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชใน.................………………
ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

.................................................(ช่ือรายการ)............................................................... 
 
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

1.  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส 

2.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวยีนชือ่แลว  
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

3.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี)  และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้    

4.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาล 

           ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

5.  อ่ืนๆ......................................(ถามี)………………………………………….. 

กําหนดยื่นขอเสนอดานเทคนิค ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใน
วันที่………….. ระหวางเวลา   …………. ถึง …………….ณ ...............................................................................
อาคาร........................  ช้ัน ................    คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  270    ถนนพระรามที่ 6    
แขวงทุงพญาไท    เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ   10400   และแจงผลการพิจารณาตอผูเสนอราคาแตละราย ภายใน
วันที่  ………………………………และกําหนดวันเสนอราคา ในวันที่..................................................   
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 ผูสนใจติดตอขอรับ / ซ้ือ เอกสารประกวดราคาซื้อด วยว ิธ ีการทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ในราคาช ุดละ
............................บาท(....................................)  ไดที่งานคลัง  ช้ัน  3  อาคารเรียนรวมและติดตอขอรับเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดที่    ...................................................................................................      
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  270    ถนนพระรามที่ 6   แขวงทุงพญาไท     เขตราชเทวี    กรุงเทพ ฯ   10400   
ระหวางวันที่  ...................................ถึงวันที่  .....................................................หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  
02-201-1515  ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.mahidol.ac.th และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  
www.gprocurement.go.th

  ในกรณีที่มีการยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสมีสิทธิ์ขอเงินคืนคาเอกสารประกวดราคาฯ  โดยทําหนังสือยื่นความจํานงขอคืนเงินภายใน  30  วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี)  

     มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี)  ขอสงวนสิทธิที่จะไมมีผลผูกพันใดๆ
จนกวาจะไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจในการกอหนี้ผูกพันได  และมหาวิทยาลัยมหิดลไมตองรับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆที่จะเกิดขึ้นแกผูยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เมื่อไมไดรับอนุมัติใหกอหนี้ผูกพัน   

   ประกาศ   ณ    วันท่ี     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mahidol.ac.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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 ตัวอยางที่  11 
 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี  ………………….. 

การซื้อ………………….................................................. 

ตามประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

ลงวันท่ี  …………………………………………. 

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

               ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล  (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี )  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “มหาวิทยาลัย“ มี
ความประสงคจะประกวดราคาซื้อ …………………………………………….  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตาม
รายการ ดังนี ้

 1. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .   จํานวน  … … … … … . 

 2. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .   จํานวน  … … … … … . 
 ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่จะใชงาน
ไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบยืน่ขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 
  1.5 แบบหนังสือค้าํประกัน 
            (1)   หลักประกนัซอง   
              (2)   หลักประกนัสัญญา 
  1.6 บทนิยาม 
   (1)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
   (2)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1)   บัญชีเอกสารสวนที่  1 

(2)   บัญชีเอกสารสวนที่  2 
1.8 แบบบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

(1) บัญชีรายช่ือผูถือหุนรายใหญ 
(2) บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจดัการและผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) 
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2. คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

       2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส 

  2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวยีน 

ช่ือแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  1 .6 

  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแต 

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน  2  สวน   คือ 

 3.1 สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล 

   (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจาํกัด ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

      (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  และบัญชผูีถือหุนรายใหญ  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยืน่สําเนาบตัร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

   (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกนัในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่สําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย กใ็หยืน่สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบคุคล  ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน  (1) 

   (4)  สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย   

   (5)  สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม  

   (6)  บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.7  (1)   
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  3.2 สวนที่  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

   (1)  ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

   (2)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ  4.3  

   (3)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นทําการแทน 

   (4)  หลักประกนัซอง  ตามขอ  5 

   (5)  ตารางเปรียบเทียบรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 

   (6)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงลงนามกํากบั
ประทับตรา  โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนติิบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ  จํานวน  3  ชุด 

   (7)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.7  (2) 

 4. การเสนอราคา 

 4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ  ทัง้ส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอ
ราคาใหชัดเจน 

 4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกนิ ……… วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ…………………………… ไปพรอมเอกสารสวนที่  1  และเอกสารสวนที่  2  เพื่อประกอบการพิจารณาหลกัฐาน
ดังกลาวนีก้รมจะยดึไวเปนเอกสารของทางราชการ 

   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารปูถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  โดยผูมี
อํานาจทํานิตกิรรมแทนนิติบคุคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดตูนฉบับแคตตาล็อก  ผู
เสนอราคาจะตองนําตนฉบบัมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน …………………  วัน 

  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน  ………… (หนวย)  เพื่อใชในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลยัจะไมรับผิดชอบในความเสยีหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น
แกตวัอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว มหาวิทยาลัยจะคนืใหแกผูเสนอราคา 
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  4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผูเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

    4.6     ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใน        
วันที่ ……………ระหวางเวลา…………..น. ถึง…………….น. ณ ……………………………………….……….. 

และกําหนดวนัเสนอราคาเปนวันที่..........................................ซ่ึงจะแจงรายละเอียดกาํหนดระยะเวลาในภายหลัง  

        เมื่อพนกําหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเตมิโดยเดด็ขาด 

   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผู
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ  1.6  (1)  ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว 

   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มกีารเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม  ขอ  1.6  (2)  คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา  และมหาวทิยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  

   ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับ
ผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ 
วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ
หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนทีสุ่ด 

   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสรจ็ภายในเวลาทีก่ําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของ
แลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพือ่เร่ิมตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทีอ่ยูในสถานทีน่ั้นทราบ 
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  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคาฯ  
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

  4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดงันี้ 
  (1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  

  (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตน
ที่……………………………………..บาท(.................................................................................) 
  (3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง 
ไวดวยแลว 
  (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุด 
ในการประกวดราคาฯ 

(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสรจ็สิ้นแลว จะตองยนืยนัราคา 
ตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส ราคาที่ยนืยนัจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสดุ 

  (6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา………..วัน นับแตวนัยืนยันราคาสุดทาย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

  (7) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกจากผูรับบริการใหเปนผูชนะการเสนอราคา  จะตองชําระ
คาใชจายในการจัดการประกวดราคา ใหกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  และคาใชจายในการเดินทางของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวนัเสนอราคา 

 5. หลักประกันซอง 

  5.1 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 

จํานวน  …………….…..  บาท  (…………………………..…………….)  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการ 

ค้ําประกัน    ตัง้แตวนัยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา   โดยใชหลักประกันให 

ใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้   

  5.1.1 เงินสด 

  5.1.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวนัที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

  5.1.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)   

     5.1.4 หนังสือค้ําประกันของบริษทัเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ทีไ่ดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกจิค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงได
แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.5 (1) 
 5.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  ที่ไดมกีารแจงตอธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อใชเปนหลักประกันซอง
รายการนี ้
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  หลักประกนัซองตามขอนี้มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทํา
สัญญาหรือขอตกลง หรือเมือ่ผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

       การคืนหลักประกนัซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
                  5.2     มหาวิทยาลัยจะยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา  ในกรณดีังตอไปนี ้
                  5.2.1  ผูมีสิทธิเสนอราคา  ไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา  ตามวัน  เวลา  และ
สถานที่ที่กําหนด 
                 5.2.2    ผูมีสิทธิเสนอราคา  ที่มาลงทะเบียนแลว  ไม  LOG  IN  เขาสูระบบ 
                 5.2.3    ผูมีสิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แลว  แตไมมีการเสนอราคา  หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดย
การเสนอราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 
                5.2.4    ผูมีสิทธิเสนอราคา ไมลงลายมือช่ือในแบบ บก.008  แบบยืนยนัราคาสุดทายในการเสนอราคา 
 

 6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1  ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวย………………. 
       6.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง 
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว 
คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น 
    6.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี ้
  (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของกรม 
   (2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอืน่ 
                   6.4  ในการตัดสนิการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิใหผูเสนอราคา ช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจรงิอ่ืน
ใดที่เกีย่วของ กับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสม หรือไมถูกตอง 
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 6.5 มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทังหมดกไ็ด 
และอาจพจิารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการประกวดราคา
ซ้ือดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจดัซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
กรมจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
 

 6.6 ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนกิส หรือเปนผูเสนอราคาทีก่ระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 
1.6  มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และกรมจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

 7. การทําสัญญาซื้อขาย 
         7.1  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบสิ่งของได 

ครบถวนภายใน  5  วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยอาจจะ  

              7.2  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของ 
ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตาม
ขอ 7.1  ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย     ตามแบบสัญญาดังระบุใน
ขอ 1.4   หรือในกรณีทีห่นวยงานระดับมหาวิทยาลัยที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะ
การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทาํสัญญากับกรม   เจาของงบประมาณแตละกรมโดยตรงกับ
มหาวิทยาลัยภายใน.....….วนั นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ
.....................ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได  ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจาย ใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้นไมเกิน 
3 วันทําการของทางราชการ 
 (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ขอ 1.5 (2) 
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 (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียน
ช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2) 
 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย  ที่ไดมีการแจงตอธนาคารแหงประเทศไทยเพือ่ใชเปนหลักประกันสัญญานี้ 

 หลักประกนันีจ้ะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ภายใน 15 วันนบัถัดจากวนัทีคู่สัญญา พนจากขอผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแลว 
 

 8. อัตราคาปรบั 
                   คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ………….ตอวัน 
 

 9. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อ
ขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึน้ภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา…………ป….…….เดือน นับถัดจากวันที่ผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชการไดดีดังเดิมภายใน…...…….วัน นับถัดจากวันที่ ไดรับแจงความชาํรุดบกพรอง 
 

 10. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
 10.1 เงินคาพสัดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป     ……………….. 
 การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณ 
ประจําป     ………………..  แลวเทานัน้ 
 10.2 เมื่อมหาวทิยาลัยไดคดัเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อส่ิงของตามการประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี ้
     (1)   แจงการสั่งหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะ
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวนัที่ผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
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                             (2)  จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวใีหบรรทุก
ส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนญุาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
         (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัตติาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
 10.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยืน่เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอมหาวิทยาลัยแลว จะ
ถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มไิด และเมือ่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวม เสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะริบหลักประกนัซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 10.4  ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดงัระบไุวในขอ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกนัซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้าํประกันซองทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบยีบของทางราชการ 
         10.5 มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะแกไขเพิม่เติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเหน็ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 
 
 
 
      มหาวิทยาลัยมหิดล 
     คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาขอ  1.2  

แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 
 1. ขาพเจา..........................................................................  อยูเลขที่ ........................................................... 

ถนน ................................................ ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต.............................................. 
(ระบุชื่อบริษัทหาง/ราน) 

จังหวดั ................................... โทรศัพท........................................... โดย .......................................................................... 
ผูลงนามขางทายนี้  ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ   ในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    และเอกสาร 
เพิ่มเติม (ถามี) เลขที่ ............................................ โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว  รวมทั้งรับรองวา 
ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ  รวมทั้งบริการ  ซ่ึงกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส  ดังตอไปนี้ 

ลําดับที่ รายการ จํานวน กําหนดสงมอบ 
     

    

    

    

    

    

    

 
 3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา ……… วัน  นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย และมหาวิทยาลัยอาจรับคํา
เสนอนี้ ณ  เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่
มหาวิทยาลัย  รองขอ 
 4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ขาพเจารับรองที่จะ 
   4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขาย แนบทายเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสกับมหาวิทยาลัย  ภายใน…….. วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา 
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  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารการประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกมหาวิทยาลัย  กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ.........5.............
ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 
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  หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี ้ขาพเจายอมใหมหาวิทยาลัย  ริบหลัก 
ประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมแีกมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย มีสิทธิจะยกเลกิการประกวดราคาซื้อดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได 
 5. ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัย ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบใน
คาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซ่ึงขาพเจาไดสงใหแกมหาวิทยาลัย  ขาพเจายินยอมมอบใหมหาวิทยาลัยไวเปนเอกสาร
และทรัพยสินของทางราชการ 
 สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซ่ึงมหาวิทยาลัย คืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตัวอยางนั้น 
                    **7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพันแหงคําเสนอนี้ 
ขาพเจาขอมอบ ...................................................................................................................... เพื่อเปนหลักประกันซอง รายการ 
.................................................................................................................................................................................................. 
เปนจํานวนเงิน ............................................... บาท(...........................................................................................)  มาพรอมกันนี้ 
 8. ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยละเอียดแลว  และเขาใจดีวามหาวิทยาลัย ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน 
 9. การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกล
ฉอฉล  หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน 
บริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

 เสนอมา  ณ  วันที่ ...............................  เดือน......................................  พ.ศ. .................... 
  ลงชื่อ       ...................................................................... 
    (....................................................................) 
  ตําแหนง  ...................................................................... 

   ประทับตรา      (ถามี) 
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  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อขอ 1.3 

 
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้   เปนหนังสือที่จัดทําขึ้นเปน  3  ฝาย  ระหวาง   มหาวิทยาลัยมหิดล   (คณะ
แพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี)  โดย  ……………………...… ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคาซึ่งตอไปนี้ 
เรียกวา  (ชื่อบริษัทตลาดกลางฯ) 

“ผูรับบริการ”  โดย....………................................................................... ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา   “ผูใหบริการตลาดกลาง 
อิเล็กทรอนิกส”   ฝายหนึ่ง   และ.............................................................................................................................................................................   (ระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด,บริษัทมหาชน,หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

โดย...............................................................................................  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “ผูมีสิทธิเสนอราคา”   อีกฝายหนึ่ง 
 

 ทั้ง  3  ฝายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข  และ  วิธีปฏิบัติในการเขารวมประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงคและขอบเขต 
  ผูรับบริการ ประสงคจะเปดทําการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายละเอียดขอกําหนดหรือ
ประกาศของ มหาวิทยาลัยมหดิล (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี) เร่ือง ประกวดราคาซื้อ 
................................ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ........................ ลงวันที่ ........................ และผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะใหบริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส โดยตกลงดําเนนิการตามรายละเอียด
กฎเกณฑในการใหบริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
         และผูที่ไดรับแจงใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนยตรวจสอบสาร
ตองหามในนักกีฬา) เรื่อง ประกวดราคาซื้อ .......................................... ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ 
................. ลงวันที่ .............................. จะตองไปเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด และยินยอม
ปฏิบัติตามระเบียบฯขางตน 
 

 2. ขอกําหนดอื่น 
2.1 หนาท่ีของผูมีสิทธิเสนอราคา 

 2.1.1  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดยตองสงผูแทน
เขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนได แตสามารถถอดถอนผูแทนบางคนดวยเหตุใดเหตุ
หนึ่งได  
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 2.1.2  เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ผูเสนอราคาคนใดคนหนึ่งของผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแตละรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.008 ที่กรรมการ
ประกวดราคานํามามอบให ณ หองเสนอราคาที่ผูมีสิทธิเสนอราคาประจําอยู จึงจะสามารถออกจากหองเสนอราคาได 
   2.1.3  ผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผูรับบริการและตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั้งตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ที่แสดงไวในเว็บไซด www.gprocurement.go.th  และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอ
ราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ในครั้งนี้  
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2.2 การยึดหลักประกันของผูมีสิทธิเสนอราคา 

ใหผูรับบริการจะยดึหลักประกันที่ผูรับบรกิารกําหนดใหมีในการเขาเสนอราคาจากผูมีสิทธิเสนอ
ราคาในกรณดีงัตอไปนี ้

2.2.1  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด  

2.2.2  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ  
2.2.3  ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่

กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล  
2.2.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา 

  2.3 คาธรรมเนียมการประมูลฯ 

ตัวอักษร 

   ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากผูรับบริการใหเปนผูชนะการเสนอราคา  ตองจายชําระ
คาใชจายในการจัดการประมูลฯ ใหกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เปนจํานวนเงิน..........................................
บาท (………………………………......................................................) (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) โดยจายชําระงวดเดียว
ภายใน 30 วัน นับแตไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ  

   2.4 การอุทธรณการเสนอราคา 
   กรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของ
หัวหนาหนวยงาน ใหอุทธรณตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ภายใน 3 วันนับ
แตวันที่ไดรับแจง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ใหเสรจ็ภายใน 30 วัน ซ่ึงในระหวางนี้จะดําเนินการขั้นตอนตอไปมิได 
   ทั้ งนี้  หากผู มี สิทธิ เ สนอราคาได อุ ทธรณ ในส วนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บระบบหรื อข อมู ล 
การเสนอราคาประมูลของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส จะนําสงขอมูล
จากฐานขอมูลกลางของเครื่องแมขาย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลตอผูรับบริการเทานั้น 

2.5 การสงวนสิทธ์ิของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  

 

http://www.gprocurement.go.th/
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2.5.1 ผูมี สิทธิ เสนอราคาที่ตองการเสนอราคาในชวงสุดทายของการประมูล  
ควรทําการเสนอราคากอนเวลาสิ้นสุดการประมูลอยางนอย 1 นาที ทั้งนี้เพื่อเปนการเผื่อเวลาสําหรับการเดินทางของ
ขอมูลที่เขาสูระบบ  Server     
   2.5.2 จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานขอมูลกลางจากเครื่องแมขาย  
(Log file) เปนหลักฐานแสดงการเสนอราคาเทานั้น  
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 ทั้ง 3 ฝาย ไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้รวมถึง
เอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน เอกสารประกวดราคา เปนตน จึงไดลงนามพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ไวเปน
หลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเขารวมการประมูลฯ ในวันและเวลาดังกลาว 
 
 

ช่ือ 
 

ตําแหนง 

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

ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

ผูรับบริการ
 

 
ช่ือ 

 
ตําแหนง 

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

ผูใหบริการตลาดกลาง 

 
ช่ือ 

 
ตําแหนง 

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

ผูมีสิทธิเสนอราคา 
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 เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อขอ 1.4 
 

สัญญาเลขที่.................................... 

สัญญาซือ้ขาย 
 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น   ณ  มหาวิทยาลัยมหดิล  999  ถนนพุทธมณฑล  สาย  4  ตําบลศาลายา   อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวดันครปฐม   เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.......................….  ระหวาง  มหาวิทยาลัยมหิดล 
(คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี)  โดย......................................…....................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา   “ผูซ้ือ”  ฝายหนึ่ง  กับ  ............................................................................….......................... 
ซ่ึงจดทะเบยีนเปนนิติบุคคล  ณ  .................................................................................................….......  มีสํานักงานใหญ 
อยูเลขที่  ...............................................................................ถนน  ........................................................…........................ 
ตําบล/แขวง  ...........................  อําเภอ/เขต  .........................................  จังหวัด  ..................................…………………. 
โดย..................................................................................................................................................................................... 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบยีนหุนสวนบริษัท.................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
ลงวันที่..........................................................และหนังสือมอบอํานาจ  ที่............................................................................ 
ลงวันที่..................................................................  แนบทายสัญญานี้  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูขาย”  อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 

 ขอ  1.  ขอตกลงซื้อขาย 
 ผูซ้ือตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
จํานวน..........................................................  เปนราคาทั้งส้ิน.....................................................................................บาท 
(.............................................…................................................................................................)  ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
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จํานวน................................….......................บาท  ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
 ผูขายรับรองวาส่ิงของที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน   ไมเปนของเกาเกบ็  
และมีคุณภาพและคุณสมบัตไิมต่ํากวาทีก่ําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา 
 ในกรณีที่เปนการซื้อส่ิงของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง  ผูขายรับรองวาเมื่อตรวจทดลองแลวตองมีคุณภาพ
และคุณสมบัตไิมต่ํากวาทีก่ําหนดไวดวย 
 

/2.....ขอ  2. 

 
- 2 - 

 

 ขอ  2.  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้     ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ  และใน 
กรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉยัของผูซ้ือ 
 

 ขอ  3.  การสงมอบ 
 ผูขายจะสงมอบสิ่งของที่ซ้ือขายตามสัญญาใหแกผูซ้ือ  ณ.........................................................………………… 
............................................................................................................................................................................................ 
ภายในวันที่  ..................  เดือน  ................................  พ.ศ.  .............................  ใหถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไว 
ในขอ 1  แหงสัญญานี้  พรอมทั้งหีบหอหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย 
 การสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้  ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดยีวหรือสงมอบหลายครั้งผูขายจะตองแจง 
กําหนดเวลาสงมอบแตละครั้ง  โดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซ้ือ  ณ........................……………………………......... 
............................................................................................................................................................................................ 
ในเวลาราชการกอนวันสงมอบไมนอยกวา  .............................  วันทําการ 
 

 ขอ  4.  การใชเรือไทย 
 ถาส่ิงของที่จะตองสงมอบใหแกผูซ้ือตามสัญญานี้   เปนสิ่งของที่ผูขายจะตองสั่ง  หรือนําเขามาจากตางประเทศ 
และส่ิงของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดนิเรือที่มีเรือไทยเดินอยู        และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูขายตองจัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มี 
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สิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย             เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวกีอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนทีม่ิใชเรือไทย    หรือเปนของทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ทั้งนี้ไมวาการสั่งหรือส่ังซ้ือสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบเอฟโอบี, 
ซีเอฟอาร, ซีไอเอฟ  หรือแบบอื่นใด 

 
 

/3.....ในการสงมอบ 
 

- 3 - 
 
 ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูซ้ือ    ถาส่ิงของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึง่    ผูขายจะตองสงมอบใบ 
ตราสง   (BILL  OF  LADING)   หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น   ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มี 
สิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซ้ือพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย 
 ในกรณีที่ส่ิงของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มสิีทธิเชนเดียว 
กับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให 
บรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรอืไทย 
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซ้ือดวย 
 ในกรณีที่ผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูซ้ือแตจะขอสงมอบ 
ส่ิงของดังกลาวใหผูซ้ือกอน           โดยยังไมรับชําระเงินคาส่ิงของผูซ้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกลาวไวกอนและชําระเงินคา 
ส่ิงของเมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
 

 ขอ  5.  การตรวจรับ 
 เมื่อผูซ้ือไดตรวจรับสิ่งของที่สงมอบและเหน็วาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว    ผูซ้ือจะออกหลักฐานการรับ 
มอบไวให  เพือ่ผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาส่ิงของนั้น 
 ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาส่ิงของที่ผูขายสงมอบไมตรงตามสัญญา  ขอ  1   ผูซ้ือทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับ
ส่ิงของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําส่ิงของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและนําส่ิงของมาสงมอบให
ใหม  หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเองและระยะเวลาที่เสยีไปเพราะเหตดุังกลาว     
ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญา  หรือของดหรือลดคาปรับไมได 
 ในกรณีที่ผูขายสงมอบสิ่งของถูกตองแตไมครบจํานวน   หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตองทั้งหมด  ผูซ้ือ
จะตรวจรับเฉพาะสวนที่ถูกตอง  โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได 
 

 ขอ  6.  การชําระเงิน 
 ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาส่ิงของตามขอ  1  ใหแกผูขายเมื่อผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของตามขอ 5  ไวโดยครบถวนแลว 
 การจายเงนิตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้  ผูซ้ือจะโอนเงนิเขาบัญชีฝากธนาคารของผูขาย 
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ช่ือธนาคาร ........................................................................... สาขา .................................................................. 
ช่ือบัญชี  ……………………………………………….. เลขที่บัญชี .................................................... 
ทั้งนี้  ผูขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม  หรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ   และยนิยอม 
ใหมีการหักเงนิดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนัน้ ๆ 

 
 

/4....ขอ  7. 

- 4 - 
 
 

 ขอ  7.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา  ..................  นับแตวันที ่
ผูซ้ือไดรับมอบ    โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาวหากสิง่ของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจาก 
การใชงานตามปกติ  ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม  ภายใน...................  วัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูซ้ือโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ  ทัง้ส้ิน 

 
 

 ขอ  8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะทําสัญญานี้  ผูขายไดนําหลักประกนัเปน.................................................................................................. 
เปนจํานวนเงนิ.................................................บาท  (........................................................................................................) 
ซ่ึงเทากับรอยละ......................(........................%)  ของราคาทั้งหมดตามสัญญา  มามอบใหแกผูซ้ือเพื่อเปนหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 หลักประกนัทีผู่ขายนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง    ผูซ้ือจะคืนใหเมื่อผูขายพนจากขอผูกพันตาม 
สัญญานี้แลว   
 
 

 ขอ  9.  การบอกเลิกสญัญา 
 เมื่อครบกําหนดสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แลว    ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของที่ตกลงขายใหแกผูซ้ือหรือสงมอบ 
ไมถูกตอง  หรือไมครบจํานวน  ผูซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด   หรือบางสวนได 
 ในกรณีที่ผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา   ผูซ้ือมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ํา
ประกันตามสญัญา  ขอ  8  เปนจํานวนเงนิทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได  แลวแตผูซ้ือจะเหน็สมควร และถาผูซ้ือจัดซื้อ
ส่ิงของจากบุคคลอื่นเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนที่ขาดสงแลวแตกรณี  ภายในกําหนด  3  เดือน  นับแตวันบอกเลิก
สัญญา    ผูขายจะตองชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ดวย 
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/5......ขอ  10. 
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 ขอ  10.  คาปรับ 
 ในกรณีที่ผูซ้ือมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญา   ขอ  9      ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซ้ือเปนรายวนัใน 
อัตรารอยละ  -0.2-  (0.20%)     ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบนับแตวันถัดจากวนัครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันที ่
ผูขายไดนําส่ิงของมาสงมอบใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวน 
 การคิดคาปรับในกรณีส่ิงของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด     แตผูขายสงมอบเพยีงบางสวนหรือขาดสวน 
ประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป  ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ  ใหถือวายังไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย  และให 
คิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด 
 ในระหวางที่ผูซ้ือยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น        หากผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได 
ผูซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญา  ขอ  8 
กับเรียกรองใหชดใชราคาทีเ่พิ่มขึ้นตามทีก่ําหนดไวในสัญญาขอ  9  วรรคสองก็ได      และถาผูซ้ือไดแจงขอเรียกรองให 
ชําระคาปรับไปยังผูขาย  เมื่อครบกําหนดสงมอบแลว  ผูซ้ือมีสิทธิที่จะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 

 ขอ  11.  การรับผิดชดใชคาเสียหาย 
 ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตใุด  ๆ  ก็ตาม       จนเปนเหตใุหเกิดความเสียหายแกผูซ้ือแลว 
ผูขายตองชดใชคาเสียหายใหแกผูซ้ือโดยสิ้นเชิง  ภายในกําหนด  30  วันนับแตวันทีไ่ดรับแจงจากผูซ้ือ 
 

 ขอ  12.  การขอขยายเวลาสงมอบ 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย    หรือเหตุใด  ๆ           อันเนื่องมาจากความผดิหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือหรือจาก 
พฤติการณอันใดอันหนึ่งซ่ึงผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเงื่อนไข 
และกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได   ผูขายมสิีทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับได    โดยจะตอง 
แจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนงัสือใหผูซ้ือทราบภายใน  15  วัน  นับแตวันที่เหตุนั้นสิน้สุดลง 
 ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการที่จะขอขยายเวลา 
ทําการตามสัญญา  หรือของดหรือลดคาปรับ  โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ   ทั้งส้ินเวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิด    หรือความ 
บกพรองของฝายผูซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง  หรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 การขยายเวลาทําการตามสัญญา  หรือของดหรือลดคาปรับตามวรรคหนึ่ง  อยูในดุลพินิจของผูซ้ือที่จะพจิารณา 
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/6.....สัญญา 

 
- 6 - 

 
 
 สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ    มีขอความถูกตองตรงกัน    คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอยีดตลอดแลว 
จึงไดลงลายมอืช่ือพรอมทั้งประทับตรา  (ถามี)  ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบบั 
 
 
     (ลงชื่อ)....................................................................... ผูซ้ือ 
             (.....................................................................) 
 
     (ลงชื่อ)..................................................................... ผูขาย 
             (.....................................................................) 
 
     (ลงชื่อ)..................................................................... พยาน 
             (.....................................................................) 
 
     (ลงชื่อ)..................................................................... พยาน 
             (.....................................................................) 
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 เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อขอ 1.5 (1)   
 

แบบหนังสือค้าํประกัน 
(หลักประกันซอง) 

 
เลขที่ ………………….     วันที ่……………………………..... 
 
  ขาพเจา ………………….…………..…….(ช่ือธนาคาร/บริษัทเงินทนุ)…………………….………… 
สํานักงานตั้งอยูเลขที ่ …………………..… ถนน ……………………….. ตําบล/แขวง ……….……………… อําเภอ/เขต 
……….…..……… จังหวัด …………….……………….. โดย ……………………………………………….. ผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ มหาวิทยาลัยมหิดล  ดังมีขอความตอไปนี ้

1. ตามที่ …………………..………(ช่ือผูเสนอราคา)………..…………….. ไดยื่นซองประกวดราคา
สําหรับการจัดซ้ือ..........…................................................................................................................................................ 
ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ ..................... ลงวันที ่ .......ค..........................................  ซ่ึงตองวางหลักประกนัซอง
ตามเงื่อนไขการประกวดราคาตอ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนจํานวนเงนิ ....................... บาท 
(.........................................................) นั้น 

ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ช้ันตน  

ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวนไมเกิน ................................................................. บาท  

(..........................................................................) ในกรณี ……..………………….……(ช่ือผูเสนอราคา)........................ 

ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคา อันเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยมหิดลมีสิทธิริบหลักประกันซองหรือใหชดใช
คาเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่ ……..……...…………(ช่ือผูเสนอราคา)…………….…….. ไดถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู หรือมิไดไปลงนามในสัญญาเมื่อไดรับแจงใหไปทําสัญญา หรือมิไดวาง
หลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยง และ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไมจําเปนตองเรียกรองให……..………(ช่ือผูเสนอราคา)………………..ชําระหนี้นั้นกอน 

2. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแต ...........................................  ถึง ......................................... 
และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันนีภ้ายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

3. ถา ………………..…………(ช่ือผูเสนอราคา)…………………….…….. ขยายกาํหนดเวลายืน
ราคาของการเสนอราคาออกไป ขาพเจายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปเปนเวลาเทากับ
ระยะเวลายนืราคาที่ไดขยายออกไปดังกลาว 
 ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………….. ผูค้ําประกัน 
(…………………………………………) 
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    (ลงชื่อ) ……………………………………….. พยาน 
(…………………………………………) 

 
(ลงชื่อ) ……………………………………….. พยาน 

(…………………………………………) 

 
เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อขอ 1.5 (2)   

แบบหนังสือคํ้าประกัน 
(หลักประกนัสัญญา) 

 
เลขที่………………………..   วันที่………………………………... 
 
 ขาพเจา……….(ช่ือธนาคาร/บริษัทเงินทุน)………………. สํานักงานตั้งอยูเลขที่………………………….
ถนน……………………….…..…ตําบล/แขวง………………….….…………..อําเภอ/เขต……………….…………… 
จังหวัด………..…………โดย……………………………..……………………ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัท
เงินทุน                 ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังมีขอความตอไปนี้ 
 1.   ตามที่…....………………(ช่ือผูเสนอราคา)………….…………... ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูขาย”ไดทําสัญญา
ซ้ือขาย………………………………………………………………………………………………  กับผูซ้ือ  ตาม
สัญญาเลขที่………..……...ลงวันที่………………………….ซ่ึงผูขายตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตอผู
ซ้ือ เปนจํานวนเงิน  ……………………. บาท (………………………………………) ซ่ึงเทากับรอยละหา  ( 5% ) ของ
มูลคาทั้งหมดของสัญญา  

ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมได เชนเดียวกับลูกหนี้ช้ันตน    ในการ
ชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของมหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวนไมเกิน  …………….……. บาท (........................................) 

ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือตองชําระคาปรับหรือคาใชจายใดๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติตาม
ภาระหนาที่ใดๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาว ขางตน ทั้งนี้ โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใดๆ เพื่อโตแยง และผูซ้ือไม
จําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นกอน 

2.   หากผูซ้ือได ขยายระยะเวลาใหแกผูขาย หรือยินยอมใหผูขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญา
ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ดวย  

3.  หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทําสัญญาซื้อขายดังกลาวขางตนจนถึงวันที่ภาระหนาที่
ทั้งหลายของผูขายจะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการรับประกันไมวากรณีใดๆ     ตราบเทาที่
ผูขายยังตองรับผิดชอบตอผูซ้ือตามสัญญาซื้อขายอยู 

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
     (ลงชื่อ)………………………………..……ผูค้ําประกัน 
      (………………………………….) 
     ตําแหนง…………………………………… 

    
 (ลงชื่อ)………………………………..……พยาน 

      (………………………………….) 
     

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

 
เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อขอ 1.6 (1, 2)    

บทนิยาม 
 
 “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เขาเสนอราคาเพื่อ 
ขาย/รับจางในการประกวดราคาซื้อ/จางของมหาวิทยาลัย    เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือ  ทางออมในกิจการ 
ของ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นเขาเสนอราคาเพื่อขาย/รับจางในการประกวดราคาซื้อ/จางของมหาวิทยาลัยในคราว 
เดียวกัน 
 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังกลาว ขางตน
ไดแก การที่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหารโดยผูจัดการ    หุนสวนผูจัดการ    กรรมการผูจัดการ        ผูบริหาร 
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถใช
อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีก รายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัยในการประกวดราคาซื้อ/จางครั้งนี้ 

(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทนุ โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัด 
ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนใน  หาง
หุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด                  อีก
รายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยในการประกวดราคาซื้อ/จางครั้งนี้ 
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท  หรือบางขนาด  

 (3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวน
ในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกราย
หนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย ในการประกวดราคาซื้อ/จางครั้งนี้ หรือในนัยกลับกันการดํารง
ตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) 
(2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 
       ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปน         
หุนสวน หรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริงของ
หางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือ              
บริษัทมหาชนจํากัด ที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยในการประมูลซ้ือ/จางคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี 
 
     “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”  หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ในการเสนอราคาตอมหาวิทยาลัย ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให      เรียกรับ 
หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลัง  ประทุษราย 
หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผู
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 เสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับมหาวิทยาลัย หรือเพื่อ
หลีกเล่ียงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบมหาวิทยาลัย โดยมิใชเปนไปในทางประกอบ
ธุรกิจปกติ 

 
 เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อขอ 1.7 (1) 

บัญชีเอกสารสวนที่  1 

    1.  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
   (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล     จํานวน .............. แผน 
   บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)   จํานวน ............... แผน 
   (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล     จํานวน .............. แผน 
             หนังสือบริคณหสนธิ        จํานวน ............... แผน 
   บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)    จํานวน ............... แผน 
   บัญชีผูถือหุนรายใหญ        จํานวน ............... แผน 

    2.  ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 
   (ก)   บุคคลธรรมดา 
   สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูนั้น      จํานวน................ แผน 
   (ข)   คณะบุคคล 
   สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน     จํานวน ............... แผน 
   สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูเปนหุนสวน     จํานวน................ แผน 

    3.  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
  สําเนาสัญญาของการเขารวมคา        จํานวน................ แผน 
   (ก)   ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา  
   -  บุคคลสัญชาติไทย 
     สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน       จํานวน ............... แผน 
   -  บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย 
     สําเนาหนังสือเดินทาง        จํานวน................ แผน 
   (ข)   ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
   -  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั 
     สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล     จํานวน................ แผน 
     บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)   จํานวน.................แผน 
    -  บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั 
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      สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล     จํานวน................ แผน 
     หนังสือบริคณหสนธ ิ       จํานวน ................ แผน 
     บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)   จํานวน ................ แผน 
     บัญชีผูถือหุนรายใหญ        จํานวน ................ แผน 

 

 
เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อขอ 1.7 (1) 

- 2 - 
 

    4.  อ่ืน ๆ (ถามี) 

   สําเนาใบทะเบียนพาณชิย      จํานวน………………..  แผน 

 สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม      จํานวน………………..  แผน 

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

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

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

   .................................................................................................................................................... 
 
  ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายืน่พรอมซองใบยื่นขอเสนอการประมูลดวยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส  ถูกตองและเปนความจริงทกุประการ 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผูเสนอราคา 
                                                          (….…......................................................) 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อ  ขอ  1.7  (2)  

บัญชีเอกสารสวนที่  2 
 

   1. ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จํานวน ................. แผน 

   2. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จํานวน ......3......... ชุด 

   ซ่ึงลงนามและประทับตรา  โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนติิบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ 

   3. แคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    จํานวน ................ แผน 

   4. ตารางเปรียบเทียบรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ    จํานวน ................ แผน 

 5. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล 

  อ่ืนลงนามในในเสนอราคาแทน       จํานวน ................... แผน 

           6.   หลักประกนัซอง        จํานวน ................... แผน 

 7.   อ่ืนๆ (ถามี) 

   .................................................................................................................................................... 
 
  ขาพเจาขอรับรองวา   เอกสารหลักฐานทีข่าพเจายืน่พรอมซองใบยื่นขอเสนอการประมูลดวยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ ผูเสนอราคา 
                 (….…......................................................) 
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 เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อ  ขอ  1.8  (1) 

สรุปบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 
 

หาง/บริษัท ……………………………………………………………………………………………………………….. 
นิติบุคคลประเภทหาง/บริษทั…………………………………………………………………………….......................... 
ทะเบียนเลขที่………………………………………….จดทะเบียนเมื่อวันที…่………………………………………….. 
ทุนจดทะเบียน………………..………………… (………………………………...……………………………………) 
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่……………….ซอย ………………….ถนน ……………………………………………. 
ตําบล/แขวง …………………………..อําเภอ/เขต ……………………………. จังหวดั .................................................. 

รายชื่อผูถือหุนใหญ มีจํานวน ………………. คน 

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล ถือหุน หุนละ จํานวนเงิน เปอรเซ็นต 
  (หุน) (บาท) (บาท) (%) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

รับรองไว ณ วนัท่ี ……………………………………… 

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

ประทับตรา 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อ  ขอ 1.8 (2) 

บัญชีรายชื่อกรรมการผูจดัการ/หุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
บริษัท/หาง………………………………………………………….. 

นิติบุคคลประเภท ………………………………………………………..………………………………......................... 

ทะเบียนเลขที่ .........................................................................  จดทะเบยีนเมื่อวันที่  ......................................................... 

ทุนจดทะเบียน…………………………………………………………………………………………...……………….. 

สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ ……………………………………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................................................................................ 
รายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ  มีจํานวน …………… คน  ดงันี ้

1. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
6. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
9. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
10. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 

รายชื่อผูมีอํานาจควบคุม (ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนติิบุคคล) (ถามี) 

มีจํานวน …………….. คน ดังนี ้
1. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
6. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
9. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 
10. …………………………………………..…………………………………………………………………………… 

 

 



   
 

 

หมายเหต ุ หากพื้นที่ไมเพียงพอ สามารถพิมพเอกสารแทรกเพิ่มเตมิได 
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ตัวอยางที่  13 
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ตัวอยางที่  14  
  
 
 
 

     
               ช่ือหนวยงาน 

                    โทรศัพท…..........โทรสาร.................... 
ที่             
วันที่        
 

เร่ือง       รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน 
 

เรียน คณบด ี
 
   ตามคําส่ังคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  ที่  ..........................  ลงวันที่  ............................ 
เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อ  ...............................(ช่ือรายการ)............................................................. 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังผูมีรายนามขางทายนี ้
 
  คณะกรรมการประกวดราคา ราคาซื้อ   ........................(ช่ือรายการ)............................. .....................
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดจัดทําประกาศประกวดราคาตามรางขอบเขตงานและรางเอกสารประกวดราคา  โดยมี
กําหนดการรับซองขอเสนอดานเทคนิคในวนัที่ ..........................................................  เวลา  ............................................  
น.  ถึง  ............................  น.ณ.................................................................................................................. นั้น 
 
  ปรากฏวามีผูยืน่ซองขอเสนอดานเทคนิค  จํานวน ..............................  ราย  ดังนี้   

1.  .......................... 
2.        .......................... 
คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นซองฯ ทุกรายวามีผลประโยชนรวมกันหรือไมแลว  

ปรากฏวา ผูเสนอราคาจํานวน.............................................  รายไมมีผลประโยชนรวมกัน  ณ  วันประกาศประกวดราคา 
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  คณะกรรมการฯ ไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นซองประกวดราคา, ขอเสนอทางเทคนิค และ
เอกสารตางๆ ของผูยื่นซองฯ ทุกรายแลว ปรากฏวา มีผูผานการคัดเลือกจํานวน ........................  ราย ซ่ึงไดมีหนงัสือแจง
ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนตามแบบ บก.004-1  ที่แนบทายนี ้
 
 
 
 

-2- 
 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

     ลงชื่อ ………………….………………..…… ประธานคณะกรรมการ 
             (.........................................................................) 
 
ลงชื่อ…………………………………… กรรมการ               ลงชื่อ……………………..………… กรรมการ 
            (...........................................)                                                (...................................................) 
 
 ลงชื่อ…………………………………… กรรมการ               ลงชื่อ……………………..………… กรรมการ 
                (     ......................................      )                     (        .............................................)  
 
ลงชื่อ…………………………………… กรรมการ               ลงชื่อ………………….... กรรมการและเลขานุการ 
             (    .............................................)                             (..................................................  ) 
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 ตัวอยางที่  15 บก. 004-1 
แบบแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549] 
 

Page
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สําหรับหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

ที่ ..................../....................... 
 

วันที่ ............................................ 
 

 

 
 

เร่ือง  ขอแจงผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน 

เรียน  ..................................................................................................................................( ผูยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ) 
 

  ตามที่ ไดยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ใหคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ…………………………..... 

..................................................................................................................................................................................... นั้น 

   คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแลว มีมต ิ

 ใหเปนผูมีสิทธเิสนอราคา เนือ่งจากมีคุณสมบัติครบถวน ขอเสนอทางดานเทคนิคมีความเหมาะสม และไมเปน

ผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 

 ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเนื่องจาก 

o มีคุณสมบัติไมครบถวน  

o มีขอเสนอทางดานเทคนิคไมเปนไปตามที่ไดประกาศ 

o เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั   

     

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

         ตําแหนง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

 

 

ช่ือหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ   ……………….............................................................................................. 

ที่อยู  ………………………………………………………………………………………………….…………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
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 โทรศัพท …................................................  
โทรสาร ....................................................  
E-mail Address: ...........................................  

 

ช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติม (ใบตอแผนที่ ................)- 
 * อุทธรณภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงโดยตองแสดงเหตุผลพรอมขอมูลตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ตามแบบ กวพ.อ. 004-2 

ตัวอยางที่  15  
 2 -  
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ลงชื่อ .................................................................  
[เปนบุคคลเดียวกับที่ไดลงช่ือในหนาแรก]  

 

 บก. 004-2 ตัวอยางที่  16 
 

แบบอุทธรณผลการคัดเลอืกเบื้องตน 
[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดดุวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
สําหรับผูอุทธรณ 

 

ที่ ..................../....................... 
 

วันที่ ............................................ 

 

 

 

 

 

เร่ือง  ขออุทธรณผลการคัดเลือกเบื้องตน 

เรียน  .................................................................................................................................( หัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ) 

ส่ิงที่สงมาดวย  เอกสารประกอบการพิจารณา 

 

  ตามที่ไดรับแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนของคณะกรรมการประกวดราคา ตามโครงการ………................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ซึ่งพิจารณาใหขาพเจาไมผานการคัดเลือกเบื้องตน ตามแบบ บก. 004-1 ที่…..……../………….… ลงวันที่……………………… นั้น 

   ขาพเจาขอคัดคานผลการพิจารณาผลการคัดเลือกดังกลาว และขอใหขาพเจาเปนผูผานการคัดเลือกเบื้องตนดวย 

โดยขอชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดดานลาง  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี - - -  

ชื่อผูอุทธรณ   ……….…………………............................................................................ 
                                        (ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร  ...............................ชั้น .........หมูบาน........................เลขที่.......... 

หมูที่ .......ตรอก/ซอย ........................ถนน..............................ตําบล/แขวง ....................... 

อําเภอ/เขต.........................จังหวัด …………………….รหัสไปรษณีย   

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่ - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - - (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 
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โทรศัพท …............................................... 

 
โทรสาร .................................................... 

 
E-mail Address: ................................... 
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** ชี้แจงเหตุผล : ....................................................................................................................................................................... 

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

 มีใบตอ ............... แผน 
ตัวอยางที่  16 

 
ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม (ใบตอแผนที่ ................)- 2 -  

ชี้แจ 
................................................................................................................................................................................................ 
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ตัวอยางที่  16 - 2 -  

ชี้แจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล   จํานวน………………แผน 
 สําเนาบัตรประชาชนของผูลงชื่ออุทธรณ    จํานวน………………แผน 
 เอกสารอื่นๆ (ระบุ) 
1……………………………………………………………… จํานวน………………แผน 
2……………………………………………………………… จํานวน………………แผน
3……………………………………………………………… จํานวน………………แผน
4……………………………………………………………… จํานวน………………แผน
5……………………………………………………………… จํานวน………………แผน 
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บก. 004-3 ตัวอยางที่  17  
แบบแจงผลการพิจารณาคําอุทธรณ / คัดคาน ผลการคัดเลอืกเบื้องตน 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดดุวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549] 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 -  
 
 
 
 

 

ที่ ..................../....................... 
 

วันที่ ............................................ 
 

 

 

เร่ือง  แจงผลการพิจารณาคําอุทธรณ / คัดคาน ผลการคัดเลือกเบ้ืองตน 

เรียน  …………………………………………………………………………………………………………………………………………...(ผูอุทธรณ) 

 

ตามที่ ไดอุทธรณ  / คัดคาน ผลการคัดเลือกเบื้องตน โครงการ  / ชื่อเ ร่ือง……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตามแบบ บก. 004-2 ที่ ................./....................ลงวันที่ ...................................................... นั้น  

ไดพิจารณาแลวเห็นวา 

 คําอุทธรณหรือคําคัดคานฟงขึ้น จึงใหเปนผูผานการคัดเลือกเบื้องตนหรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาตอไป 

 คําอุทธรณหรือคําคัดคานฟงไมขึ้น หรือฟงขึ้นแตไมมีผลการเปล่ียนแปลงผลการพิจารณาที่ไดแจงไปแลว จึงขอยืนยันผลการ

คัดเลือกเบื้องตนตามเดิม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

  (……………………………………………………) 

ตําแหนง………………………………………… 

โทรศัพท …................................................ 

โทรสาร .................................................... 

E-mail Address: ......................................... 

 

ชื่อหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ  : ………………......................................................................... 

ที่อยู : …………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

 

(หัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ) 

** ชี้แจงเหตุผล (ถามี) : ............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 มีใบตอ ............... แผน 



   
 

WI: การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส       Page 66 

ตัวอยางที่  17  
ช้ีแจงเหตุผล (ใบตอแผนที่ ................)- 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                               [ เปนบุคคลเดียวกับที่ไดลงช่ือในหนาแรก ] 
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บก. 005 ตัวอยางที่  18  
แบบแจงวนั เวลา และสถานที่เสนอราคา 

เพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดดุวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549] 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
สําหรับหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

ที่ ........................................./........................... 
 

วันที่ ............................................ 
 

เร่ือง  ขอแจงกําหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 

 

 

ช่ือหนวยงานที่จะจัดหามหาวิทยาลัยมหิดล  (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี) 

ที่อยู  ..................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

เรียน  ..............................................................................(ผูมีสิทธิเสนอราคา) 
 

  ขอแจงนัดหมายเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามโครงการ............................................................................. 

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

โดยขอใหมาเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ใน วันที่  …….…   เดือน  ………...………  พ.ศ. ........   เวลา  ..................น. 

 ณ. สถานที่เสนอราคา :  อาคาร  .........................  ชัน้...............  หมูบาน...............เลขที่...................หมูที่...........ตรอก/ซอย........ 
(เวลาเริ่มลงทะเบียน) 

ถนน.................................  ตําบล/แขวง  ....................................  อําเภอ/เขต................................  จงัหวัด  .............................. 

ทั้งนี้ จะลงทะเบียน เร่ิมต้ังแตเวลา  ..................  น. ถงึ เวลา  ................  น. รวม...............นาท ี

จะทดสอบระบบ  เร่ิมต้ังแตเวลา  ..................  น. ถงึ เวลา  ................  น. รวม...............นาท ี

การเสนอราคา    เร่ิมต้ังแตเวลา  ..................  น. ถงึ เวลา  ................  น. รวม...............นาท ี
  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดมา ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และจะตองแจงชื่อผูแทน   

เพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามแบบ บก.006 ใหกรรมการตรวจสอบกอนการลงทะเบียน ดวย 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

             (.......................................................................) โทรศัพท …................................................ 
ตําแหนง  .............................................................................. โทรสาร .................................................... 

หัวหนาสวนงานลงนาม  E-mail Address: ........................................... 

**  หมายเหตุ : จะตองมาใหทันการลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันซอง 



  
บก. 006 ตัวอยางที่  19 

 แบบแจงชื่อผูแทนผูมีสทิธิเสนอราคาเขาสูกระบวนการเสนอราคา  
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[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดดุวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549] 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 -  

 

 

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษ ี - - -   

ที่ ..................../....................... ช่ือผูมีสิทธิเสนอราค ........................ า   ……….……………………….…..................................................(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากดั หางหุนสวนจํากดั ฯลฯ) 
  

ที่ต้ังสํานักงาน : อาคาร  ...............................ช้ัน .........หมูบาน..............................เลขที่...........หมูที่ ........

ตรอก/ซอย ......................ถนน..........................ตําบล/แขวง .........................อําเภอ/เขต..........................

จังหวัด …………………….รหัสไปรษณีย   

วันที่ ............................................ 
 

 

 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

เร่ือง  แจงชื่อผูแทนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - - (กรณีเปนบคคลธรรมดา) 

เรียน  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 

ตามที่ไดรับแจงจากหนวยงาน  มหาวิทยาลัยมหิดล  (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี..).ตามแบบ บก.005 ที่ 

........................./.......................ลงวันที่ ......................................................ใหมาเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส นั้น  
(ระบุชื่อหนวยงานทีแ่จง) 

 
 

ขอแจงชื่อบุคคลตามที่ปรากฏชื่อดานลางนี้ เปนผูเสนอราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และขอรับรองวาขอมูลตางๆ 

ในแบบนี้ถูกตอง  
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถามี) โทรศัพท …................................................ 

โทรสาร .................................................... 
              (...............................................................................) E-mail Address: ......................................... 

ตําแหนง ................................................................................. 
 

1. ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .........................................................................................ตําแหนง......................................................... 

   เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน    -     -      -   -     อายุ.....................ป 

   ทีอ่ยูที่สามารถติดตอได.....................หมูที่ ...........ตรอก/ซอย.................................................ถนน ....................................................... 

   แขวง/ตําบล......................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณยี  

   โทรศัพท ........................................โทรสาร ...............................................E-mail Address : .............................................................. 

เอกสารแนบ :  

 ไดแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนมาดวยแลว 

 ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองมาดวยแลว จํานวน .....................แผน (คน) 

 ไดแนบหนังสือมอบอํานาจมาดวยแลว 

หมายเหตุ : * กรณีเปนนิติบุคคลผูลงนามตองเปนผูมีอํานาจตามหนังสือรับรอง และกรณีผูลงนามไมไดเปนผูมีอํานาจตามหนังสือรับรอง ตองมีหนังสือมอบอํานาจมาดวย 

   * กรณีสงผูแทนมาคนเดียว ใหสงเฉพาะแผนแรกแผนเดียว 
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ตัวอยางที่  19  
- 2 - 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

2. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..........................................................................ตําแหนง................................................. 

   เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน    -     -      -   -     อาย.ุ....................ป 

   ที่อยูที่สามารถติดตอได....................หมูที่ ...........ตรอก/ซอย......................................ถนน ......................................... 

   แขวง/ตาํบล......................เขต/อําเภอ...................................จังหวดั...............................รหัสไปรษณีย  

   โทรศัพท ..............................โทรสาร .....................................E-mail Address : ....................................................... 

 
 
 
 
 
 

 

3. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..........................................................................ตําแหนง................................................. 

   เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน    -     -      -   -     อาย.ุ....................ป 

   ที่อยูที่สามารถติดตอได....................หมูที่ ...........ตรอก/ซอย......................................ถนน ......................................... 

   แขวง/ตาํบล......................เขต/อําเภอ...................................จังหวดั...............................รหัสไปรษณีย  

   โทรศัพท ..............................โทรสาร .....................................E-mail Address : ....................................................... 
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 บก. 021 ตัวอยางที่  20 

แบบแจงขอมูลใหผูใหบริการตลาดกลางฯ 
เพ่ือเตรียมระบบการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
[ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สําหรับหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

ที่ ..................../....................... 
 

วันที่ ............................................ 
 

 

เร่ือง  ขอแจงขอมูลเพื่อเตรียมระบบการเสนอราคา  

เรียน  ..................................................................................................................................................(ผูใหบริการตลาดกลางฯ) 
 

  ขอแจงขอมูลตามที่ปรากฏดานลางนี้ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ ตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

         ตําแหนง …………………………………  

โทรศัพท ….......................... 

โทรสาร ................................... 

E-mail Address: .............................. 

 

ช่ือหนวยงานที่จะจัดหา      มหาวิทยาลัยมหิดล  (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี) 

ที่อยู              270  ถนนพระราม  6  แขวงทุงพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ    10400 

 

  

หัวหนาสวนงานลงนาม

ขอมูลใหผูใหบริการตลาดกลางฯ เพือ่เตรียมระบบการเสนอราคา 
 

1.  ชื่อโครงการ....................................................................................................................................................................... 
2.  วงเงนิเริ่มตนในการประมูล..............................บาท  (.........................................................................................................) 

3. วัน / เดือน / ป ที่เสนอราคา.................................. 

4. ระยะเวลาในการลงทะเบียนของผูมีสิทธเิสนอราคา เร่ิมต้ังแต  เวลา............นาที  ถงึ  เวลา..............นาที  รวม............นาท ี

5. ระยะเวลาในการทดสอบระบบ เร่ิมต้ังแต  เวลา....................น. ถงึ เวลา.....................น. นาท ี รวม..............นาท ี

6.  ระยะเวลาในการเสนอราคา เร่ิมต้ังแต  เวลา...............น.  ถงึ เวลา..................น.  รวม................นาท ี

7. ชวงเวลาสุดทายทีจ่ะไมใหแสดงรูปคอน .........................................นาทีสุดทาย 

8.  รายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา (หนาถัดไป) 

* แจงใหผูใหบริการตลาดกลางฯ กอนวันกําหนดเสนอราคา 2 วันทําการ 

  มีใบตอ ................แผน 
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ตัวอยางที่  20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ประจําตวัผูเสียภาษ ี - - -  

- 2 - 

รายชื่อผูมีสทิธิเสนอราคา 

ชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….……… ........................................................ …............................................................................
(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

 

ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร  .............................ชั้น ......... หมูบาน........................เลขที.่........หมูที ่...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวดั ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

เลขที่ประจําตวัผูเสียภาษ ี - - -  

ชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

 

ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร  .............................ชั้น ......... หมูบาน........................เลขที.่........หมูที ่...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวดั ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

เลขที่ประจําตวัผูเสียภาษ ี - - -  

ชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….…………...... ............................................ ..................................................................................
(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

 

ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร  .............................ชั้น ......... หมูบาน........................เลขที.่........หมูที ่...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวดั ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

เลขที่ประจําตวัผูเสียภาษ ี - - -  

ชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

 

ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร  .............................ชั้น ......... หมูบาน........................เลขที.่........หมูที ่...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวดั ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 
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ตัวอยางที่  20 
 

ใบตอแผนที่..............  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ประจําตวัผูเสียภาษ ี - - -  

ชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

 

ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร  .............................ชั้น ......... หมูบาน........................เลขที.่........หมูที ่...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวดั ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ประจําตวัผูเสียภาษ ี - - -  

ชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

 

ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร  .............................ชั้น ......... หมูบาน........................เลขที.่........หมูที ่...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวดั ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ประจําตวัผูเสียภาษ ี - - -  

ชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

 

ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร  .............................ชั้น ......... หมูบาน........................เลขที.่........หมูที ่...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวดั ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ประจําตวัผูเสียภาษ ี - - -  

ชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา   ……….………….................................................................................................................................... 
(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

 

ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร  .............................ชั้น ......... หมูบาน........................เลขที.่........หมูที ่...... ตรอก/ซอย ............................

ถนน.........................ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต.........................จังหวดั ……………รหัสไปรษณีย   

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ - - - - -  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน - - - -  (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 

ลงชื่อ ............................................................................. 
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 ตัวอยางที่  21 บก. 007 
แบบประกาศผูหมดสิทธเิสนอราคา 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดดุวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549] 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ที่ ..................../....................... 

 

 

 

เร่ือง  ประกาศผูหมดสิทธิเสนอราคา 

 

ดวยปรากฏวา ผูมีสิทธิเสนอราคาดังตอไปนี้ ไมสงผูแทนมาเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ตามที่ได

แจงนัดหมาย ตามแบบ บก.005 ที่  ..................../.....................  ลงวันที่............................................................................... 
จึงขอประกาศใหเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา  

1) …………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………… 

6) …………………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………………… 

 

ประกาศ ณ วันที่   30   เดือน     เมษายน    พ.ศ    2550 

 

 

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

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

             ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

 

สําหรบัหนวยงานทีจ่ะจัดหาพสัดุ 

ชื่อหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ   ……………………………………………………………………………………. 

ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร  ...........................................  ชั้น  ...............  หมูบาน................... 

เลขที่...................หมูที่.................ตรอก/ซอย.......................ถนน...................................... 

จังหวัด..............................................  รัหสไปรษณีย  .................... 
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 บก. 008 ตัวอยางที่  22 
แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดดุวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** หมายเหตุ   1. บุคคลที่ลงชื่อ เปนบุคคลใดบุคคลหนึง่ตามที่ไดแจงชื่อใหมาเสนอราคา ตามแบบ บก.006 
  2. จํานวนเงินที่กรอก จะตองตรงกับราคาสุดทายที่ไดเสนอราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
      มิฉะนั้นจะถือ วาการเสนอราคาของทานเปนโมฆะ 

 

 

 

 

 
  

 
 

สําหรบัผูมีสทิธิเสนอราคา 

         ณ สถานที่เสนอราคา 
 

วันที่……................................................... 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 

  จากที่ไดทําการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจนเสร็จส้ินเรียบรอยแลว ขาพเจาผูมีสิทธิเสนอราคา  

ชื่อ..……………………….…....................……………………………………………………………………………………..………. 
 

 ขอยืนยันวา ไดเสนอราคาสดุทาย 
(ใหระบุใหชัดเจนวาเปน บริษัทจํากัด, บริษัทมหาชน, หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

 

เปนจํานวนเงนิ…………………………………..……………………บาท 
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

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

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

              ตัวแทนผูมีสิทธเิสนอราคา / ผูมาเสนอราคา 
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ตัวอยางที่  23  

 

 
 
         

            ช่ือหนวยงาน 
                    โทรศัพท…..........โทรสาร.................... 
ที่             
วันที่        
เร่ือง       รายงานผลการประกวดราคา..............................................................................ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
เรียน คณบด ี

 
ตามคําส่ังคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีที่  .........................    ลงวันที่  ...........................  เร่ือง

แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา..............(ช่ือรายการ)..............................  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ดังผูมีรายนาม
ขางทายนี ้

 
คณะกรรมการประกวดราคาไดดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมสิีทธิเสนอราคา โดยมีผูผานการคัดเลือก 

เบื้องตน จาํนวน  ..............................  ราย คือ 
1. …………………………………………………… 
2. …………………………………………………… 

โดยคณะกรรมการประกวดราคาไดกําหนดวันเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในวนัที่  ………………….  ซ่ึง
มี……………………………… เปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เสนอราคา  ณ.  อาคาร ................. 
..........................................ทั้งนี้ไดแจงใหผูเสนอราคารวมทั้งผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสทราบวัน  เวลา  และ
สถานที่เสนอราคาเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้ 

ผูมีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียน  ตั้งแตเวลา .................น.ถึงเวลา  ..............  น.  รวม ...........  นาที  
ทดสอบระบบ          ตั้งแตเวลา ................. น.ถึงเวลา  ............... น.  รวม ..........  นาที  
เสนอราคา          ตั้งแตเวลา ..................น.ถึงเวลา  ............... น.  รวม ..........  นาที 
ซ่ึงมีราคาเริ่มตนการเสนอราคาที่   …………………… บาท 

(……………………………………………………)  
 
                 เมื่อถึงเวลานัดหมายปรากฏวามผูีมีสิทธิเสนอราคาเขาลงทะเบียนตอกรรมการ จํานวน 

........... รายโดยประธานกรรมการประกวดราคาไดมอบ  Username และ Password   ใหแกผูมีสิทธิเสนอราคาทั้งหมด
แลว   เมื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลวผลปรากฏดังนี้ 

บริษัท  .......................................    เสนอราคาสุดทาย  ................................  บาท 
บริษัท  .......................................    เสนอราคาสุดทาย  ................................  บาท 
บริษัท  .......................................    เสนอราคาสุดทาย  ................................  บาท 
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  คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแลวมมีติเห็นควรให บริษัท  .............................เปนผู

ประกวดราคาซื้อ.....................(ช่ือรายการ)........................................................... เนื่องจากเปนผูใหราคาดีที่สุดในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินรวมทั้งส้ิน  ................................ บาท  (..................................) ราคาที่ประหยัดไดจากวงเงิน
เร่ิมตนเปนเงนิ  …………………………..  บาท  คิดเปนอัตราที่ประหยดั  ................เปอรเซนต   ตามแบบแจงยืนยัน
ราคาสุดทาย  บก  008  และสรุปผลการประกวดราคาที่แนบมาพรอมนี ้

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามที่ไดรับอนุมัติเงิน.................และขออนุมัติคืนหลักประกนั 

ซองแกผูเสนอราคาตามระเบียบฯเพื่อดําเนนิการตอไปจะเปนพระคณุยิ่ง  
 
  

 

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

 

ลงชื่อ…………………………………… กรรมการ               ลงชื่อ……………………..………… กรรมการ 
            ( ................................................... )                                           ( ………………………………. )  
 
 ลงชื่อ…………………………………… กรรมการ               ลงชื่อ……………………..………… กรรมการ 
            ( .........………………………..      )                                          (  ....... ………………………… )  
 
ลงชื่อ…………………………………… กรรมการ     ลงชื่อ…………………................. กรรมการและเลขานุการ 
          ( ……................................................. )                         (  ………………………………) 
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 ตัวอยางที่  24 บก. 010-1 
แบบแจงผลการพจิารณาการเสนอราคา 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดดุวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สําหรับหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
ที่ ..................../....................... 
 

วันที่ ............................................ 

 
 

 

เร่ือง  ขอแจงผลการพิจารณาการเสนอราคา 

เรียน  ................................................................................................................(ผูมีสิทธิเสนอราคา) 
 

  ตามที่ ไดสงผูแทนเขาสูกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามโครงการ..................................... 

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

เมื่อวันที่............เดือน........................พ.ศ. ..................สถานที่เสนอราคา: อาคาร....................................................ชั้น ........... 

หมูบาน................................เลขที่.............หมูที่.............ตรอก/ซอย.....................ถนน........................ตําบล/แขวง.................... 

อําเภอ.........................................  จังหวัด  .......................................  นั้น 

  คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแลว มีมติรับการเสนอราคาของ ผูสิทธเิสนอราคา ชื่อ ................................... 

...................................................................................................................เนื่องจากเปนผูที่เสนอราคาที่ดีที่สุด โดยไดเสนอราคา 

เปนจํานวนเงนิ............................................................................................บาท 

      

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

            ตาํแหนง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

 

โทรศัพท  ................................................. 

โทรสาร    ................................................ 
E-mail Address:  …………………………………….. 

 

ช่ือหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ  ………………………………………………………………………………………….. 

ที่อยู ..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………….…………………………………………………………………………………...................... 

** ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม (ถามี)  : ..................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวอยางที่  24  
ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม (ใบตอแผนที่ ................)- 2 -  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 [เปนบุคคลเดียวกับที่ไดลงช่ือในหนาแรก] 
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ตัวอยางที่  25 

 

 

 

แบบแจงยกเลิกการจัดหาพัสดุ 
กรณีผูมีอํานาจจัดซ้ือจดัจางไมเห็นชอบตามมตคิณะกรรมการประกวดราคา 

เลขที่รับ ................................. 
บก. 010-2 วันที่ ...................................... 

เจาหนาที่............................... 

[ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดดุวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 -  

 

 

 

 
 

สําหรบัหนวยงานทีจ่ะจัดหาพสัดุ 

 

ที่ ..................../....................... 
 

วันที่ ............................................ 
 

 

เร่ือง     ยกเลกิการจัดหาพสัดุ 

เรียน     ประธานคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส / ผูมีสิทธิเสนอราคา 

 

ตามที่คณะกรรมการประกวดราคา โครงการ / ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

มีมติรับการเสนอราคาของ ผูมีสิทธิเสนอราคา ชื่อ .............................................................................................................................. 
 

จากการเสนอราคา เมื่อวันที่…………………………………… นั้น  

ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรยกเลิกการจดัหาพัสดุในครั้งนี้ โดยมีเหตผุลตามที่ปรากฏดานลางนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

  (……………………………………………………) 

ตําแหนง………………………………………… 

 

โทรศัพท …................................................ 

โทรสาร .................................................... 

E-mail Address: ......................................... 

 

ชื่อหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ : ……………….......................................................................... 

ที่อยู : …………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

(ใหระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) 

 

(หัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ) 

** ชี้แจงเหตุผล  : ...................................................................................................................................................................... 

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

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

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