
                                                                        
ประกาศสํานักงาน ก.พ.  

เร่ือง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 --------------------------------  

  ดวยสํานักงาน ก.พ. มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ 
พรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
 -  ชุดปรับปรุงระบบภาพ  ระบบเสียง                      จํานวน        1  ชุด                   
          และระบบแสงสวางหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ      
 -  เครื่องสื่อภาพแบบ 3 มิติ  พรอมอุปกรณ              จํานวน      15  ชุด              
       1.   ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ   ดังตอไปนี้ 

1.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

1.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

1.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาให
แกสํานักงาน ก.พ. และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผู
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้      

1.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 2.  ผูเสนอราคาควรไปฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพื่อซักซอมความเขาใจพรอม 
ดูสถานที่ติดตั้งครุภัณฑโสตทัศนูปกรณหรือมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูแทนไปฟงรายละเอียด
พรอมดูสถานที่แทน    โดยพรอมกันในวันท่ี   19  กุมภาพันธ  2551      เวลา  9.30   น.   ณ         
หองประชุม 3310  อาคารศูนยสัมมนา   (อาคาร 3 ชั้น 3)   สํานักงาน ก.พ.   จังหวัดนนทบุรี         
ตั้งอยูเลขท่ี  47/101   หมู 4    ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมอืง  จังหวัดนนทบุรี  11000    
ผูเสนอราคาที่ไมไปฟงรายละเอียดและดูสถานที่ติดตั้งครุภัณฑโสตทัศนูปกรณจะตองปฏิบัติตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด  เสมือนกับผูเสนอราคาที่ไปฟงรายละเอียดและดูสถานที่ติดตั้งทุกประการ 
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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี  12/2551 

การซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.  
ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2551 

---------------------------------------- 
   สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “สํานักงาน”  มีความประสงคจะประกวดราคา
ซ้ือครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามรายการ ดังนี้ 
 -  ชุดปรับปรุงระบบภาพ  ระบบเสียง                     จํานวน        1  ชุด                   
         และระบบแสงสวางหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ      
 -  เครื่องสื่อภาพแบบ 3 มิติ  พรอมอุปกรณ              จํานวน      15  ชุด              

 

ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย    
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

  1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.1 ขอกําหนดทัว่ไปและรายละเอียดคุณสมบัตทิางเทคนิคการจัดซื้อครุภัณฑ 

โสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 
    1.2 แบบใบยืน่ขอเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอม     

ติดตั้งดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
    1.3  แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื้อครุภัณฑ                
โสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 
           1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้งดวย       
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
     1.5  แบบสัญญาซื้อขาย 

  1.6  แบบหนังสือค้ําประกัน 
            (1)  หลักประกันซอง   
               (2)  หลักประกันสัญญา 
     1.7   บทนิยาม 
      (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
      (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
       1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
      (1)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 
      (2)  บัญชีเอกสารสวนที่  2 
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  2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
   2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวย      
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ  1.7 
     2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 

  3. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวน คือ 

   3.1  สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

         (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ  
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถา
มี)  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่           
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคา
ฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน  (1) 

(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(4) บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.8  (1)   
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 3.2 สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ  4.3  
   (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา 
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
        (3) หลักประกันซอง  ตามขอ  5 

       (4) บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.8  (2) 
  

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
ซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน  120  วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญา 
  4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไปพรอมเอกสารสวนที่  1  และเอกสารสวนที่  2  เพื่อประกอบการพิจารณา      
หลักฐานดังกลาวนี้สํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง
สําเนาถูกตอง  โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให คณะกรรมการประกวด
ราคา ตรวจสอบภายใน  3  วันทําการ  

4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงหนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ หรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑในประเทศไทยหรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งใหจําหนายผลิตภัณฑ วาจะมีการ
สํารองอะไหลในรายการอุปกรณที่เสนอเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป  (เฉพาะรายการอุปกรณที่ระบุ
ไวในรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค) 

4.5  ผูเสนอราคาจะตองสงหนังสือเสนอชื่อวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  พรอมยื่นหลักฐานแสดงใบ
อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาในวันยื่น
ซอง เพื่อประกอบการพิจารณาของผูซ้ือดวย เพื่อเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงานและใหคํา
ปรึกษาแนะนําการติดตั้งอุปกรณตางๆ ใหเปนไปตามรูปแบบ รายการและขอกําหนดของสัญญา 
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   4.6 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน ...-...   หนวย  เพื่อใชใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  สํานักงานจะไมรับผิด
ชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว สํานักงานจะ
คืนใหแกผูเสนอราคา 
  4.7 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผูเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวด
ราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.8 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี 25  กุมภาพันธ 2551 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง11.00 น. ณ หองประชุม 3310 
อาคารศูนยสัมมนา (อาคาร 3 ชั้น 3)  สํานักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี   ตั้งอยูเลขท่ี  47/101   หมู  4  
ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000  
        เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แลว  จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ  1.7  (1)  ณ   
วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอ
ตาม ขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว 
    หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตาม  ขอ  1.7  (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  
และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
  ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี 
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 
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   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อ 
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
ไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา
พบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอ
ราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวน
การเสนอราคา  แตต องสิ ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน เด ียวกัน  เว นแตคณะ
กรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของ
ไมอาจ   แกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ  
ระหวางการประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 4.9  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่  13  มีนาคม  2551                 
 

        -  ลงทะเบียน         ระหวางเวลา     10.10  น.    ถึง  10.40   น.   
        -  ทดสอบระบบ         ระหวางเวลา     10.40  น.    ถึง  10.55   น.   
        -  เขาสูกระบวนการเสนอราคา   ระหวางเวลา    11.00  น.    ถึง  11.30   น.   

 

ณ  บริษัท บีส ไดเมนชั่น จํากัด ตั้งอยูเลขท่ี 88/88 หมู 2 อาคาร เอ็นเวี. แพลนเน็ต ชั้น 4                  
ซอยงามวงศวาน 6 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี            
ซ่ึงเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ในการประกวดราคาครั้งนี้  โดยจะตองปฏิบัติดังนี้ 
  (1)  ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑ      
โสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
เร่ิมตนท่ี  6,450,000.-  บาท  (หกลานสี่แสนหาหมื่นบาทถวน) 
 (3)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี)  
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
 (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง 
ต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
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 (5)  หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่
เสนอหลังสุด 
   (6)  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60  วัน นับแตวันยืน
ยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะ
ถอนการเสนอราคามิได 
 (7)  ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
จัดประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

    5. หลักประกันซอง 
  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค  
จํานวน  322,500.- บาท  (สามแสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตอง
มีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุด
การยืนราคา (ตั้งแตวันท่ี 13 มีนาคม 2551 ถึง 11 พฤษภาคม 2551) โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้   
  5.1 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน  ชื่อบัญชี  “สํานักงาน ก.พ.” โดยเปนเช็ค
ลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  5.2 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ 
ในขอ 1.6 (1) 
  5.3 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.6 (1) 
 5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันซองตามขอนี้ สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 
ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจาก 
ขอผูกพันแลว 
          การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
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 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
   6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม 
                     6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไม ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ  3 หรือยื่น เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของ 
ผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสํานักงานเทานั้น 
 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)   ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 

(2)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื ่อนไข ที ่กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา  หรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคา  ช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพ  
ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ  กับผูเสนอราคาได สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม  หรือไมถูกตอง 
 6.5 สํานักงานทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลย
ก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน
ของสํานักงานเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสํานักงานจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปน     
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอ
ราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือ      
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
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 6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7 สํานักงานมีอํานาจที่จะ
ตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

 7.   การทําสัญญาซื้อขาย 
 7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา)  
สามารถสงมอบสิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ 
สํานักงานอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ใน
ขอ 1.5  ก็ได 
 7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถ 
สงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควร
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.5  ทําสัญญากับสํานักงานภายใน  10  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5  ของ
ราคาส่ิงของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได  ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  
 (1) เช็คท่ีธนาคารสั่งจาย ใหแกสํานักงาน  ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ." โดยเปนเช็ค
ลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 (2) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  
ดังระบุใน ขอ 1.6 (2) 
 (3) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 
 (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญา 
พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
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 8. อัตราคาปรับ 
                        คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.10    ตอวัน 
 9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                       ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปน
หนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุด
บกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  1  ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือ 
รับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   5  วัน นับถัดจากวันท่ี
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

 10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
   10.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551                                  
 10.2 เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ      
ส่ิงของตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู 
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด     ผูเสนอ
ราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ           
ตอกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายส่ัง หรือซ้ือของจากตาง
ประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน
ได 

(2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาว ี  ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาต
เชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
   10.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
สํานักงานฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.9 (3)  
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ขอกําหนดทั่วไปและรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 
 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวน แผนที่ 
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ขอกําหนดทั่วไป 

รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค 

ชุดปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และระบบ
แสงสวางหอประชุม 

เครื่องสื่อภาพแบบ 3 มิติ พรอมอุปกรณ 

ระยะเวลาดําเนินการ  การสงมอบพัสดุ   
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เอกสารแนบทายหมายเลข 1.1 



 2
ขอกําหนดทั่วไป 

การจัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 
 1. ผูขายตองดําเนินการจัดหาพรอมติดตั้งวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชอ่ืน ๆ  ทั้งหมด ของทุก
ระบบใหเปนไปตามแบบรายการขอกําหนดของสัญญา ใหสามารถใชงานรวมกับชุดอุปกรณระบบภาพ  ระบบเสียง   
และระบบแสงที่มีอยูเดิมซึ่งมีคุณภาพสูงไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ ตาํแหนงติดตั้งที่กําหนดอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมตามความเห็นชอบของผูซ้ือ นอกจากนี้อาจจะมีวัสดุอุปกรณบางจุดที่จําเปนตอง
จัดหาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อใหงานทั้งหมดเรียบรอยสมบูรณ และเปนไปตามหลักวิชาการยิ่งขึ้นตามความเห็นชอบของ
ผูซ้ือ ซ่ึงรวมถึงการปรับแตงระบบทั้งหมดใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  ผูขายจะตองดําเนินการโดยคาใชจายตาง  ๆ  
เปนของผูขายทั้งสิ้น 
 2. หากแบบและ/หรือรายการประกอบแบบ รวมถึงบัญชีแสดงปริมาณวัสดุแรงงานมีขอขัดแยงกัน  
การตีความในขอขัดแยงใด ๆ จะตีความไปในแนวทางที่วัสดุและ/หรืออุปกรณที่มีคุณภาพดีกวา    และ/หรือ
มีจํานวนครบถวนกวาทั้งสิ้น  
 3. ผูขายตองเสนอรายละเอียดวัสดุอุปกรณทั้งหมด  โดยระบุชนิดของอุปกรณ จํานวน รุน ช่ือ
ผลิตภัณฑ และตองเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคระหวางวัสดุอุปกรณที่กําหนดกับวัสดุอุปกรณที่เสนอ
ราคาในแตละหมวดทุก ๆ รายการ  ลงในแคตตาล็อค  และตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติทาง
เทคนิคตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.  กําหนด ใหชัดเจน ครบถวนและถูกตอง     
 4. คุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณที่เปนสาระสําคัญตองไมต่ํากวาที่กําหนดไวในรายการ   
 5. ผูขายตองเสนอผลิตภัณฑรุนลาสุด เปนสินคาใหมที่ไมเคยถูกใชงานมากอน และตองมี
หนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ หรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหจําหนายผลิตภัณฑ  วาจะมีการสํารองอะไหลในรายการอุปกรณที่เสนอเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป มาแสดง
ในวันยื่นซอง  (เฉพาะรายการอุปกรณที่ระบุไวในรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค)   
 6. ผูขายตองเสนอชื่อวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542   พรอมยื่นหลักฐานแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  มาในวันยื่นซอง      เพื่อประกอบการพิจารณาของผูซ้ือดวย    เพื่อ
เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงานและใหคําปรึกษาแนะนําการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ  ใหเปนไปตามรูปแบบ ราย
การ และขอกําหนดของสัญญา 
 7. หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น   กอนดําเนินการผูขายตองจัดทําแบบทํางาน   (SHOP  DRAWING)  
แสดงรายละเอียดการติดตั้ง จํานวน 5 ชุด หรือตามจํานวนที่ผูซ้ือกําหนด   เสนอใหผูซ้ือพิจารณาเห็นชอบ
เสียกอน หากผูขายไมจัดทํา ผูขายจะตองรับผิดชอบแกไขงานในสวนที่ดําเนนิการไปแลว ซ่ึงไมถูกตองให
ถูกตอง โดยเปนไปตามการวินิจฉัยของผูซ้ือ 
 8. ผูขายตองสงตัวอยางวัสดุและอุปกรณหลักที่นํามาใชติดตั้ง ใหผูซ้ือตรวจอนุมัติกอนนําไปทํา
การติดตั้ง   วัสดุอุปกรณที่ไดรับการอนุมัติแลวมิไดหมายความวา   เปนการพนความรับผิดชอบของผูขาย  
หากตรวจพบขอผิดพลาดในภายหลัง   ผูขายตองดําเนินการแกไขใหมใหถูกตอง   โดยคาใชจายตาง ๆ  เปน
ของผูขายทั้งสิ้น 
   /9. ผูขาย.…….…...…… 
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 9. ผูขายตองติดตั้งอุปกรณตาง ๆ  ที่สงมอบ  ใหสามารถทํางานรวมกับอุปกรณที่มีอยูเดิมไดอยาง
สมบูรณและมีประสิทธิภาพ โดยคาใชจายตาง ๆ  เปนของผูขายทั้งสิ้น 
 10. หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  ผูขายตองจัดทําแผนผัง (DIAGRAM)  และแบบแสดงการติด
ตั้งจริง (ASBUILT DRAWING) แสดงตําแหนงของอุปกรณ  และการเชื่อมตออุปกรณตามที่เปนจริง โดยมี
วิศวกรผูควบคุมการติดตั้งของผูขายลงนามรับรองในแบบ ประกอบดวยกระดาษไข 1 ชุด และสําเนา 2 ชุด 
พรอม CD  1 ชุด   หรือตามจํานวนที่ผูซ้ือกําหนด  เสนอตอผูซ้ือกอนสงมอบงาน   
 11. เมื่อผูขายจัดหาและติดตั้งอุปกรณทั้งหมดและทดสอบการใชงานแลว จะตองอบรมเจาหนาที่
ของผูซ้ือใหสามารถใชงานไดถูกตองเปนอยางดีดวย 
 12. ผูขายตองสงมอบคูมือการใชงานอุปกรณทั้งหมดที่ติดตั้ง  โดยจัดใสแฟมใหเรียบรอย จํานวน 
2 ชุด  หรือตามจํานวนที่ผูซ้ือกําหนด   
 13. ผูขายตองรับประกันวัสดุและอุปกรณทุกชนิดเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป   นับถัดจากวันที่
ผูซ้ือรับมอบ   ในระยะรับประกันนี้    ถาหากวัสดุหรืออุปกรณใดชํารุดใชงานไมได   ผูขายตองรีบจัดการ
เปลี่ยนแปลง / ซอมแซมแกไขใหใชงานไดดีดังเดิมภายใน 5 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบก
พรอง   โดยผูขายตองเสียคาใชจายในการนี้ทั้งหมด  และวัสดุอุปกรณหลักที่สงมอบและติดตั้ง   จะตองมีใบ
รับประกันจากตัวแทนจําหนายภายในประเทศของผลิตภัณฑนั้น ๆ  ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกในการบํารุงรักษา
ภายหลังหมดระยะเวลาการรับประกัน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   /รายละเอียด………....... 
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รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 

1. ชุดปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และระบบแสงสวางหอประชุม จํานวน 1 ชุด 
 1.1 ความตองการทั่วไป  

  เปนชุดปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และระบบแสงสวางหอประชุมคุณภาพสูง   สําหรับติดตั้ง
ใชงานในหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ.   เพื่อใชงานรวมกับชุดอุปกรณที่มีอยูเดิมไดอยาง
สมบูรณและมีประสิทธิภาพ    ประกอบดวย 
  1)  ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ 4 ชุด 
  2)  ไมโครโฟนไรสายแบบเกี่ยวหู 4 ชุด 
  3)  ไมโครโฟนแบบมือถือ 10 ชุด 
  4)  เครื่องฉายนําเสนอขอมูลแบบเล็นสเดียว  2 เครื่อง 
  5)  จอรับภาพแบบมอเตอร 2 จอ 
  6)  ลิฟตยกเครื่องฉายนําเสนอขอมูล 2 ชุด 
  7)  กลองวงจรปด 3 ชุด 
  8)  เครื่องควบคุมกลองวงจรปด 1 ชุด 
  9)  จอมอนิเตอร 4 ชุด 
  10) โคมไฟเปลี่ยนสีแบบอัตโนมัติ 6 ชุด 
  11) แผงควบคุมไฟเปลี่ยนสีแบบอัตโนมัติ 1 ชุด 
  12) แผงควบคุมไฟภายในหอง 1 ชุด 
 1.2 รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค    
  1) ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ  
   ผลิตภัณฑ : AKG , EV , SHURE  หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของประเทศในกลุมสหภาพ 
ยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
   มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - เปนไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ คุณภาพสูง  ที่ใชงานในคลื่นความถี่ยาน UHF  และตอง

แนบหนังสืออนุญาตใหใชความถี่จากกรมไปรษณียโทรเลข  มาในวันยื่นซองดวย 
 -  มีไฟแสดงสัญญาณการทํางานของเครื่อง  
 -  มีตัวควบคุมความดังของเสียง 
 - สามารถเปลี่ยนความถี่ใชงานได 100 ความถี่  หรือดีกวา 
 -  ความถี่ตอบสนอง  70 Hz – 15 KHz  หรือดีกวา  
 -  อัตราสวนของสัญญาณเสียงตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 100 dB 
 - มีกําลังสง 10 mW  หรือดีกวา 
 -  ชนิดของไมโครโฟนเปนแบบคอนเดนเซอร 
 -  สามารถใชงานตอเนื่องไดนานไมต่ํากวา 8 ช่ัวโมงตอแบตเตอรี่ 1 ชุด 
 -  มีสวิทซ เปด - ปด การทํางาน 
   /2) ไมโครโฟน............... 
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  2) ไมโครโฟนไรสายแบบเกี่ยวหู  
   ผลิตภัณฑ : AKG , EV , SHURE  หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของประเทศในกลุมสหภาพ 
ยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
   มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - เปนไมโครโฟนไรสายแบบเกี่ยวหู คุณภาพสูง ที่ใชงานในคลื่นความถี่ยาน UHF  และตอง

แนบหนังสืออนุญาตใหใชความถี่จากกรมไปรษณียโทรเลข  มาในวันยื่นซองดวย 
 -  มีไฟแสดงสัญญาณการทํางานของเครื่อง  
 -  มีตัวควบคุมความดังของเสียง 
 - สามารถเปลี่ยนความถี่ใชงานได 100 ความถี่  หรือดีกวา 
 -  ความถี่ตอบสนอง  70 Hz – 15 KHz  หรือดีกวา  
 -  อัตราสวนของสัญญาณเสียงตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 100 dB 
 - มีกําลังสง 10 mW  หรือดีกวา 
 -  ชนิดของไมโครโฟนเปนแบบคอนเดนเซอร แบบเกี่ยวหูขนาดเล็ก 
 -  สามารถใชงานตอเนื่องไดนานไมต่ํากวา 8 ช่ัวโมงตอแบตเตอรี่ 1 ชุด 
 -  มีสวิทซ เปด – ปด การทํางาน 
  3) ไมโครโฟนแบบมือถือ  
   ผลิตภัณฑ : AKG , EV , SHURE  หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของประเทศในกลุมสหภาพ 
ยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
    มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - เปนไมโครโฟนมีสายแบบมือถือคุณภาพสูง แบบคอนเดนเซอร 
 - มีขั้วตอเปนแบบ XLR 
 - ความถี่ตอบสนอง  50Hz –18 kHz  หรือดีกวา 
 - มีทิศทางการรับสัญญาณแบบ Super Cadioid  หรือดีกวา 
 - อิมพีแดนซ  150-250 Ohms หรือดีกวา 
 - พรอมสายไมโครโฟนคุณภาพสูงความยาวไมต่ํากวา 10 เมตร 
  4) เคร่ืองฉายนําเสนอขอมูลแบบเล็นสเดียว 
   ผลิตภัณฑ  : SONY , PANASONIC , SANYO , NEC  หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของ
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
   มีคุณสมบัติดังนี้                                           
   - เปนเครื่องฉายนําเสนอขอมูลแบบเล็นสเดียวคุณภาพสูง  ชนิดใชงานหนัก 
    - สามารถฉายภาพไดขนาดใหญ  40 - 400  นิ้ว     
    - แสดงสีไดเหมือนจริง ใหสีไดถึง 16 ลานสี  หรือดีกวา 
    - ใหความละเอียดของภาพ  XGA / SVGA / VGA  หรือดีกวา 
    - ใหความสวางภาพไมนอยกวา 5500  ANSI  Lumens   
   / - ใชแผง......................  
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    - ใชแผง  LCD  Panels  ขนาด  1.3"  ประเภท TFT   x 3  หรือดีกวา 
    -  มีการกระจายแสง  (Uniformity)  90%   หรือดีกวา  
    - รับสัญญาณภาพไดทุกระบบทั้ง  PAL , SECAM , NTSC , NTSC 4.43 , PAL-M , PAL-N 
     หรือดีกวา 
       - ใชเลนสประเภท Motor Drive Zoom / Focus / Lens Shift   หรือดีกวา 
    -  มีระบบปรับภาพ  Digital  Keystone  Correction :  +/- 30 องศา (Vertical) , +/- 12 องศา 

(Horizental)   หรือดีกวา 
    - มีชองรับสัญญาณแบบ VGA , Video  และ S-Video  หรือดีกวา 
    -  มีพอรทสําหรับการควบคุม  และพอรท USB 
    - จะตองมีหนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ  หรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย   หรือ

ตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งใหจําหนายผลิตภัณฑ   วาจะมีการสํารองอะไหลเปนเวลาไม
นอยกวา 5 ป  

  5) จอรับภาพแบบมอเตอร   
   ผลิตภัณฑ : DAPPER , DA-LITE , SOMFY   หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของประเทศใน
กลุมสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
   มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - เปนจอรับภาพขนาด 200 นิ้ว คุณภาพสูง  ชนิดขับเคลื่อนดวยมอเตอร 

- จอรับภาพสามารถยึดติดกับผนังและฝาเพดานไดอยางมั่นคงแข็งแรง 
- เนื้อจอชนิด Matt White  หรือดีกวา 
- ความยาวเนื้อจอชนิดพิเศษเหมาะกับพื้นที่ฉายภาพ 

 - ใชไฟฟา  220 V AC  50 Hz 
- สามารถใชงานรวมกับเครื่องฉายนําเสนอขอมูลแบบเล็นสเดียว (อุปกรณรายการที่ 4) 
 ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

  6) ลิฟตยกเคร่ืองฉายนาํเสนอขอมูล 
   ผลิตภัณฑ : เปนผลิตภัณฑของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน 
   มีคุณสมบัติดังนี้                                           
   - เปนลิฟตสําหรับติดตั้งและยกเครื่องฉายนําเสนอขอมูลแบบเล็นสเดียวที่มีคุณภาพและมี 
    ประสิทธิภาพสูง   ชนิดใชงานหนัก  แบบขากรรไกรชนิดมอเตอร  
   - มีความแข็งแรง มั่นคง  ใหความปลอดภัยสูง และไมมีเสียงรบกวนขณะใชงาน 
   - ความยาวของลิฟตไมต่ํากวา 4 เมตร   
   - สามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 50 กิโลกรัม 
   - มีระบบสลิงปองกันการตก/อุบัติเหตุ 

- สามารถใชงานรวมกับเครื่องฉายนําเสนอขอมูลแบบเล็นสเดียว (อุปกรณรายการที่ 4) 
 ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

   /7) กลองวงจร...............  
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  7) กลองวงจรปด  
   ผลิตภัณฑ : SONY , PANASONIC , BOSCH   หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
   มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - เปนกลองวงจรปดชนิด 3 CCD  คุณภาพสูง  ใหความละเอียดของภาพไมนอยกวา  
  1 ลาน พิกเซล 
 - สามารถเลือกโหมดขนาดภาพขนาด 4:3  หรือ 16:9 ได 
 - รองรับระบบ PAL/NTSC 
 - สามารถตั้งโปรแกรม หาจุดตั้งตําแหนง ไดไมนอยกวา 6 โปรแกรม 
 - สามารถ Pan-Tilt  ได 340 องศาในแนวนอน (H)  และ 120 องศาในแนวตั้ง (V)  หรือดีกวา 

 - มีระบบ Auto Focus , Auto/ Manual Pan , White Balance 
- มีเลนสซูมที่สามารถขยายภาพไดไมนอยกวา 12 เทา แบบ Optical และ 4 เทา แบบ 
ดิจิตอล หรือดีกวา  

- ใหคาความละเอียดของภาพไมนอยกวา 600 TV Lines 
-    มีคา S/N  ไมนอยกวา 50dB 

  8) เคร่ืองควบคุมกลองวงจรปด  
   ผลิตภัณฑ : SONY , PANASONIC , BOSCH  หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของประเทศใน
กลุมสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
   มีคุณสมบัติดังนี้                                           

- เปนเครื่องควบคุมกลองวงจรปด  ตราสินคาเดียวกับตัวกลอง  (อุปกรณรายการที่ 7)  ที่ 
 สามารถควบคุมการทํางานของตัวกลอง ไดแก Pan , Tilt , Zoom , Focus  และปรับระดับ 

 แสง (Iris)   ไดอยางสมบูรณ มีประสิทธิภาพ  และงายตอการควบคุมใชงาน 
  9) จอมอนิเตอร 
   ผลิตภัณฑ : SONY , PANASONIC , PHILIPS , NEC  หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของ
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
    มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - เปนแอลซีดีทีวีคุณภาพสูง  ขนาดจอไมต่ํากวา 14 นิ้ว 
 - ความละเอียดของภาพ XGA  หรือดีกวา 
 - มีระบบเสียงในตัว 
 - สามารถรองรับสัญญาณทีวีและวีดีโอได 
  10) โคมไฟเปล่ียนสีแบบอัตโนมัติ 
   ผลิตภัณฑ : ROBE , MARTIN , HIGH END  หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของประเทศใน
กลุมสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
 
   / มีคุณสมบัติ..................  
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    มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - ใชหลอด  MSR ขนาด 575/2 วัตต สามารถสั่งเปด/ปดหลอด ไดจากแผงควบคุม หรือดีกวา 
 - เลือกการทํางานกับสัญญาณ DMX 512 ได 4 แบบ หรือดีกวา 
 - มีวงลอสี 5 สีสําหรับการใชงาน 1 วงลอชนิด “เสียบและล็อก” หมุนได 2 ทิศทาง   หรือ    

ดีกวา 
 - มีระบบผสมสีชนิด CYM และ CTO ปรับไดตั้งแต 0-100%  หรือดีกวา 
 - สามารถปรับ ยอ-ขยาย ขนาดลําแสงได  
 - หมุนรอบตัวได 400 องศา  กม-เงยได 270 องศา  หรือดีกวา 
 - การเปดปดของแผนบังแสงสามารถควบคุมความเร็วไดอยางตอเนื่อง 
 - แสดงผลการตั้งคาของระบบ ดวยแผง 4-digit  หรือดีกวา 
 - สามารถเลือกการทํางานไดทั้งชนิด 8 หรือ 16 บิท  หรือดีกวา   เพื่อความละเอียดในการ 
  ส่ังงาน  
    - จะตองมีหนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ  หรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย   หรือ

ตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งใหจําหนายผลิตภัณฑ   วาจะมีการสํารองอะไหลเปนเวลาไม
นอยกวา 5 ป  

  11) แผงควบคุมไฟเปล่ียนสีแบบอัตโนมัติ  
   ผลิตภัณฑ : ROBE , MARTIN , HIGH END  หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของประเทศใน
กลุมสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
    มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - การควบคุมเปนชนิด Real Time ไดทั้งดวงโคมที่เปน Moving Head และ Scanner   หรือ   

ดีกวา 
 - มีสัญญาณในการควบคุมขาออก รวมทั้งสิ้น 500 ชองทาง หรือดีกวา 
 - รองรับการทํางานของดวงโคมแตละดวงโคมไดที่ 32 ชองทางควบคุม  หรือดีกวา 
 - รองรับการบันทึกไดไมนอยกวา 900 Scenes  
 - รองรับการตั้งโปรแกรมเปน Preset ได 500 โปรแกรม หรือดีกวา 
 - สราง  Show ได 256 Shows หรือดีกวา 
 - มี Fader จํานวน 4 Fader x 4 Banks หรือดีกวา 
 - มีชองเชื่อมตอสัญญาณ MIDI-IN , MIDI-OUT  หรือดีกวา 
    - จะตองมีหนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ  หรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย   หรือ

ตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งใหจําหนายผลิตภัณฑ   วาจะมีการสํารองอะไหลเปนเวลาไม
นอยกวา 5 ป  

  12) แผงควบคุมไฟภายในหอง  
   ผลิตภัณฑ : Strand Lighting  , ETC , ZERO 88  หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
   / มีคุณสมบัติ..................  
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    มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - มีคุณสมบัติของการควบคุมแบบ 2 Preset รองรับการบันทึกขอมูลและการจัดตั้งรูปแบบ

แสงพิเศษตาง ๆ   หรือดีกวา 
 - ที่แผงควบคุมตองมี Fader สําหรับการตั้งระดับแสงสวาง จํานวน 2 ชุดในแตละชองทาง

ควบคุม  หรือดีกวา 
 - มีปุม Flash หรือ Bump ในแตชองทางควบคุมแสงสวาง  หรือดีกวา 
 -  มีหลอดไฟแสดงสถานะของแตละชองทางควบคุม  หรือดีกวา 
 -  สามารถตั้งเวลาในการในการเปลี่ยน Fade time ได 
 -  มีปุม Blackout พรอมชองควบคุมแสงสวางหลัก  หรือดีกวา 
 - สามารถจัดตั้งระดับแสงสวางลวงหนาไดมากถึง  90 โปรแกรมใน 2 Page  หรือดีกวา 
 -  มีฟงกช่ันของการควบคุม Scene เปนชนิด Submaster  หรือดีกวา 
 -  มีเมนูเพื่ออํานวยความสะดวก  หากตองการทํางานรวมกับ Memory Card  หรือดีกวา 
 -  สามารถจัดตั้งการปรับเปลี่ยนเวลาของการทํา Cross Fade ไดจาก Slider  หรือดีกวา 
 -  มีฟงกช่ันของการจัดเรียงลําดับ Scene เพื่อความสะดวกในการทํางาน  หรือดีกวา 
 -  สามารถจัดตั้งรูปแบบของแสงสวางพิเศษได 20 รูปแบบ  หรือดีกวา 
 -  มี Slider หลักในการควบคุมรูปแบบของแสงสวางพิเศษ หรือดีกวา 
 -  สามารถรับสัญญาณ MIDI เพื่อการทํางานรวมกับอุปกรณอ่ืนๆ ทั้งขาเขา และ ขาออก  

หรือดีกวา 
    - จะตองมีหนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ  หรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย   หรือ

ตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งใหจําหนายผลิตภัณฑ   วาจะมีการสํารองอะไหลเปนเวลาไม
นอยกวา 5 ป  

หมายเหตุ  - ผูขายจะตองติดตั้งอุปกรณทั้งหมดในหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ (หองประชุมขนาด 1,000  
    ที่นั่ง)   ตามที่ สํานักงาน ก.พ.  จะกําหนด    ใหสามารถใชงานรวมกับชุดอุปกรณระบบภาพ  
    ระบบเสียง  และระบบแสงที่มีอยูเดิมไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ โดยคาใชจายตาง ๆ   
    เปนของผูขายทั้งสิ้น 
   - ผูขายจะตองติดตั้ง  เครื่องฉายนําเสนอขอมูลแบบเล็นสเดียว  จอรับภาพแบบมอเตอร  และ 
    ลิฟตยกเครื่องฉายนําเสนอขอมูล ทั้ง 2 ชุด  ใหสามารถใชนําเสนอขอมูลที่บริเวณหนาเวที
    ดานซายและดานขวาของจอรับภาพที่มีอยูเดิมหนาเวที   ใหสามารถใชงานสัมพันธและแยก
    อิสระกับเครื่องฉายนําเสนอขอมูลแบบเล็นสเดียวที่มีอยูเดิมไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
    และเนื่องจากบริเวณที่จะติดตั้งจอรับภาพแบบมอเตอรมีความสูงประมาณ 8 เมตร จําเปน 
    ตองตอผาดําที่เนื้อจอเพื่อใหจอมีความยาวเพิ่มขึ้นจากขนาดปรกติประมาณ 3 เมตร  ซ่ึง 
    ผูขายจะตองดําเนินการใหเรียบรอย สวยงาม และสามารถใชงานไดอยางสมบูรณและมี
    ประสิทธิภาพ โดยคาใชจายตาง ๆ   เปนของผูขายทั้งสิ้น 
 
   / 2. เครื่องสื่อ.................  
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2. เคร่ืองสื่อภาพแบบ 3 มิติ พรอมอุปกรณ จํานวน 15 ชุด 

 2.1 ความตองการทั่วไป  
  เปนชุดเครื่องสื่อภาพแบบ 3 มิติ    พรอมอุปกรณคุณภาพสูง       สําหรับใชงานในหองประชุม/
ฝกอบรม/สัมมนา   ประกอบดวย 
  1)  เครื่องสื่อภาพแบบ 3 มิติ   15 เครื่อง 
  2)  จอมอนิเตอร   15 เครื่อง 
  3)  เครื่องกระจายสัญญาณ   15 เครื่อง 
  4)  ช้ันวางอุปกรณ   15 ชุด 
 2.2 รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค    
  1) เคร่ืองสื่อภาพแบบ 3 มิติ      
   ผลิตภัณฑ : PANASONIC , CANON , JVC  หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของประเทศใน
กลุมสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
   มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - เปนเครื่องสื่อภาพแบบ 3 มิติ คุณภาพสูง 
 - สามารถถายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ แผนใส  หนังสือ หรือดีกวา 
 - สามารถสามารถตอพวงและแสดงภาพไดโดยรวมกับโทรทัศน เครื่องเลนวีดีโอ  เครื่อง

โปรเจคเตอร หรือคอมพิวเตอร และโสตทัศนูปกรณอ่ืน ๆ  
 - รับสัญญาณระบบ Pal ตัวกลองวีดีโอระบบ CCD ขนาด 1/3 นิ้ว  หรือดีกวา 
 - ความละเอียดของภาพสูงถึง 850,000 Pixels หรือดีกวา 
 - ความละเอียดของภาพขนาด 500 TV Lines  หรือดีกวา 
 - สามารถขยายขนาดภาพไดสูงถึง 12 เทา เปนแบบ OPTICAL ZOOM  หรือดีกวา 
 - ขนาดของเลนส f=5.6 mm.-60.8 mm., F1.9 -2.9  หรือดีกวา 
 - ปรับโฟกัสอัตโนมัติ (Auto Focus)  
 - ระบบควบคุมแสงสีขาวอัตโนมัติ (Auto White Balance) 
 - ชองรับแสงปรับไดอัตโนมัติ (Auto Iris) 
 - สามารถใชไดกับเอกสารขนาด 306 x 230 mm. หรือดีกวา 
 - มีปุม Input Select สามารถเลือกแสดงภาพจากตัวกลอง หรือภาพจากสัญญาณภายนอก  
 - มีกลองไฟ Back Light ในตัวและมีแขนไฟสองสวาง 2 ขาง ซ่ึงสามารถพับเก็บได เพื่อ

สะดวกในการเคลื่อนยาย 
 - สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไดโดยใชสัญญาณ RS-232C เพื่อใชคอมพิวเตอรควบคุม

การทํางานของเครื่อง 
 - สัญญาณระบบ Pal  
 - มี RGB INPUT (XGA) D-SUB 15-PIN x 1  หรือดีกวา        
 - มี RGB OUT (XGA) D-SUB 15-PIN x 1 หรือดีกวา           
   / - มี VIDEO..................  
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 - มี VIDEO OUTPUT RCA PIN JACK x1 หรือดีกวา          
 - มี RS-232C SERIAL INTERFACE x 1 หรือดีกวา              
 -  มี AC INPUT x 1 
    - จะตองมีหนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ  หรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย   หรือ

ตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งใหจําหนายผลิตภัณฑ   วาจะมีการสํารองอะไหลเปนเวลาไม
นอยกวา 5 ป  

  2) จอมอนิเตอร       
   ผลิตภัณฑ : SONY , PANASONIC , PHILIPS , NEC  หรือเทียบเทา (เปนผลิตภัณฑของ
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน) 
    มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - เปนแอลซีดีทีวีคุณภาพสูง  ขนาดจอไมต่ํากวา 14 นิ้ว 
 - ความละเอียดของภาพ XGA  หรือดีกวา 
 - มีระบบเสียงในตัว 
 - สามารถรองรับสัญญาณทีวีและวีดีโอได 
  3) เคร่ืองกระจายสัญญาณ   
   ผลิตภัณฑ : เปนผลิตภัณฑของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  หรือญ่ีปุน 
   มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - เปนเครื่องกระจายสัญญาณคอมพิวเตอรคุณภาพสูง 
 - มีชองสัญญาณเขาชนิด 1 ชอง และออก 2 ชอง สัญญาณ  หรือดีกวา 
 - สามารถรองรับสัญญาณ VGA , SVGA, XGA  หรือดีกวา 
 - สามารถตอไดไกลไมนอยกวา 200 ฟุต  หรือดีกวา 
 - ระดับสัญญาณขาเขา : 0.4 v - 1.4 vP-P   หรือดีกวา 
 - ความตานทานขาออก : 75 Ohms  หรือดกีวา 
 - ความถี่ตามแนวนอน : 50-120 kHz   หรือดีกวา 
 - ความถี่ตามแนวตั้ง  50-150 Hz  หรือดีกวา 
 - วีดีโอ Bandwidth 250 MHz. (-3dB)   หรือดีกวา 
 4) ชั้นวางอุปกรณ       
   ผลิตภัณฑ : ใชผลิตภัณฑในประเทศได 
   มีคุณสมบัติดังนี้                                           
 - เปนชั้นวางอุปกรณสําหรับติดตั้งอุปกรณ (รายการที่ 1- 3)  หรือตามที่ สํานักงาน ก.พ.  จะ

กําหนดใหสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ มีประสิทธิภาพ สวยงาม คลองตัว มั่นคง  และ
แข็งแรง 

 
   / หมายเหตุ..................  
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หมายเหตุ  -  ผูขายจะตองติดตั้งอุปกรณทั้งหมด  ในหองประชุมตามที่ สํานักงาน ก.พ.  จะกําหนด   
      ใหสามารถใชงานรวมกับอุปกรณที่มีอยูเดิมไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ    
  โดยคาใชจายตาง ๆ  เปนของผูขายทั้งสิ้น 
 
ระยะเวลาดําเนินการ  
  กําหนดระยะเวลาดําเนินการ  ภายใน 120 วัน 

การสงมอบพัสดุ   
  การสงมอบพัสดุ ผูขายตองสงมอบครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมตดิตั้งทั้งหมดแลวเสร็จ   ครบถวน 
สมบูรณ และถูกตองตามสัญญาภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

การจายเงิน   
  การจายเงิน จาย 100 %  ของราคาทั้งหมดตามสัญญา  เมื่อผูขายสงมอบครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ
พรอมติดตั้ง ครบถวน สมบูรณ ถูกตอง ทุกรายการและผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลว 
 

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



เอกสารแนบทายหมายเลข 1.2 
แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อ 

ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
เรียน     ที่ปรึกษาระบบราชการ 
  1. ขาพเจา บริษัท/หาง/ราน.......................................................................................
อยูเลขที่…............. ถนน...........................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/
เขต............................................................ จังหวัด.......................................................................
โทรศัพท.................................โทรสาร..................................โดย...................................................... 
ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ
พรอมติดตั้งดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่ ............./2551  และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่
…….............(ถามี) โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปน 
ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด  และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 

  2.  ขาพเจาขอเสนอรายการครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง  ซ่ึงกําหนดไวใน
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และกําหนดเวลาสงมอบ ดังตอไปนี้ 

ลําดับ 
ท่ี รายการ จํานวน กําหนดสงมอบ 

(วัน) 
1 
 
2 
 

 ชุดปรับปรุงระบบภาพ  ระบบเสียง และ 
ระบบแสงสวางหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ      
เครื่องสื่อภาพแบบ 3 มิติ  พรอมอุปกรณ 
 

1  ชุด 
 

15  ชุด 

 

 
(กําหนดสงมอบพัสดุ ครบถวน ถูกตอง ตรงตามสัญญา  ภายใน 120 วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญา) 
 3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา...........วัน  (ไมนอยกวา 60 วัน) นับแตวันยืน
ยันราคาสุดทาย และสํานักงาน ก.พ. อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะ
เวลาดังกลาว  หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตผุลอันสมควรที่สํานักงาน  ก.พ.  รองขอ  

4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาซื้อดวย   
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ขาพเจารับรองที่จะ  
  4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายของทางราชการกับสํานักงาน ก.พ.    
ภายใน   10  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา  
  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ  7  ของ
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกสํานักงาน  ก.พ.  กอนหรือขณะที่ได 
ลงนามในสัญญา  เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน  
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  หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้  ขาพเจายอมให 
สํานักงาน ก.พ.  ริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสีย
หายใดที่อาจมีแกสํานักงาน  ก.พ . และสํานักงาน   ก.พ .  มีสิทธิจะใหผู เสนอราคารายอื่นเปน 
ผูเสนอราคาไดหรือสํานักงาน ก.พ.  อาจเรียกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ใหมก็ได  

5. ขาพเจายอมรับวาสํานักงาน ก.พ. ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมท้ัง
ไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา  

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เชน  ตัวอยาง (Sample)  แคตตาล็อก  
แบบรูป รายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ  (Specifications)  ซ่ึงขาพเจาไดสงใหแกสํานักงาน ก.พ.  
ขาพเจายินยอมมอบใหสํานักงาน ก.พ.  ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ  
  สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. คืนให ขาพเจาจะไม
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น  

7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจ  และ
ตามความผูกพันแหงคําเสนอนี้  ขาพเจาขอมอบ……………………………………………………
เพื่อเปนหลักประกันซอง เปนเงินจํานวน…………………….บาท   มาพรอมนี้ 

8. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นในการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยละเอียดแลว  และเขาใจดีวาสํานักงาน ก.พ.  
ไมตองรับผิดชอบใด ๆ   ในความผิดพลาด   หรือตกหลน  
 9. การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ 
ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ  ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน  
 
                                     เสนอมา      ณ      วันที่ ………..  เดือน ……………. พ.ศ. ……….. 
  
                          
                ลงชื่อ..................………….....................                                  
                                (......................................................)  
                                    ตําแหนง............................................................. 
                                                                  ประทับตรา (ถามี)  
 
 
 



                                                                                                   เอกสารแนบทายหมายเลข  1.4                                            
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 
             หนั งสื อแสดงเงื่ อนไขนี้  เป นหนั งสื อที่ จั ดทํ าขึ้ น เป น  3 ฝ าย  ระหว าง 
  สํานักงาน ก.พ. (ช่ือหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ) โดย………………………………….………………... 
ใน ฐ าน ะป ระธาน คณ ะกรรมก ารป ระกวดราค าซึ่ งต อ ไปนี้  เรี ยก ว า  “ผู ร ับ บ ร ิก าร ”  
กับ..……………………………………..….......................................  (ชื่อบริษัทตลาดกลางฯ) โดย
นาย/นาง/นางสาว...................................................................... ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา   “ผูใหบริการ
ต ล า ด ก ล า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ” ฝ า ย ห นึ่ ง  แ ล ะ 
บริษัท.......................................................................................................... (ระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด , บริษัท
มหาชน , หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ)        โดย นาย/นาง/นางสาว.................. 
.....................................................................  ซ่ึ ง ต อ ไ ป นี้ เ รี ย ก ว า  “ผู มี สิ ท ธิ เส น อ ร า ค า ”   
อีกฝายหนึ่ง   
  ทั้ง 3 ฝายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และ วิธีปฏิบัติในการเขารวมประมูลดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  ดังนี้ 

 
1. วัตถุประสงคและขอบเขต 

         ผูรับบริการประสงคจะเปดทําการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตาม     
รายละเอียดขอกําหนดหรือประกาศของ     สํานักงาน ก.พ.   (ช่ือหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ) เร่ือง 
การซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่          /2551    
ลงวันที่..                                         .และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะ
ใหบริการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตกลงดําเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑใน
การใหบริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. 2549 

           และผูที่ไดรับแจงใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ ของ  สํานักงาน ก.พ.                
(ชื่อหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ)  เรื่อง การซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้งดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
เลขที่          /2551        ลงวันที่                                          จะตองไปเสนอราคา ตามวัน เวลา 
และสถานที่ ที่กําหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯขางตน 

 

 

 

 



ตัวอักษร 

 

      - 2 - 

 2. ขอกําหนดอื่น 
2.1 หนาท่ีของผูมีสิทธิเสนอราคา 

 2.1.1  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่
กําหนดโดยตองสงผูแทนเขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนได แต
สามารถถอดถอนผูแทนบางคนดวยเหตุใดเหตุหนึ่งได  

2.1.2  เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ผูเสนอราคาคนใดคน
หนึ่งของผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยัน
การเสนอราคาตามแบบ บก.008 ที่กรรมการประกวดราคานํามามอบให ณ หองเสนอราคาที่ผูมี
สิทธิเสนอราคาประจําอยู จึงจะสามารถออกจากหองเสนอราคาได 
   2.1.3  ผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของ      
ผูรับบริการและตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั้งตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวธีิการ
เส น อ ร าค าข อ งผู ใ ห บ ริ ก า ร ต ล าด ก ล า ง อิ เล็ กท รอนิ กส   ที่ แ ส ด ง ไ ว ใ น เว็ บ ไ ซ ต 
www.gprocurement.go.th  และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึง
กําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ในครั้งนี้  

2.2 การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา 
ผูรับบริการจะยึดหลักประกันซองที่ผูรับบริการกําหนดใหมีในการเขาเสนอ

ราคาจากผูมีสทิธิเสนอราคาในกรณีดังตอไปนี ้
2.2.1  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการ

เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
2.2.2   ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ  
2.2.3  ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอ

ราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล  
2.2.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือช่ือในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคา

สุดทายในการเสนอราคา 

  2.3 คาธรรมเนียมการประมูลฯ 
   ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากผูรับบริการใหเปนผูชนะการเสนอ
ราคาตองจายชําระคาใชจายในการจัดการประมูลฯ ใหกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เปน
จํานวนเงิน...............................................บาท (……………..…......................................................)  
(รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) โดยจายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแตไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ  
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   2.4  การอุทธรณการเสนอราคา 
          กรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผล
การพิจารณาของหัวหนาหนวยงาน ใหอุทธรณตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ใหเสร็จภาย
ใน 30 วัน ซ่ึงในระหวางนี้จะดําเนินการขั้นตอนตอไปมิได 
         ทั้งนี้ หากผูมีสิทธิเสนอราคาไดอุทธรณในสวนที่เกี่ยวของกับระบบหรือ     
ขอมูลการเสนอราคาประมูลของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส จะนําสงขอมูลจากฐานขอมูลกลางของเครื่องแมขาย (Log file) และรายงานสรุปผล
ประมูลตอผูรับบริการเทานั้น 

2.5  การสงวนสิทธ์ิของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
2.5.1. ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ตองการเสนอราคาในชวงสุดทายของการประมูล  

ควรทําการเสนอราคากอนเวลาสิ้นสุดการประมูลอยางนอย 1 นาที ทั้งนี้เพื่อเปนการเผื่อเวลาสําหรับ
การเดินทางของขอมูลที่เขาสูระบบ Server     

2.5.2  จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานขอมูลกลาง
จากเครื่องแมขาย (Log file) เปนหลักฐานแสดงการเสนอราคาเทานั้น  
 

 ทั้ง 3 ฝาย ไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอความและเงื่อนไขทุกประการตาม
หนังสือฉบับนี้รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน เอกสารประกวดราคา เปนตน จึงไดลงนาม
พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ไวเปนหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเขารวม
การประมูลฯ ในวันและเวลาดังกลาว 
 

ช่ือ 
 

ตําแหนง 

.......................................................... 
(………………..…………………..) 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

ผูรับบริการ 
 

 
ช่ือ 

 
ตําแหนง 

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

ผูใหบริการตลาดกลาง 

 
ช่ือ 

 
ตําแหนง 

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

ผูมีสิทธิเสนอราคา 

 



      เอกสารแนบทายหมายเลข 1.5 
 

แบบสัญญาซื้อขาย 
 

สัญญาเลขที่……………………………..… 
 

 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ……………………………..............ตําบล/แขวง…………………. 
อําเภอ/เขต………….….....จังหวัด………………....เมื่อวันที่………..เดือน……………..พ.ศ…… 
ระหวาง……………….….....โดย.……………......................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกกวา “ผูซ้ือ” 
ฝายหนึ่งกับ…………………....................ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ………………………… 
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่………………..ถนน……………………...ตําบล/แขวง………………… 
อําเภอ/เขต………......จังหวัด……………โดย…………..............ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……………………………..........
ลงวันที่……………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่……..…………..…………)* 
แนบทายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผูขายเปนบุคคลธรรมดา ใหใชขอความวากับ...……………………..
อยูบานเลขที่……......ถนน…………………..ตําบล/แขวง……………….…อําเภอ/เขต…………... 
จังหวัด……………………)* ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
  

ขอ 1. ขอตกลงซื้อขาย 
 ผูซ้ือตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย
………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………จํานวน…………………….เปน
ราคาทั้งสิ้น……………………....บาท (……………………..……………………….)  ซ่ึงไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน……………….…บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
 ผูขายรับรองวาสิ่งที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน
ของเกาเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไว ในเอกสารแนบทายสัญญา 
 ในกรณีที่เปนการซื้อส่ิงของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง ผูขายรับรองวา เมื่อตรวจทดสอบ
แลวตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไวดวย 
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ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

 เอกสารแนบทายสัญญา ดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้ 
 2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)  จํานวน…….……........หนา 
 2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)*    จํานวน………………..หนา 
 2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*     จํานวน………………..หนา 
 2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)    จํานวน………………..หนา 
 2.5 ………………………….ฯลฯ………………………… 
 ความใด ในเอกสารแนบทายสัญญา ที่ขัดแยง กับขอความ ในสัญญานี้ ใหใชขอความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญา ขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจ
ของผูซ้ือ 
  

ขอ 3 การสงมอบ 
 ผูขายจะสงมอบสิ่งของที่ซ้ือขายตามสัญญา ใหแกผูซ้ือ ณ………………………………… 
……………………..…. ภายในวันที่……………….เดือน………………….พ.ศ. ……………….. 
ใหถูกตอง และครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอ 1 แหงสัญญานี้ พรอมทั้งหีบหอ หรือเครื่องรัด 
พันผูกโดยเรียบรอย 
 การสงมอบสิ่งของ ตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบ เพียงครั้งเดียว หรือสงมอบหลาย
คร้ัง ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้ง โดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซ้ือ ณ………
ในเวลาราชการ กอนวันสงมอบไมนอยกวา…………วันทําการ 
  

ขอ 4. การใชเรือไทย 
 ถาสิ่งของที่ จะตองสงมอบให แกผูซ้ือตามสัญญานี้ เปนสิ่งของที่ผูขาย จะตองสั่งหรือนํา
เขามาจาก ตางประเทศ และสิ่งของนั้น ตองนําเขามา โดยทางเรือ ในเสนทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดิน
อยู และสามารถ ใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขาย
ตองจัดการให ส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตาง
ประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะ ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี กอนบรรทุกของนั้น ลงเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่รัฐมนตรีวากระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวน ใหบรรทุก โดยเรืออ่ืนได ทั้งนี้ ไมวาการสั่งหรือส่ังซื้อส่ิงของ ดังกลาว
จากตางประเทศ จะเปนแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร,ซีไอเอฟ   หรือแบบอื่นใด 
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 ในการสงมอบสิ่งของ ตามสัญญาใหแกผูซ้ือ ถาสิ่งของนั้น เปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูขาย
จะตองสงมอบ ใบตราสง(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้นซึ่งแสดงวาได
บรรทุกมา โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซ้ือพรอมกับการสงมอบสิ่ง
ของดวย 

ในกรณีที่ส่ิงของดังกลาว ไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย 
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียว กับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวา ไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ สงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกของ โดยเรืออ่ืนได หรือหลักฐาน ซ่ึง
แสดงวา ไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวีแลว อยางใดอยางหนึ่งแกผูซ้ือดวย 
 ในกรณีที่ผูขาย ไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผู
ซ้ือ แตจะขอสงมอบสิ่งของ ดังกลาวใหผูซ้ือกอน โดยยังไมรับชําระเงินคา ส่ิงของ ผูซ้ือมีสิทธิรับสิ่ง
ของดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาสิ่งของ เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
  

ขอ 5. การตรวจรับ 
 เมื่อผูซ้ือไดตรวจรับ ส่ิงของที่สงมอบ และเห็นวาถูกตองครบถวน ตามสัญญาแลว ผูซ้ือจะ
ออก หลักฐานการรับมอบไวให เพื่อผูขาย นํามาเปน หลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของนั้น 
 ถาผลของการตรวจรับ ปรากฏวาสิ่งของ ที่ผูขายสงมอบ ไมตรงตามสัญญาขอ 1 ผูซ้ือทรง
ไว ซ่ึงสิทธิที่จะไมรับสิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได และนําสิ่งของ มาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไข ใหถูกตองตามสัญญาดวยคา
ใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะ เหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุ ขอขยาย
เวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได 
 ในกรณีที่ผูขายสงมอบ ส่ิงของถูกตอง แตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน แตไม
ถูกตองทั้งหมด ผูซ้ือจะตรวจรับ เฉพาะสวนที่ถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้น
ก็ได* (ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไว ในกรณีที่ผูซ้ือตองการสิ่งของ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน 
หรือการซื้อส่ิงของที่ประกอบ เปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว  
จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ) 
  

ขอ 6. การชําระเงิน 
           (ผูซ้ือตกลงชําระเงิน คาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขาย เมื่อผูซ้ือไดรับมอบ ส่ิงของตาม
ขอ 5 ไวโดยครบถวนแลว)* 
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 (ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขาย ดังนี้ 
 6.1 เงินลวงหนา จํานวน………..............บาท (……………………..………..) จะจายให
ภายใน 
…………….วัน นับแต วันทําสัญญานี้ ทั้งนี้โดยผูขาย จะตองนําหลักประกันเงินลวงหนาเปน
…………..….. (หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) 
……….........เต็มตามจํานวนเงินลวงหนาที่ จะไดรับมามอบใหแกผูซ้ือ เปนหลักประกันการชําระ
คืนเงินลวงหนากอนการรับชาํระเงินลวงหนานั้น 
 6.2 เงินที่เหลือ จํานวน………………บาท (……………………………………….) จะจาย
ให เมื่อผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของ ตามขอ 5 ไวโดยครบถวนแลว)* 
 การจายเงินตามเงื่อน ไขแหงสัญญานี้ ผูซ้ือจะโอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย              
ช่ือธนาคาร…………….………..…..สาขา……………….…ช่ือบัญชี
…………………………………… 
เลขที่บัญชี……………………ทั้งนี้ ผูขายตกลง เปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่น
ใดเกี่ยวกับหารโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ใหมีการหักเงิน ดังกลาวจากจํานวนเงินโอนใน 
งวดนั้นๆ(ความในวรรคนี้ ใชสําหรับ กรณีที่สวนราชการ จะจายเงินตรงใหแกผูขาย (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด) 
  

ขอ 7. การรับประกัน ความชํารุดบกพรอง 
 ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง หรือขัดของ ของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา
………ป…………………..เดือน นับแต วันที่ผูซ้ือไดรับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หาก
ส่ิงของตามสัญญานี้ เกิดชํารุดบกพรอง หรือขัดของอันเนื่องมาจาก การใชงานตามปกติ ผูขาย จะ
ตองจัดการซอมแซม หรือแกไข ใหอยูในสภาพ ที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน………..วัน นับแตวันที่ 
ไดรับแจง จากผูซ้ือ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
  

ขอ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะทําสัญญานี้ ผูขายไดนําหลักประกันเปน………………..เปนจํานวนเงิน…………
บาท (……………………………) ซ่ึงเทากับรอยละ…………… (……….%) ของราคาทั้งหมด 
ตามสัญญา มามอบใหแกผูซ้ือ เพื่อเปนหลักการปฏิบัติ ตามสัญญานี้ 
 หลักประกัน ที่ผูขายนํามามอบไว ตามวรรคหนึ่ง ผูซ้ือจะคืน ใหเมื่อผูขายพน จากขอผูกผัน    
ตามสัญญานี้แลว (สวนหลักประกันตามขอ 6.1 ผูซ้ือจะคืนให พรอมกับ การจายเงินงวดสุดทายตาม
ขอ 6.2)* 
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ขอ 9. การบอกเลิกสัญญา 

 เมื่อครบกําหนดสงมอบ ส่ิงของตางสัญญานี้แลว ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของ ที่ตกลงขายให
แก    ผูซ้ือ หรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบาง
สวนได 
 ในกรณีที่ผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ือมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกรองจาก
ธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 เปนจํานวนเงินทั้งหมด หรือแตบาง
สวนก็ได แลวแตผูซ้ือ จะเห็นสมควร และถาผูซ้ือจัดซื้อส่ิงของ จากบุคคลอื่นเต็มจํานวน หรือ
เฉพาะจํานวนที่ขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด……….เดือน นับแต วันเลิกสัญญา ผูขาย จะ
ตองชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น จากราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ดวย 
  

ขอ 10. คาปรับ 
 ในกรณีที่ ผูซ้ือมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาขอ 9 ผูขายจะตองชําระคาปรับให ผู
ซ้ือเปนรายวัน ในอัตรารอยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของ ที่ยังไมไดรับมอบ 
นับแตวันถัดจาก วันครบกําหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผูขาย ไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซ้ือจน
ถูกตองครบถวน 
 การคิดคาปรับ ในกรณีส่ิงของ ที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียง
บางสวน หรือขาดสวนประกอบ สวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการได โดยสมบูรณ ให
ถือวายังไมได        สงมอบสิ่งของนั้นเลย และใหคิดคาปรับ จากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด 
 ในระหวางที่ผูซ้ือยังมิได ใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซ้ือเห็นวาผูขาย ไมอาจปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได ผูซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิก และริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออก
หนังสือค้ําประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 กับเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น ตามที่กําหนด
ไวในสัญญาขอ 9 วรรคสองก็ได และถาผูซ้ือ ไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขาย เมื่อ
ครบกําหนดสงมอบแลว      ผูซ้ือมีสิทธิที่จะปรับผูขาย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
  

ขอ 11. การรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย 
 ถาผูขาย ไมปฏิบัติตามสัญญา ขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความเสีย
หายแกผูซ้ือแลว ผูขายตองชดใชคาเสียหาย ใหแกผูซ้ือโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแต
วันที่ ไดรับแจงจากผูซ้ือ 
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ขอ 12. การขอขยายเวลาสงมอบ 

 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือบกพรองของฝายผูซ้ือ 
หรือพฤติการณอันใดอันหนึ่ง ซ่ึงผูขายไมตองรับผิดชอบ ตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถ
สงมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตาม
สัญญา หรือ ของด หรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณ ดังกลาวพรอมหลักฐาน 
เปนหนังสือใหผูซ้ือทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
 ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไป ตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง ใน
การที่จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับ โดยไมเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน เวน
แตกรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือบกพรองของฝายผูซ้ือ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูซ้ือทราบดีอยู
แลวตั้งแตตน 
 การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ
ของผูซ้ือที่จะพิจารณา 
 

 สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาได อาน และเขาใจขอความ 
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

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

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

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

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

 
_________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งสวนราชการผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 



  เอกสารแนบทายหมายเลข 1.6 (1) 
แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                                               (หลักประกันซอง) 
 
เลขที่………………….                                                                     วันที่………………………….. 
 

ขาพเจา………..(ช่ือธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….สํานักงานตั้งอยูเลขที่…………ถนน
……….ตํ าบล /แขวง……………..อํ าเภอ /เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู มี
อํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ……..(ช่ือสวน
ราชการผูประกวดราคา)………….ดังมีขอความตอไปนี้ 
 1.  ตามที่…………………...(ช่ือผู เสนอราคา)………………...…..ไดยื่นซองประกวด
ราคาสําหรับการจัดจาง……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่……….….ซ่ึงตองวาง
หลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาตอ…………………..(ช่ือสวนราชการผูประกวด
ราคา)…………………..…..เปนจํานวนเงิน…………..บาท (………………………..) นั้น 
 ขาพเจายอมผูกพันตน โดยไมมีเงื่อนไข  ที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอน ไมไดเชนเดียวกับลูก
หนี้ ช้ันตน  ในการชําระเงินตามสิทธิ เรียกรองของ…………….(ช่ือสวนราชการผูประกวด
ราคา)………..……..จํานวนไม เกิน…………บาท  (………………..) ในกรณี……….…..(ช่ือ 
ผู เสนอราคา)…………………..ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอันเปนเหตุให
………...………(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา) ......................................มีสิทธิริบหลักประกัน
ซองประกวดราคาหรือให ชดใชค าเสี ยหายใดๆ  รวมทั้ งกรณี ที่……………..(ช่ือ ผู เสนอ
ราคา)………..…..ไดถอนใบเสนอราคาของตน  ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู  หรือมิ
ไดไปลงนามในสัญญาเมื่อไดรับแจงไปทําสัญญา หรือมิไดวางหลักประกันสัญญา ภายในระยะ
เวลาที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคา  โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใดๆ  เพื่ อโตแยงและ
…………………..(ช่ือสวนราชการผูประกวดราคา)……………………..………ไมจําเปนตอง
เรียกรองให………………….….(ช่ือผูเสนอราคา)……………..ชําระหนี้นั้นกอน 
 2.  หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแต………………ถึง………….และขาพเจาจะไม
เพิกถอนการค้ําประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 
 3.  ถา………..…….(ช่ือผูเสนอราคา)….……………ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการ
เสนอราคาออกไป  ขาพเจายินยอม  ที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ ออกไปตลอดระยะ
เวลายืนราคาที่ไดขยายออกไปดังกลาว  
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 ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     เอกสารแนบทายหมายเลข 1.6 (2) 
แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

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

ข าพ เจ า……………..(ช่ื อ ธน าค าร )…………..สํ านั ก ง าน ตั้ งอ ยู เล ขที่……..ถนน
……………….....ตําบล/แขวง…………..อําเภอ/เขต……….จังหวัด……………………………
โดย………...………ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ไวตอ............
……………..(ช่ือสวนราชการผูซ้ือ)………………..….ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูซ้ือ” ดังมีขอความตอ
ไปนี้ 
 1. ตามที่……..(ช่ือ ผูขาย ) ……...ซ่ึ งตอไปนี้ เรียกว า  “ผู ขาย” ไดทํ าสัญญาซื้ อขาย
….……………กับผูซ้ือตามสัญญาเลขที่……….ลงวันที่…….…ซ่ึงผูขายตองวางหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาตอผูซ้ือเปนจํานวนเงิน………....บาท(……………...….....…)ซ่ึงเทากับรอยละ
…...(….…….…..)ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา 

ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูก
หนี้ ช้ั น ต น  ใน ก ารชํ าระ เงิน ให ต ามสิ ท ธิ เรี ยก ร อ งขอ งผู ข าย  จํ าน วน ไม เกิ น…….…
บาท(……….…………..) ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือ
คาใชจายใด ๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ  ที่กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตน  ทั้งนี้  
โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยงและผูซ้ือไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นกอน 
 2. หากผูซ้ือไดขยายระยะเวลาใหแกผูขาย  หรือยินยอมใหผูขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ใด ๆ  ในสัญญา  ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ  ดวย 
 3. หนังสือค้ําประกันนี้  มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อขายดังกลาวขางตนจนถึงวันที่
ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายจะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป  และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกัน
ไมวากรณีใด ๆ  ตราบเทาที่ผูขายยังตองรับผิดชอบตอผูซ้ือตามสัญญาซื้อขายอยู 

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
  (ลงชื่อ)……………………ผูค้ําประกัน 

(…………………………...) 
ตําแหนง…………………... 

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

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



     เอกสารแนบทายหมายเลข 1.7 (1) 
บทนิยาม 

  “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่เขาเสนอราคาในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน  เปนผูมี
สวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอ
ราคาในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานในคราวเดียวกัน 
  การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกลาวขางตน  ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดัง
ตอไปนี้ 

(1)  มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร  โดยผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการกรรมการผู
จัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติ
บุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ที่ เสนอราคาใหแกสํานักงานและผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 

(2)  มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  หรือผู
เปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด  เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุน
รายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกสํานกั
งานและผู ใหบ ริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส ในการประกวดราคาจางดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
  คาํวา  “ผูถือหุนรายใหญ”  ใหหมายความวา 
  (ก)  กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หมาย
ความวาผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (ข)  กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละหาในกิจการนั้น หรือใน
อัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 
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  (3)  มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1)  และ (2)  โดยผูจัดการ หุน
สวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือ
เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอ
ราคาใหแกสํานักงานในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้  หรือในนัยกลับ
กัน 
  การดํารงตําแหนง  การเปนหุนสวน  หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส  
หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการ
เปนหุนสวน  หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 
  ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร  ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่ แทจริง  หรือเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แลวแต
กรณี  และหางหุนสวน  หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเสนอราคาใหแก
สํานักงานในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคราวเดียวกันใหถือวาผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2)  หรือ (3)  แลวแตกรณี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    เอกสารแนบทายหมายเลข 1.7 (2) 
 
  “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”  หมายความวาการที่ผูเสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ  อันเปนการขัดขวาง  หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปด
โอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอสํานักงาน  ไมวาจะกระทําโดยการ
สมยอมกัน  หรือโดยการให  ขอใหหรือรับวาจะให  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน  
หรือประโยชนอ่ืนใด  หรือใชกําลังประทุษราย  หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย  หรือแสดง
เอกสารอันเปนเท็จ  หรือกระทําการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชน
ในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน  หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทํา
สัญญากับสํานักงาน  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือเพื่อใหเกิดความได
เปรียบสํานักงาน  โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

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



เอกสารแนบทายหมายเลข 1.8 (1) 
บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

 
  1.  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ............ แผน 
บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  จํานวน………….แผน 
ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)  จํานวน ............แผน 

(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน............. แผน 
หนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน ............... แผน 
บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ จํานวน …….  แผน 
ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)จํานวน........... แผน 
บัญชีผูถือหุนรายใหญ  จํานวน ............. แผน 

  2.  ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 
(ก   (ก) บุคคลธรรมดา 

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  จํานวน ............... แผน 
       (ข) คณะบุคคล 

สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  จํานวน .............. แผน 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน ........... แผน  

3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  จํานวน ............... แผน 

(ก) บุคคลธรรมดา 
-  บุคคลสัญชาติไทย 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน.........แผน 
-  บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย 
    สําเนาหนังสือเดินทาง จาํนวน..........แผน 
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            (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
                - หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
                 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ........ แผน 
      บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  จํานวน  ……..แผน 

     ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)   จํานวน  ……..  แผน 
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน .......... แผน 
   หนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน ................ แผน 
   บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  จํานวน……..แผน 
    ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)   จํานวน   …….  แผน 
   บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน ………….แผน 

4. อ่ืน ๆ  (ถามี) 
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
 
ขาพเจาขอรับรองวา   เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นในการประกวดราคาซื้อดวย 

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกสถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
    ลงชื่อ ............................................. ผูเสนอราคา 
              ( ..........................................) 

 
หมายเหต ุ    ในกรณีที่เอกสารใด สวนราชการมิไดเปนผูจัดทําใหตามมาตรฐานของทางราชการ   

ผูเสนอราคาสามารถจัดทํา  และรับรองความถูกตองของเอกสารได เชน บัญชีรายชื่อ
หุนสวนผูจัดการ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  และบัญชีรายช่ือผูถือหุนรายใหญ  
เปนตน 

 
 
 
 

 
 



   
เอกสารแนบทายหมายเลข 1.8 (2) 

บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
 

1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน …...... แผน 
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให

บุคคลอื่นทําการแทน   จํานวน ……... แผน 
3. หลักประกันซอง  จํานวน ............ แผน 
4.    แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง     
      ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ตามเอกสารแนบทายหมายเลข 1.2)   จํานวน.......แผน  
5.    แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ      
      พรอมติดตั้ง (ตามเอกสารแนบทายหมายเลข 1.3) จํานวน.........แผน   

     6.   หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้งดวย    
                              วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (ตามเอกสารแนบทายหมายเลข 1.4)  จํานวน.....แผน  

7.   หนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในประเทศไทย          
      หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งใหจําหนายผลิตภัณฑ วาจะมีการสํารอง   
      อะไหลในรายการอุปกรณที่เสนอเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป  (เฉพาะรายการ 
      อุปกรณที่ระบุไวในรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค)     จํานวน.........แผน 
 8.  หนังสือเสนอชื่อวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    
      ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  พรอมยื่นหลักฐานแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบ 
      วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาในวันยื่นซอง            
     เพื่อประกอบการพิจารณาของผูซ้ือดวย เพื่อเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงานและให 
      คําปรึกษาแนะนําการติดตั้งอุปกรณตางๆ  ใหเปนไปตามรูปแบบ  รายการและขอกําหนด 
      ของสัญญา  จํานวน.........แผน 
9.   อ่ืน ๆ  (ถามี)     
       …...........................................................................................................        

   
ขาพเจาขอรับรองวา  เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ         

ทางอิเล็กทรอนิกส ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
    ลงชื่อ ............................................. ผูเสนอราคา 
              ( ..........................................) 

                                      ประทับตรา (ถามี)   
หมายเหต ุ    ในกรณีที่ เอกสารใด  สวนราชการมิได เปน ผูจัดทํ าใหตามมาตรฐานของทางราชการ   

ผูเสนอราคาสามารถจัดทํา  และรับรองความถูกตองของเอกสารได เชน บัญชีรายช่ือหุนสวนผู
จัดการ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  และบัญชีรายช่ือผูถือหุนรายใหญ  เปนตน 



 
เอกสารแนบทายหมายเลข 1.3 

 
 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 
 

 
ลําดับ
ที่ 

 
ผลิตภัณฑที่เสนอ 

(ชื่อ รุน แบบ ขนาด) 

 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

ตามขอกําหนดในประกาศฯ 

 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

ของผลิตภัณฑที่เสนอราคา 

 
เอกสารอางอิง 

(หนา) 

 
การยอมรับ 

(COMPLY) 
(เทียบเทา/ดีกวา) 

 
หมายเหตุ 

 
ผลการพิจารณา 

(เฉพาะเจาหนาที่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 




