
บทนิยาม 
 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของจังหวัด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของจังหวัดในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑.) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอ านาจหรือ
สามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลาย
รายที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ 

(๒.) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็น
หุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด   หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ 
 ค าว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(๓.) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือ
ในนัยกลับกัน 

การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือ
การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารผู้
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่เกี่ยวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้
ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑)  (๒) หรือ (๓)   แล้วแต่กรณี 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือ หลายรายกระท าการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคา อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อจังหวัด ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ 
หรือรับว่าจะให้เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ
ข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระท าการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับจังหวัด หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิด
ความได้เปรียบจังหวัด โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
 
 ๑.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

 (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน………………….แผ่น 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จ านวน………….แผ่น 
ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้าม)ี   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  (ถ้าม)ี  จ านวน………….แผ่น 

 ๒.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
 (ก)   บุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  จ านวน…………..แผ่น 
 (ข)   คณะบุคคล 

ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ านวน………….แผ่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ านวน………….แผ่น 

 ๓.  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 
              บัญชีรายชื่อหุ้นสว่นผู้จัดการ จ านวน…………แผน่ 
              ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) จ านวน…………แผ่น 
- บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
             ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน…………แผ่น 
             ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จ านวน……………แผน่ 
             บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จ านวน…………แผ่น 
             บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ านวน………….แผ่น 
             ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)  จ านวน…………แผ่น 
 



 

 ๔.   อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………….……… 
 …………………………………………………………………………………….……… 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………….… 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

                    ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
 
 ๑.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน ............................. แผน่ 
 ๒.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคล

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  จ านวน…………..แผ่น 
 ๓.  หลักประกันซอง  จ านวน………….แผ่น 
 ๔.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………..………….……… 
 …………………………………………………………………………………..………….……… 
 …………………………………………………………………………………..………….……… 
 …………………………………………………………………………………..………….……… 
 …………………………………………………………………………………..………….……… 

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

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

                    ประทับตรา (ถ้ามี) 
  

 
 
 


