
















  

 
บทนิยาม 
 

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาจ้างในการประกวดราคาจ้างของส านักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างของส านักงานใน
คราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอ านาจ
หรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ
หลายราย ที่เสนอราคาให้แก่ส านักงานในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 
  (2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่ส านักงานในการประกวดราคาจ้าง
ครั้งนี ้
  ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนด ส าหรับ
กิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่ส านักงานในการประกวด
ราคาจ้างครั้งนี ้หรือในนัยกลับกัน  
  การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการ
ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่ส านักงานในการประกวดราคาจ้าง
คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่
กรณ ี
 
 
 
 
 



  

             
 
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย
กระท าการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาต่อส านักงาน ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่า
จะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดๆ หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่
ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด
เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับส านักงาน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิด
ความได้เปรียบส านักงาน โดยมิใช่เป็นไปทางประกอบธุรกิจปกติ 
 
     …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

    1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
      ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จ านวน ............... แผ่น 
      บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   จ านวน ............... แผ่น 
      ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)      จ านวน ............... แผ่น 
     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จ านวน .............. แผ่น 
      ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ      จ านวน .............. แผ่น 
      บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ                จ านวน .............. แผ่น 
      บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่               จ านวน .............. แผ่น 
      ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)    จ านวน ............... แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  จ านวน ................ แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ านวน ............... แผ่น 
     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   จ านวน ................ แผ่น 

    3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า   จ านวน ................ แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชาติไทย 
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน ................... แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
         ส าเนาหนังสือเดินทาง         จ านวน ................... แผ่น 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
     -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
        ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน ................... แผ่น 
        บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ              จ านวน ................... แผ่น 
        ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)            จ านวน ................... แผ่น 
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน .................. แผ่น 
        ส านาหนังสือบริคณห์สนธิ             จ านวน ................... แผ่น 
       บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ            จ านวน .................. แผ่น 
       บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่     จ านวน ................... แผ่น 
       ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)    จ านวน ................. แผ่น 
 



  

-2- 

    4.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ............................................................................................................................. .............. 
   .........................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ............ 
   ............................................................................................................................. ............ 
   …..................................................................................................... ................................. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา 
             (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 1.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้ 
     บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน...........................แผ่น 

 2.  หลักประกันการเสนอราคา จ านวน...........................แผ่น 
 3.  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จ านวน...........................แผ่น 
 4.  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งจะต้องแสดง 

      รายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย จ านวน...... แผ่น 
 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1........................................................................................................... ........................ 
     5.2........................................................................................................................... ........ 
     5.3................................................................................... ................................................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา 
             (...........................................................) 
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