
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 

เรื่อง  เผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) โครงการจางบริการบำรุงรักษาอุปกรณเครือขาย (External Firewall, Internal Firewall, 

DNS DHCP & IP Address Management) สำหรับสำนักงานใหญ บสย. และสำนักงานเขต    
 

 

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม มีความประสงคจะจางบริการบำรุงรักษาอุปกรณเครือขาย 

(External Firewall, Internal Firewall, DNS DHCP & IP Address Management) สำหรับสำนักงานใหญ บสย. และ

สำนักงานเขต ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ เก่ียวกับการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว บสย. จึงประกาศรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โครงการจางบริการบำรุงรักษาอุปกรณเครือขาย (External Firewall, Internal Firewall, 

DNS DHCP & IP Address Management) สำหรับสำนักงานใหญ บสย. และสำนักงานเขต มาใหทราบโดยทั ่วกัน               

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

 

ทั้งนี ้ หากผูประกอบการใดมีความคิดเห็นประการใด โปรดแจงเปนหนังสือที่มีลายลักษณอักษร          

สงมายังสวนจัดซื้อ ฝายบริหารงานกลาง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขที่ 2922/243 อาคาร

ชาญอิสสระทาวเวอร 2 ชั ้น 17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท          

0-2890-9882 โทรสาร 0-2890-9900 หรือสงหนังสือดังกลาวทาง E-Mail : purchase@tcg.or.th โดยเปดเผยตัวภายใน

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ระหวางเวลา 8.30 – 16.30 น.  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

     ฝายบริหารงานกลาง 
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ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.์.................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้ าพ เจ้ า . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . (ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธรรม ด า ).. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................................โทรศัพท์.....................................โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 
............................... บาท (........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ .........................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..........................1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...............................1 และ...............................1 มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ.................. .............1อาจด าเนินการ 
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
 7.   เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ........................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านวนเงิน..........................บาท 
(...................................) มาพร้อมนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 



- ๒ - 
 

 
 
 
 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  
 
 
                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 
             ต าแหน่ง...........................................................  
      
หมายเหตุ 
 1  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 
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สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาอปุกรณ์เครือข่าย  
(External Firewall , Internal  Firewall , DNS DHCP & IP Address Management)  

ส าหรับส านักงานใหญ่ บสย.และส านักงานเขต 
 

สัญญาเลขท่ี บง...../2565 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 2922/243 
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ช้ัน 16 - 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
............................ 2565 ระหว่าง บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดย.......................................................................... 
ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ......................... จ ากัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
........................................... ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ .......................................................  โดย.................................... 
ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลตามหนังสือมอบอ านาจที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” 
อีกฝ่ายหนึ่ง 
 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี ้
 
 ข้อ 1 ขอบเขตของงาน 

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (External Firewall , 
Internal  Firewall , DNS DHCP & IP Address Management) ส าหรับส านักงานใหญ่ บสย.และส านักงานเขต ตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก 1 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “อุปกรณ์เครือข่าย”  
  ผู้รับจ้างจะจัดหาวัสดุสิ่งของชนิดที่ดีได้มาตรฐาน ใช้เครื่องมือดีและช่างผู้ช านาญและฝีมือดี เพื่อใช้ใน
งานจ้างที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา 
 
 ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี้ 
2.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงาน   จ านวน ... หน้า 
2.2 ผนวก 2 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน ... หน้า 
2.3 ผนวก 3 ข้อเสนอของผู้รับจ้าง  จ านวน  ..  หน้า 
2.4 ผนวก 4 ข้อตกลงในการไมเ่ปิดเผยข้อมลู  จ านวน  4 หน้า 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 

หรือในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น 

 
 ข้อ 3 ระยะเวลาให้บริการ 

ผู้รับจ้างตกลงให้บริการตามสัญญานี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
3.1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายภายนอก (External Firewall) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 

มีนาคม 2567  
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3.2 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายภายใน (Internal Firewall) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 
มกราคม 2567 

3.3 อุปกรณ์บริหารจัดการการให้บริการเครือข่าย (DNS DHCP & IP Address Management) ตั้งแต่วันที่ 
27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 
 

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย เป็นเงินทั้งสิ้น ........................... บาท 

(.....................................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน ....................................... บาท (...............................................) 
ตลอดจนค่าแรงงาน ค่าสิ่งของตลอดอายุสัญญา ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ รวม 4 งวด ดังนี ้

งวดที ่1 เป็นเงินจ านวน ................................ บาท (................................................) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้าง
ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้าง
เรียบร้อยแล้ว  

งวดที ่2 เป็นเงินจ านวน  ................................ บาท (................................................) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้าง
ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้าง
เรียบร้อยแล้ว 

งวดที ่3 เป็นเงินจ านวน ................................ บาท (...............................................) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้าง
ได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้าง
เรียบร้อยแล้ว 

งวดที ่4 เป็นเงินจ านวน ................................ บาท (.................................................) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้าง
ได้ส่งมอบงานงวดที่ 5 ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2567 และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้าง
เรียบร้อยแล้ว 

ค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นอัตราที่ก าหนดไว้ส าหรับการให้บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ในเวลาตาม
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ถึง 2 อันเป็นผลให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 3 ผู้ว่าจ้าง
หรือผู้รับจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวได้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวจะ
มีผลบังคับต่อเมื่อได้ระบุไว้ในผนวกเพิ่มเติม ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ 

การจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องส่งใบเรียกเก็บค่าจ้างมายังผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน
ค่าจ้างภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ผ่านการตรวจรับจากผู้ว่าจ้าง โดยวิธโีอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ 
ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าจ้างบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และ
ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากเงินที่ได้รับในงวดนั้นๆ และเมื่อได้รับเงินแล้วผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากับภาษีที่เกี่ยวข้องที่มีข้อความถูกต้องตรงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันท าการ 
 

ข้อ 5  การตรวจรับ 
 เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ว่าจ้างจะออก

หลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้รับจ้างน ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 
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 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่างานที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างทรงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงาน ในกรณีเช่นว่านี้ผู้รับจ้างจะต้องรีบน างานนั้นกลับคืนไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ และน ามาส่งมอบ 
ให้ใหม่ หรือต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้รับจ้างจะ
น ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท างานตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 
 ข้อ 6 การรับประกันผลงาน 

ผู้รับจ้างจะบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครอืข่ายใหอ้ยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้น 
ผนวก 1  

          
 ข้อ 7 การให้บริการ 

ผู้รับจ้างตกลงว่าการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายให้รวมถึงการบ ารุงเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์
เครือข่ายตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยจะท าการบ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมแก้ไข และเปลี่ยนสิ่งที่จ าเป็นทุก
ประการ เพื่อให้อุปกรณ์เครือข่ายอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าจ้างตาม
ข้อ 4 แห่งสัญญานี้  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีบุคลากรผู้มีความรู้ความช านาญ มีฝีมือดี และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน     
การท างาน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่ายโดย ผู้รับ
จ้างจะต้องด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในผนวก 1 ในกรณีที่อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้องใช้งาน
ไม่ได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ผนวก 1 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกท าการซ่อมแซมแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคคลภายนอกซ่อมแซมแก้ไข ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ออกให้แทนผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น 
 การเข้าบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งก าหนดการเข้าบริการ
บ ารุงรักษาให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

อนึ่ง ในการเข้าด าเนินงานตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เจ้าของอาคารสถานที่ประกาศก าหนดโดย
เคร่งครัด 
 

ข้อ 8 ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถให้บริการได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ตามสญัญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง

ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญานี้ นับแต่วันครบก าหนดส่งมอบงานจนถึงวันท่ีผู้รับจ้างด าเนินการ
ดังกล่าวแล้วเสร็จ หรือนับแต่วันครบก าหนดที่ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในผนวก 1 จนถึงวันท่ีผู้รับจ้างด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จ 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้าง ผู้แทน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความช านาญพอ กระท าหรืองดเว้นการกระท าใดๆ เป็นเหตุให้อุปกรณ์เครือข่ายของ   
ผู้ว่าจ้างเสียหาย หรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี โดยไม่อาจแก้ไขได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายที่มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการใช้งานไม่ต่ ากว่าของเดิมชดใช้แทน หรือชดใช้ราคาอุปกรณ์เครือข่ายในขณะที่เกิดความ
เสียหาย ในกรณีที่ไม่อาจจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายดังกล่าวชดใช้แทนได้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ว่าจ้างบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายมาชดใช้ให้แทนหรือชดใช้
ราคาอุปกรณ์เครือข่ายตามวรรคสอง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา 
จนกว่าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 10 และหากผู้ว่าจ้างต้องใช้อุปกรณ์เครือข่ายของบุคคลอื่นในการใช้งานตาม
สัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวทั้งสิ้นแทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย   

 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้ามาด าเนินการบ ารุงรักษาตามสัญญาข้อ 7 วรรคสอง ผู้รับจ้างยินยอมให้คิด
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา นับถัดจากวันที่ครบก าหนดการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) จนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการครบถ้วน 

 ในกรณีที่ผู้ รับจ้างไม่เข้ามาด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขตามสัญญาข้อ 7 วรรคสอง (Corrective 
Maintenance) ผู้รับจ้างยินยอมให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา นับตั้งแต่พ้นระยะเวลา
ตามที่ก าหนดไว้ในผนวก 1 จนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการครบถ้วน 
 

ข้อ 9 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น................................ เป็นจ านวนเงิน ................................. บาท 
(............................................................... ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
 กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ าประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และ
จะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผดิ
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องหาหลักประกันมาเปลี่ยนให้ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ในข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก
ข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว  
 

ข้อ 10 การบอกเลิกสัญญา 
ในระหว่างอายุสัญญา หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใด

ข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการนอกเหนือจากการเรียกค่าปรับ
ตามสัญญาข้อ 8 จนถึงวันบอกเลิกสัญญาดังต่อไปนี้ 

10.1 ริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกัน ตามสัญญาข้อ 10 ทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วน แล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร 

10.2 เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง 
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หากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผูว้่าจ้าง เกินกว่าจ านวนหลกัประกนั
ตามสัญญาข้อ 9 ผู้รับจ้างยอมรับผิดและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก 
ผู้ว่าจ้าง 

 ในกรณีมีความจ าเป็น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง 

 
ข้อ 11 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด 30 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง           
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างท่ีต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันได้ทันที 

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือหลักประกันแล้วยังไม่เพียงพอ 
ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด 30 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด 
 

ข้อ 12 การจ้างช่วง 
ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงแต่

บางส่วนจะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้
ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อ
ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 

ข้อ 13 การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา 
  กรณีมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวและให้ถือว่าค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างข้างต้นเป็นท่ีสุดแล้ว 
 

ข้อ 14 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัตงิานตามสัญญา 
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์

อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ท าการตามสัญญา ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี 
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ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของด
หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท าการตามสัญญาโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท าการตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 

ข้อ 15  การติดต่อและส่งค าบอกกล่าว 
  การติดต่อแจ้งปัญหาหรือขอรับบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะท าการแจ้งผ่านโทรศัพท์
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ควบคู่กัน และผู้รับจ้างต้องท าการบันทึกการติดต่อทุกครั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องยอมรับ
และจะไม่ถือเป็นข้อโต้แย้งท่ีจะไม่ด าเนินการใดๆ ในการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด การบอกกล่าวอื่นใด
ให้ท าเป็นหนังสือและแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายตามที่อยู่ข้างต้น หรือท่ีอยู่อ่ืนตามที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นหนังสอื
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ หากเป็นการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ส่งโดยจดหมายลงทะเบียนตอบรับ 
  หากคู่สัญญาฝ่ายใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือ ภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หากไม่แจ้งและคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่งหนังสือไปยังที่อยู่เดิมให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับหนังสือ
โดยชอบแล้ว 
 

ข้อ 16 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้าย 

สัญญานี ้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้นทุกประการ  
การที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกับพนักงานของผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่อย่างใด 

 การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผู้รับจ้างท านั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์
อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้น
ตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างด าเนินงานหรือภายหลังจากท่ีระยะเวลาการจ้าง
ตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน ผู้รับจ้างยอมให้ถือเอาค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด และผู้รับจ้าง
ยอมผูกพันตนตามผลแห่งค าวินิจฉัยนั้นทุกประการ 
 

ข้อ 17 การรักษาความลับ 
  ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผนวก 4 
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สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
        บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม                     บริษัท ........................................... จ ากัด 
 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู้ว่าจ้าง        ลงช่ือ...................................................................ผู้รับจา้ง 
         (...........................................)              (...........................................) 

 
ลงช่ือ..................................................................ผู้ว่าจ้าง  

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

 
ลงช่ือ.................................................................พยาน        ลงช่ือ...................................................................พยาน 

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



แบบหนงัสอืคำ้ประกัน 
 

(หลักประกนัสัญญาจ้าง) 
(กรณีปกต)ิ 

 

 
เลขที่............................                  วันที่............................ 
 

ข้าพเจ้า..........(ชื่อธนาคาร)............ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..............ถนน... ................................. 
ตำบล/แขวง.................  อำเภอ/เขต........................ จังหวัด .......................  โดย.......................... 
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ไว้ต่อ.................(ชื่อหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ว่าจ้าง)...........ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามที่........(ชื่อผู้รับจ้าง).......ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง................กับผู้ว่าจ้าง
ตามสัญญาเลขที่....................ลงวันที่............. เดือน...................... พ.ศ. ................. ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน...........บาท (...............) ซึ่งเท่ากับร้อยละ......... (........)  
ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มี เงื่อนไขที่ จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิ เรียกร้อง 
ของผู้ ว่ าจ้ าง จำนวนไม่ เกิน................................บาท (................. .....................) ในฐานะเป็นลูกหนี้ ร่วม 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ 
ตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง 
ชำระหนี้นั้นก่อน 

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ *วันที่............. เดือน...................... พ.ศ. ................. ถึงวันที่.............  
เดือน...................... พ.ศ. .................และข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

3. หากผู้ ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ รับจ้าง ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ายินยอมในกรณี นั้ น ๆ ด้วย  
โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง
ดังกล่าวข้างตน้ 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ำประกัน 

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

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

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

* หมายเหตุ :  กรณีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติ ให้หน่วยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือค้ำประกันเริ่มมีผล 
ใช้บังคับให้มีผลตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง 

       

 



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

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

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

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



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

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

บทนิยาม 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …… …….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

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

         ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      

    ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….….......แผน่     
       บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำม)ี   

   ไม่มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

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

        ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
     - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……….…….......แผ่น 
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    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......แผน่ 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

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

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   .............................................................................................................................. ........................ 

ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ........................................................................................................................................ ................ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพ เจ้ ำขอรับ รองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ ข้ ำพ เจ้ำยื่ นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
      ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 
      



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………..…….......แผ่น 

 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
               ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

   4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
   4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.2................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.3................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

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



 

ตารางการจัดทำแผนการใช้พสัดุทีผ่ลิตภายในประเทศ

โครงการ ...................................................................................  

รายการพสัดหุรอืครภุณัฑท์ี่ใชใ้นโครงการ 
แผนการใชพ้สัดทุีผ่ลติภายในประเทศ 

ลำดับ รายการ หนว่ย ปริมาณ ราคาตอ่หนว่ย 
(บาท) 

เป็นเงนิ 

(รวม) 

พัสด ุ
ในประเทศ 

พัสดุ
ต่างประเทศ 

1 ปูนซีเมนต์ 

2 กระเบื้อง 

3 ฝ้าเพดาน 

4 หลอดไฟ 

5 โคมไฟ 

รวม xxx xxx xxx 

อตัรา 

(รอ้ยละ) 

100 70 30 

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