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ประกาศสํานักงาน ก.พ.  
เรื�อง   ประกวดราคาซื�อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของ 
 คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั�ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 --------------------------------  
 
  ดว้ยสํานกังาน ก.พ. มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื�อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั�ง จาํนวน   
6  ประเภทรายการ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดงันี�  
 

 1.  ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย (Firewall) จาํนวน  1    ชุด 
 2.  ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดบัสูง จาํนวน       29   เครื�อง 
 3.  โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน  จาํนวน       29   ลิขสิทธิ@  
 4. เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ (Laser Printer) จาํนวน       30   เครื�อง 
 5. เครื�องพิมพแ์บบ Multifunction ขนาด A4 จาํนวน         1  เครื�อง 
 6.  เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า  (UPS)           จาํนวน       35 เครื�อง 
     ขนาดไม่ตํ�ากวา่  500 VA  
 
 1.   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั   ดงัต่อไปนี�  
 1.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุที�ประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ
และไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 1.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 1.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ@ หรือความคุม้กนัซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�น
ศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ@ และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
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2. ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไปฟังคาํชี� แจงรายละเอียดเพื�อซักซ้อมความเขา้ใจพร้อมดูสถานที�
ติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ฯ  หรือมอบอาํนาจเป็นหนงัสือให้ผูแ้ทนไปฟังรายละเอียดพร้อมดูสถานที�แทน 
โดยพร้อมกนัในวนัที�......................................เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องประชุม........................           
อาคารศูนยส์ัมมนา  (อาคาร .... ชั�น ....) สํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ตั�งอยูเ่ลขที� 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท ์
ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  ผูเ้สนอราคาที�ไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที�ติดตั� ง
จะตอ้งปฏิบติัตามที�สํานกังาน ก.พ. กาํหนด เสมือนกบัผูเ้สนอราคาที�ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที�ติดตั�ง
ทุกประการ 

 

3. กําหนดยื�นเอกสารประกวดราคาซื� อด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ในวันที� 
.................................................. ระหว่างเวลา  11.00  น.  ถึง  12.00  น. ณ ห้องประชุม..............  อาคาร 
ศูนยส์ัมมนา (อาคาร .... ชั�น .... ) สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ตั�งอยูเ่ลขที� 47/101  หมู่ 4  ถนนติวานนท ์ 
ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  
 

4. กาํหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวนัที� ........................................ 
     -  ลงทะเบียน   ระหวา่งเวลา 10.10  น. ถึง 10.40  น. 
     -  ทดสอบระบบ   ระหวา่งเวลา  10.40  น.    ถึง  10.55  น. 
     -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา  ระหวา่งเวลา    11.00  น. ถึง 11.30  น. 
 

ณ  บริษทั บีส ไดเมนชั�น จาํกดั  ตั�งอยู่ที�อาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต ชั�น 4 เลขที� 88/88 หมู่ที� 2 ซอยงามวงศ์วาน 6 
ถนนงามวงศ์วาน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี (หลงักระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนยบ์ริการ 
พานาโซนิค) ซึ� งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั� งนี�  
 

              ผูส้นใจติดต่อขอซื�อเอกสารในราคาชุดละ 300.- บาท ได้ที�กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน   
อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร 3 ชั� น 3) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  ตั� งอยู่เลขที�  47/101 หมู่  4   
ถนนติวานนท์ ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ตั�งแต่บดันี� จนถึงวนัที� ……………………......
หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 0 2547 1093 ในวนัและเวลาราชการ  
 
                  ประกาศ    ณ   วนัที�  …………………………                
 
 
 
 

 (นางสุชาดา   รังสินนัท)์ 
 ที�ปรึกษาระบบราชการ 
 ปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 
 
 
 



 
 

เอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที
  ......... /2553 
การซื�อระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์เพื�อสนับสนุนการดําเนินงานของ 

คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั%ง    
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.   ลงวนัที
          มีนาคม  2553 

----------------------------------------- 
  สํานกังาน ก.พ.  ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่  “สํานกังาน”  มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื�อระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
พร้อมติดตั�ง  จาํนวน  6  ประเภทรายการ  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ  ดงันี�  
 

 1.   ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย (Firewall) จาํนวน         1   ชุด 
 2.   ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดบัสูง จาํนวน       29   เครื�อง 
 3.   โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน  จาํนวน       29  ลิขสิทธิ@  
 4.    เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ (Laser Printer) จาํนวน       30   เครื�อง 
 5.    เครื�องพิมพแ์บบ Multifunction  ขนาด A4 จาํนวน         1   เครื�อง 
 6.    เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า  (UPS)           จาํนวน        35   เครื�อง 
         ขนาดไม่ตํ�ากวา่  500 VA  
 

ซึ� งพสัดุที�จะซื�อนี� ตอ้งเป็นของแท ้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที�จะ 
ใช้งานไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี�   โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี�  
   1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    1.1  รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑร์ะบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื�อสนบัสนุน 
      การดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั�ง 

  1.2  แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาซื�อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
    เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  
    พร้อมติดตั�งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   
  1.3   แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
           เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  
           พร้อมติดตั�ง 
  1.4   หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื�อสนบัสนุน 
           การดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั�ง 
           ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.5   ตวัอยา่งสัญญาซื�อขายคอมพิวเตอร์ 
  1.6   แบบหนงัสือคํ�าประกนั 

            (1) หลกัประกนัซอง   
                  (2) หลกัประกนัสัญญา 
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    1.7   บทนิยาม 
              (1) ผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
              (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
    1.8   แบบบญัชีเอกสาร 
        (1)  บญัชีเอกสารส่วนที�  1 
        (2)  บญัชีเอกสารส่วนที�  2 
 

  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 

 2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุที�ประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการและ
ไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น และ/หรือตอ้ง
ไม่ เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  
ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้  1.7 
 2.4  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ@ หรือความคุม้กนัซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ� น 
ศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ@ และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
 

 3. หลกัฐานการเสนอราคา 
 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 

  3.1 ส่วนที
  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกัด ให้ยื�นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายชื�อหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง
ทุกฉบบั 

(ข) บ ริ ษัท จํา กัด ห รื อ บ ริ ษัท ม ห า ช น จํา กัด  ใ ห้ ยื� น สํ า เ น า ห นัง สื อ รั บ ร อ ง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) และ
บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 
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(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร่้วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที�มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื�น
เอกสารตามที�ระบุไวใ้น  (1) 

(3) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(4) บญัชีเอกสารส่วนที�  1  ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้  1.8  (1)   

 

  3.2 ส่วนที
  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 

   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้  4.3   
   (2) หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูเ้สนอราคา 
มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทน 
        (3) หลกัประกนัซอง  ตามขอ้  5. 

      (4) บญัชีเอกสารส่วนที�  2  ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้  1.8  (2) 
 

 4. การเสนอราคา 
 

  4.1 ผู เ้สนอราคาตอ้งยื �นขอ้เสนอตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง
ครบถว้น  ลงลายมือชื�อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 
  4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ภายใน 90 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา 
  4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุไปพร้อมเอกสารส่วนที�  1  และเอกสารส่วนที�  2  เพื�อประกอบการพิจารณาหลกัฐานดงักล่าวนี�
สาํนกังานจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที�แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง  โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค ์
จะขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให้ คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ
ภายใน  3  วนัทาํการ 
  4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ พร้อมติดตั�ง  ตามแบบในขอ้ 1.3 
   ทั�งนี�แคตตาล็อกของครุภณัฑ์ให้ขีดเส้นใตเ้นน้ขอ้ความที�อธิบายคุณสมบติัของครุภณัฑ์
ดว้ย  และระบุวา่ตรงกบัคุณลกัษณะของครุภณัฑ์ในขอ้ใด  พร้อมนี� ให้ระบุในตารางเปรียบเทียบคุณสมบติั
ทางเทคนิคฯ  ช่องเอกสารอา้งอิงดว้ยวา่อา้งอิงแคตตาล็อกหนา้ใด 
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  4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑ์
หรือตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย หรือตวัแทนที�ได้รับการแต่งตั�งให้จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์  
ในประเทศไทย  ทุกรายการที�เสนอราคา  ยกเวน้รายการที� 5 เครื�องพิมพแ์บบ Multifunction ขนาด A4  
  4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือแสดงเงื�อนไขการซื�อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั�งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในขอ้ 1.4  จาํนวน  3  ชุด 
  4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งสาํเนาเอกสารในขอ้  3.2 (1),  4.4  และ 4.5   จาํนวน  2  ชุด 
    4.8 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุที�เสนอ  จาํนวน ...-...   หน่วย (ถา้มี) เพื�อใช ้
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั�งนี�   สํานกังานจะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ  ที�เกิดขึ�นแก่ตวัอย่างดงักล่าว ตวัอย่างที�เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ สํานกังานจะคืนให้แก่ 
ผูเ้สนอราคา 
  4.9 ก่อนยื �น เอกสารประกวดราคาซื�อด ้วยวิธีการทางอิเล ็กทรอนิกส์ผู เ้สนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคา 
ทั� งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยว ิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  4.10  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื �นเอกสารประกวดราคาซื�อด ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ในวนัที�.......................................... ระหวา่งเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ  ห้องประชุม.........................   
อาคารศูนยส์ัมมนา  (อาคาร ... ชั�น ...)  สํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ตั�งอยูเ่ลขที� 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท ์
ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี 
 

        เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล ้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ�มเติมโดยเด็ดขาด 
 

   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้เสนอราคา 
แต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ 1.7 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อ
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั�งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอราคา 
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื�นใดที�มี
หลกัฐานว่า ผูเ้สนอราคารับทราบแลว้ 
 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที�มีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่าง 
เป็นธรรมตามขอ้ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคารายนั�นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  
และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน  
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 ผูเ้สนอราคาที�ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื�องตน้ เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอ
ราคา ที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือผูเ้สนอราคาที�ไม่ผา่น
คุณสมบตัิทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานที�จดัหาพสัดุภายใน 3 วนั 
นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที�จดัหา
พสัดุใหถื้อเป็นที�สุด 
 หากปรากฏต่อคณะ กรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาซื� อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที�
กาํหนดไว ้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคา
พบปะหรือติดต่อสื�อสารกบับุคคลอื�น และเมื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะให้ดาํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป 
จากขั�นตอนที�คา้งอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที�ยงัเหลือก่อนจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา  
แต่ตอ้งสิ�นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั�งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที� เพื�อเริ�มตน้กระบวนการ
เสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที�อยูใ่นสถานที�นั�นทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ  เพื�อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  4.11 ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาในวนัที� ................................ 
     -  ลงทะเบียน   ระหวา่งเวลา   10.10  น.  ถึง 10.40  น. 
     -  ทดสอบระบบ   ระหวา่งเวลา    10.40  น.    ถึง  10.55  น. 
     -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา  ระหวา่งเวลา    11.00  น.   ถึง   11.30  น. 

 

ณ บริษทั บีส ไดเมนชั�น จาํกดั ตั�งอยู่ที�อาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต ชั�น 4 เลขที� 88/88 หมู่ที� 2 ซอยงามวงศ์วาน 6 
ถนนงามวงศ์วาน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี (หลงักระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนยบ์ริการ 
พานาโซนิค) ซึ� งเป็นผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั� งนี�  โดยจะตอ้งปฏิบติั
ดงันี�  

(1) ผูเ้สนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื�อนไขการซื�อระบบคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั�ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งเริ�มตน้ที�  
2,232,800.- บาท  (สองลา้นสองแสนสามหมื�นสองพนัแปดร้อยบาทถว้น) 
 (3)  ราคาที� เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอื�น ๆ (ถ้า มี )  
รวมค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
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 (4)  ร า ค า ที� เ ส น อ ใ น ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า ซื� อ ด้ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
จะตํ�ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 (5)  ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื�อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ�นแล้ว 
จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที�ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที�เสนอหลงัสุด 
 (6)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  60  วนั นบัแต่วนัยืนยนัราคา
สุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยืนราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที�ตนเสนอไว ้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้
 (7)  ผูเ้สนอราคาที�เขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการจดั
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั�งนี� จะแจง้ให้
ทราบในวนัเสนอราคา 
 

    5. หลกัประกนัซอง 
 

  ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื�นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค จาํนวน  
111,640.- บาท  (หนึ� งแสนหนึ� งหมื�นหนึ� งพนัหกร้อยสี� สิบบาทถ้วน) โดยหลกัประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการคํ� าประกัน ตั� งแต่ว ันยื�นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงว ันสิ� นสุด 
การยนืราคา  (ตั�งแต่วนัที�................................. ถึงวนัที�................................) โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�ง
อยา่งใดดงัต่อไปนี�    
 5.1 เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่สํานกังาน  ชื�อบญัชี  “สํานกังาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวนัที� 
ที�ยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้นั�นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
 5.2 หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.6 (1) 
 5.3 หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ที�ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ� าประกัน ตามประกาศของธนาคาร                       
แห่งประเทศไทย ซึ� งได้แจง้เวียนชื�อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือ                  
ค ํ�าประกนัดงัระบุในขอ้  1.6 (1) 
 5.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 

  หลกัประกนัซองตามขอ้นี�   สํานกังานจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้ ํ�าประกนัภายใน 15 วนั 
นบัถดัจากวนัที�ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที�คดัเลือกไวซึ้� งเสนอราคาตํ�าสุด
จะคืนใหต่้อเมื�อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื�อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
          การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย 
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 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
 6.1 ในการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  สํานักงานจะพิจารณาตดัสินด้วย
ราคารวม 
                 6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื�นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูเ้สนอราคารายนั�น  
เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวดราคา
ซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั  ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาํนกังานเท่านั�น 
 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณี
ดงัต่อไปนี�  

(1) ไม่ปรากฏชื�อผูเ้สนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
สาํนกังาน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไข ที�กาํหนดในเอกสารประกวดราคาซื�อ 
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทาํให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ 
ผูเ้สนอราคารายอื�น 
 6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาํสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือสํานกังานมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคา  ชี� แจงขอ้เท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือ
ข้อเท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวข้อง  กับผูเ้สนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  
หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกตอ้ง 
 

 6.5 สํานักงานทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด  หรือราคาหนึ� งราคาใด  หรือราคาที�เสนอ
ทั�งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื�อในจาํนวน  หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ� งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัซื�อเลยก็ได ้สุดแต่จะ 
พิจารณา  ทั�งนี�   เพื �อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของสํานกังานเป็น
เด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั�งสาํนกังานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
ซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที�ไดร้ับ
การคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อได้ว่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
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 6.6 ในกรณีที� ปรากฏข้อ เท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื� อด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิได้รับการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.7 สํานกังานมีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูเ้สนอ
ราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน 
 

 7.  การทาํสัญญาซื�อขาย 
 7.1 ในกรณีที�ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูค้า้) สามารถ 
ส่งมอบสิ�งของได ้ครบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ นบัแต่วนัที�ทาํขอ้ตกลงซื�อ สํานักงาน
อาจจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ แทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ ในขอ้ 1.5  ก็ได ้
 

 7.2 ในกรณีที�ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ 
สิ�งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ หรือสํานกังานเห็นว่าไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลง
เป็นหนังสือ ตามขอ้ 7.1  ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญาซื�อขาย  
ตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.5  กบัสํานกังานภายใน  10  วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาสิ�งของที�ประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ใหส้าํนกังานยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�   
 (1) เช็คที�ธนาคารสั�งจ่าย ใหแ้ก่สาํนกังาน  ชื�อบญัชี “สาํนกังาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวนัที� 
ที�ทาํสัญญาหรือ ก่อนหนา้นั�นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
 (2) หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนั ดงัระบุใน 
ขอ้ 1.6 (2) 
 (3) หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที�ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ� าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ซึ� งได้แจ้งเวียนชื�อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ 
คํ�าประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.6 (2) 
 (4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 หลกัประกนันี� จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที�คู่สัญญา พน้จาก 
ขอ้ผกูพนัตามสัญญาซื�อขายแลว้ 
 

 8. อตัราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื�อขายขอ้ 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.10 ต่อวนั 
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 9.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                 ผูช้นะการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือ
ทาํสัญญาซื�อขาย ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของ 
สิ�งของที�ซื�อขายที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 1 ปี นบัถดัจากวนัที�ผูซื้�อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบ
จดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
 

 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื
น ๆ 
  10.1 เงินค่าพสัดุสาํหรับการซื�อครั� งนี�  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2553          
 10.2   เมื�อสํานกังานไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และไดต้กลงซื�อสิ�งของตาม
การประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มา
จากต่างประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ� งเป็นผูข้าย จะตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี�  

(1) แจง้การสั�งหรือนาํสิ� งของที�ซื�อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า
ภายใน 7 วนั นบัตั�งแต่วนัที�ผูข้ายสั�ง หรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นใด 

(2) จดัการใหสิ้�งของที�ซื�อขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ� งของนั� น  
โดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ� งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั� นก่อนบรรทุกของลงเรืออื�น  หรือเป็นของที�
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื�น 

(3) ในกรณีที�ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
 10.3 ผูเ้สนอราคาซึ� งได้ยื�นเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสํานักงานฯ 
แลว้ จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื�อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาแลว้ตอ้งเขา้ร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้ 4.11 (3) (4) และ (5) มิฉะนั�น
สํานกังานจะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�ง
อาจพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
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 10.4 การยดึหลกัประกนัซองของผูมี้สิทธิเสนอราคาใหด้าํเนินการในกรณีดงัต่อไปนี�  
  10.4.1  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ส่งผูแ้ทนมาลงทะเบียนเพื�อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวนั เวลา และสถานที�ที�กาํหนด 
 10.4.2  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที�มาลงทะเบียนแลว้ ไม่ LOG IN เขา้สู่ระบบ 
 10.4.3  ผูมี้สิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แลว้  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผดิ 
เงื�อนไขที�กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา่  หรือเท่ากบัราคาเริ�มตน้การประมูล 
 10.4.4  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื�อในแบบ บก. 008 แบบยนืยนัราคาสุดทา้ย 
ในการเสนอราคา 
 10.5 ผูเ้สนอราคาซึ� งสํานกังานไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที� 
ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 สํานักงานจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนังสือ 
คํ�าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาให้เป็น 
ผูทิ้�งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 10.6 สํานกังานมีสิทธิที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
 
 สาํนกังาน ก.พ.  
       มีนาคม  2553



 
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1 

 

รายละเอยีดคุณลกัษณะครุภัณฑ์ระบบคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์เพื
อสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการพทิกัษ์คุณธรรม ( ก.พ.ค.) พร้อมติดตั�ง 

1. ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) 
1.1 เป็น Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance สามารถตรวจสอบการบุกรุก

ของระบบแบบ  Deep Inspection Firewall (IPS)  โดยสามารถตรวจสอบโปรโตคอล NetBIOS/SMB, IM, 
MS-RPC, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP และ DNS ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

1.2 มี Throughput สาํหรับการทาํงานของ Firewall ไม่นอ้ยกวา่ 500Mbps 
1.3 สามารถทาํ VPN (Virtual Private Network ) ระหวา่ง Site และ Client ได ้
1.4 มี Throughput สาํหรับการทาํงานของ VPN ที�มีการเขา้รหสัแบบ 3DES ไม่นอ้ยกวา่ 100Mbps 
1.5 มีพอร์ตแบบ Copper Gigabit (10/100/1000 Base-TX) อยา่งนอ้ย 2 พอร์ต   
1.6 สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนผูใ้ชง้าน (Unlimited License) 
1.7 สามารถรองรับการใชง้านแบบ TCP/IP ไดพ้ร้อมกนัไม่นอ้ยกวา่ 128,000Concurrent Sessions 

และสามารถสร้าง New Concurrent Session ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10,000 Sessions/Sec 
1.8 สามารถสร้างการใชง้าน VPN Tunnel ไดพ้ร้อมกนัไม่นอ้ยกวา่ 200 Tunnels 
1.9 สามารถรองรับการทาํ IEEE 802.1Q VLAN Tagging ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 125 VLAN 
1.10 มีคุณสมบติัในการตรวจสอบ และป้องกนัการบุกรุกต่าง ๆ ไดอ้ยา่งนอ้ย ดงันี�  

• Syn Flood, UDP Flood และ ICMP Flood 

• IP Address Spoof 

• IP Address Sweep  

• Port Scan 

• DoS และ DDoS เช่น Ping of Death Attack, Teardrop Attack, Land Attack  

• TCP Fragment และ ICMP Fragment 
1.11 สามารถกาํหนดค่าการป้องกนั DoS ในแต่ละอินเตอร์เฟสหรือโซน 
1.12 สามารถรองรับการทาํงานแบบ VoIP Security for SIP and H.323 ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย  
1.13 สามารถทาํการเปลี�ยน IP Address และ Service Port  แบบ Network Address Translation 

(NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได ้
1.14 สามารถทาํงานลกัษณะ Transparent Mode เพื�อใชง้านกบัเครือข่ายเดิมได ้โดยไม่ตอ้งแกไ้ข  

IP Address ของ Network เดิม  
1.15 สามารถรองรับการใชง้านตามมาตรฐาน IPSec NAT Traversal และการเขา้รหสั แบบ DES, 

Triple- DES (168bit), AES ได ้
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1.16 สามารถใชง้าน Routing แบบ Static, Source based Routing ,Policy based Routing ,Dynamic 
Routing แบบ RIPv1, RIPv2, OSPF และ BGP 

1.17 สามารถใชง้าน Multicast Routing แบบ  IGMP  
1.18 สามารถกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงเครือข่าย (User Authentication) ดว้ยกนั 4 ประเภท คือ 

ฐานขอ้มูลภายใน, RADIUS, Secure ID หรือ Active Directory  และ LDAP 
1.19 สามารถรองรับการใช้งาน High Available (HA) แบบ Active/Passive(Standby) และ 

Active/Active  
1.20 สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใชง้าน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog 

ไปยงั Syslog server พร้อมกนัมากกวา่หนึ�งตวัและส่ง E-mail แจง้ 
1.21 สามารถจดัการ Configure อุปกรณ์ โดยใช้ CLI, SSH  และ  WEB based Management  

ทั�งแบบ HTTP และ HTTPS  
1.22 สามารถเปลี�ยนแปลงแกไ้ขค่า Configuration และการ  Upgrade Software ดว้ยวิธีการ TFTP 

หรือ FTP, USB และ WEB UI ได ้
1.23 สามารถตรวจสอบสถานะ Link Failure และ Device Failure ได ้และมีการทาํงานแบบ 

Stateful failover ทั�ง session ของ firewall และ VPN 
1.24 สามารถป้องกนัการใช้งานเวบ็ไซต์ที�ไม่เหมาะสม  (URL Filtering)โดยใช้ฐานขอ้มูลของ          

ผูใ้หบ้ริการ และสามารถสร้าง Blacklist และ whitelist เพิ�มเติมได ้      
1.25 รองรับการป้องกนัอีเมล์ไม่พึงประสงค ์ Spam  Email โดยสามารถเลือก Drop หรือ Tag 

subject ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย    
1.26 สามารถป้องกนั Virus,  Adware, Spyware, Keylogger แบบ file-based  ผา่นทางโปรโตคอล 

HTTP,FTP,IMAP,POP,SMTP 
1.27  สามารถทาํ Traffic management แบบ Maximum Bandwidth, Guaranteed Bandwidth   
1.28 อุปกรณ์ตอ้งไดรั้บมาตรฐาน ICSA Firewall และ VPN  
1.29 อุปกรณ์ตอ้งไดรั้บมาตรฐานทางดา้นการรักษาความปลอดภยั เช่น CSA หรือ FCC หรือ 

NEBS หรือเทียบเท่า 
1.30 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีหนงัสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑ์หรือตวัแทน

จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย หรือตวัแทนที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหจ้าํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย 
1.31 ผู ้เสนอราคาจะต้องทําการติดตั� ง อุปกรณ์ให้กับสํานักงาน ก.พ. ให้ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.32 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งฝึกอบรมความรู้เกี�ยวกบัอุปกรณ์เจา้หนา้ที�สํานกังาน ก.พ. อยา่งนอ้ย 5 คน 

พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
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1.33 การรับประกนัทุกชิ�นส่วนและการให้บริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี On-Site Service (8x5) นบัถดั
จากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 

2. ไมโครคอมพวิเตอร์ประมวลผลระดับสูง จํานวน 29 เครื
อง  โดยแต่ละเครื
องมีคุณลกัษณะดังนี� 
2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ประสิทธิภาพไม่ตํ�ากวา่ Intel Core 2 Quad Processor 2.60 

GHz มีหน่วยความจาํแคช L2 (L2 Cache Memory) ไม่ตํ�ากวา่ 12 MB 
2.2 มีหน่วยความจาํหลกั (Main Memory)  DDR2 800 MHz หรือดีกวา่ ขนาดไม่ตํ�ากวา่ 4 GB  

(2GBx2) 
2.3 ตวัเครื�องตอ้งรองรับเทคโนโลย ีChipset ไม่ตํ�ากวา่ Q45 และตอ้งรองรับหน่วยความจาํหลกัได้

ไม่ตํ�ากวา่ 8 GB 
2.4 มี Hard Disk ความจุไม่นอ้ยกวา่ 250 GB ชนิด SATA หรือดีกวา่ 
2.5 มี DVD-RW Drive แบบ Internal 
2.6 มี Media Card Reader แบบ Internal 
2.7 มีจอภาพสีแบบ LCD ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิ�ว และมี Resolution ไมน้อ้ยกวา่ 1280 x 1024  
2.8 มีระบบเสียงและลาํโพง ติดตั�งกบัจอภาพหรือสามารถแยกลาํโพงออกจากจอภาพได ้
2.9 มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet 
2.10 สนบัสนุนมาตรฐาน TPM 1.2 (Trusted Platform Module) หรือสูงกวา่ 
2.11 มีรูปแบบ Small Form Factor 
2.12 มี USB Port เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ อย่างนอ้ย 8 พอร์ต (โดยมีพอร์ตดา้นหนา้ไม่น้อยกว่า  

2 พอร์ต), Serial Port อยา่งนอ้ย 1 พอร์ต และ Parallel Port อยา่งนอ้ย 1 พอร์ต 
2.13 มีคียบ์อร์ดที�มีอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษพิมพติ์ดอยูบ่นปุ่มอยา่งชดัเจน 
2.14 มีเมาส์ชนิด Optical Scrolling พร้อมแผน่รอง 
2.15 มี Flash Drive ความจุไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
2.16 ตวัเครื�องคอมพิวเตอร์ BIOS แผงวงจรหลกั จอภาพ เมาส์ คียบ์อร์ด และลาํโพง อยู่ภายใต้

เครื�องหมายการคา้เดียวกนั 
2.17 มีแผน่ CD หรือ DVD Recovery System ที�อยูภ่ายใตเ้ครื�องหมายการคา้เดียวกนั  
2.18 มีโปรแกรมระบบปฏิบติัการ (Operating System) Microsoft Windows Vista  Business  หรือ

ดีกวา่โดยมีแผน่โปรแกรมที�มีลิขสิทธิ@ ถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์
2.19 ได้รับมาตรฐานด้านการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ มอก.1956-2548 และ

มาตรฐานดา้นความปลอดภยั UL หรือ CSA หรือ มอก.1561-2541 โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐานอยา่ง
ชดัเจนตรงกบัรุ่นที�เสนอ 

2.20 โรงงานผูผ้ลิตไดรั้บมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
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2.21 การรับประกนัทุกชิ�นส่วนและการให้บริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี On-Site Service นบัถดัจาก
วนัที�ผา่นการตรวจรับ 

2.22 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีหนงัสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑ์หรือตวัแทน
จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย หรือตวัแทนที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหจ้าํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย 

 
3.  โปรแกรมปฏิบัติการสํานักงาน จํานวน 29 ลขิสิทธิL มีคุณลกัษณะดังนี� 

โปรแกรมปฏิบติัการสํานกังาน Microsoft Office Standard 2007 มีเมนูภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
จาํนวน 29 ลิขสิทธิ@  พร้อมแผน่โปรแกรม จาํนวน 3 ชุด 
 
4. เครื
องพมิพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)  จํานวน 30 เครื
อง โดยแต่ละเครื
องมีคุณลกัษณะดังนี� 

4.1 มีความเร็วในการพิมพไ์ม่ตํ�ากวา่ 33 หนา้ต่อนาที ดว้ยกระดาษ A4 
4.2 สามารถพิมพแ์ผน่แรกใชเ้วลาไม่เกิน 9 วนิาที 
4.3 มีความละเอียดไม่ตํ�ากวา่ 1200x1200 dpi 
4.4 มีหน่วยประมวลผลไม่ตํ�ากวา่ 400 MHz 
4.5 มีหน่วยความจาํ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 128 MB และสามารถขยายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 320 MB 
4.6 มีถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค ์(Tray) ไม่ตํ�ากวา่ 50 แผน่ ถาดใส่กระดาษมาตรฐาน (Tray)   

ไม่ตํ�ากวา่ 250 แผน่ และที�รองรับเอกสารออกไม่ตํ�ากวา่ 125 แผน่ 
4.7 มีระบบพิมพเ์อกสาร 2 หนา้ อตัโนมติั Automatic two-sided printing 
4.8 มีพอร์ตต่อเชื�อมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB Port เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย 
4.9 Drum และ Toner ตอ้งเป็นชิ�นเดียวกนั 
4.10 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑ์หรือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ย 
4.11 การรับประกนัทุกชิ�นส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 
4.12 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีหนงัสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑห์รือตวัแทน

จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย หรือตวัแทนที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหจ้าํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย 
 

5. เครื
องพมิพ์แบบ Multifunction ขนาด A4 จํานวน 1 เครื
อง มีคุณลกัษณะดังนี� 
5.1 ความเร็วในการพิมพข์าวดาํและสีไม่ตํ�ากวา่ 20 หนา้ต่อนาที ดว้ยกระดาษ A4 
5.2 สามารถพิมพข์าวดาํแผน่แรกใชเ้วลาไม่เกิน 18 วนิาที และพิมพสี์แผน่แรกใชเ้วลาไม่เกิน 18.5 

วนิาที 
5.3 ความละเอียดในการพิมพข์าวดาํและสีไม่ตํ�ากวา่  600 x 600 dpi 
5.4 ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาวดาํ ไม่ตํ�ากวา่ 20 หนา้ต่อนาที ดว้ยกระดาษ A4 
5.5 ถ่ายเอกสารแบบยอ่ขยายไดอ้ยา่งนอ้ย 25% - 400% 



 

- 5 - 
 

5.6 ความละเอียดในการสแกนภาพไม่นอ้ยกวา่ 1200 dpi 
5.7 มีหน่วยประมวลผลไม่ตํ�ากวา่ 450 MHz 
5.8 มีหน่วยความจาํมาตรฐาน ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 160 MB และสามารถขยายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 416 MB 
5.9 มีถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค ์(Tray) ไม่ตํ�ากวา่ 50 แผน่ ถาดใส่กระดาษมาตรฐาน (Tray)  

ไม่ตํ�ากวา่ 250 แผน่ ถาดป้อนกระดาษอตัโนมติั Automatic document feeder (ADF) ไม่ตํ�ากวา่ 50 แผน่ 
และที�รองรับเอกสารออกไม่ตํ�ากวา่ 150 แผน่  

5.10 มีพอร์ตต่อเชื�อมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB Port เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย  
และ มี Network Interface เป็นแบบ Ethernet (Internal) หรือดีกวา่  

5.11 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑ์หรือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ย 
5.12 การรับประกนัทุกชิ�นส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 
6. เครื
องควบคุมและสํารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ตํ
ากว่า 500 VA จํานวน 35 เครื
อง โดยแต่ละเครื
อง 

มีคุณลกัษณะดังนี� 
6.1 เป็นเครื�องจ่ายไฟฟ้าสาํรอง (UPS)  ที�ทาํงานในลกัษณะ Line Interactive หรือดีกวา่ 
6.2 ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ เพื�อใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื�องสําหรับอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
6.3 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500VA และสามารถสาํรองกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที  
6.4 มีแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ 220 VAC +/- 25 % และความถี�ขาเขา้ 50Hz +/- 5% หรือดีกวา่ 
6.5 มีแรงดนัไฟฟ้าขาออก 220 VAC +/- 10% และความถี�ขาออก 50Hz +/- 1% หรือดีกวา่ 
6.6 มีเตา้รับทางด้านออก (แบตเตอรี�) จาํนวนไม่น้อยกว่า 3 เตา้รับ  
6.7 แบตเตอรี� เป็นแบบ Sealed Lead Acid โดยไม่ตอ้งบาํรุงรักษา (Maintenance Free) 
6.8 มีระบบป้องกนั Short Circuit , Overload และระบบป้องกนัแรงดนัไฟกระชากสูงสําหรับ

สายโทรศพัท ์และสาย LAN 
6.9 มีระบบแสดงสภาวะเครื�องและมีเสียงเตือนเมื�อเกิดสภาวะผดิปกติ 
6.10 มีระบบปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั Automatic Voltage Regulation (AVR)  
6.11 มี Communication Interface Port เชื�อมต่อกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ได ้
6.12 มีระบบ Software ที�ใชต้รวจสอบสถานะการทาํงานของเครื�องได ้
6.13 ไดรั้บมาตรฐาน มอก. 1291-2545 หรือ FCC ,UL โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
6.14 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
6.15 การรับประกนัทุกชิ�นส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 2 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 
6.16 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีหนงัสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑห์รือตวัแทน

จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย หรือตวัแทนที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหจ้าํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

แบบใบยื
นข้อเสนอการประกวดราคา 
ซื�อระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์เพื
อสนับสนุนการดําเนินงานของ 

 คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั�ง 
ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

เรียน     ที�ปรึกษาระบบราชการ 
 1.  ข้าพเจ้า บริษทั/ห้าง/ร้าน..............................................................อยู่เลขที�.............. 
ถนน...........................................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต........................................ 
จงัหวดั............................................................โทรศพัท.์.....................................โทรสาร...............................
โดย.............................................................. ผูล้งนามขา้งทา้ยนี�  ไดพ้ิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร
ประกวดราคาซื�อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทกัษ ์
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั�ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขที�............/2553 และเอกสาร 
เพิ�มเติมเลขที�…….............(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับขอ้กาํหนดและเงื�อนไขแลว้ รวมทั�งรับรองว่า
ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนด  และไม่เป็นผูทิ้�งงานของทางราชการ 
 2. ขา้พเจ้าขอเสนอระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ 
คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั�ง ซึ� งกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อ 
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดงัต่อไปนี�  
 

ลาํดับที
 รายการ จํานวน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย (Firewall) 

ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดบัสูง 

โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน  

เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ (Laser Printer) 

เครื�องพิมพแ์บบ Multifunction ขนาด A4 

เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า  (UPS)           

ขนาดไม่ตํ�ากวา่  500 VA   

1  ชุด 

29  เครื�อง 

29  ลิขสิทธิ@  

30 เครื�อง 

1 เครื�อง 

35 เครื�อง 

 

และกาํหนดส่งมอบพสัดุภายใน….…วนั  (กาํหนดไวภ้ายใน 90 วนั) นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา 
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 3. คาํเสนอนี� จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...........วนั  (ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั) นบัแต่วนัยืนยนั
ราคาสุดทา้ย  และสาํนกังาน ก.พ. อาจรับคาํเสนอนี�   ณ  เวลาใดก็ไดก่้อนที�จะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว  
หรือระยะเวลาที�ยดืออกไปตามเหตุผลอนัสมควรที�สาํนกังาน  ก.พ.  ร้องขอ  
 

4. ในกรณีที�ขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็นผูช้นะการประกวดราคาซื�อดว้ยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  ขา้พเจา้รับรองที�จะ  
  4.1 ทาํสัญญาตามแบบสัญญาซื�อขายของทางราชการกบัสาํนกังาน ก.พ.  ภายใน    
10  วนั  นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บหนงัสือใหไ้ปทาํสัญญา  
  4.2 มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาตามที�ระบุไวใ้นขอ้  7  ของเอกสาร 
ประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สํานกังาน  ก.พ.  ก่อนหรือขณะที�ไดล้งนามในสัญญา  
เพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น  
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที�ระบุไว้ข้างต้นนี�   ข้าพเจ้ายอมให ้
สาํนกังาน ก.พ.  ริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ�าประกนั รวมทั�งยนิดีชดใชค้่าเสียหาย
ใดที�อาจมีแก่สํานกังาน ก.พ. และสํานกังาน  ก.พ.  มีสิทธิจะให้ผูเ้สนอราคารายอื�นเป็นผูเ้สนอราคาไดห้รือ
สาํนกังาน ก.พ.  อาจเรียกการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได ้ 

 

5. ขา้พเจา้ยอมรับวา่สํานกังาน ก.พ. ไม่มีความผกูพนัที�จะรับคาํเสนอนี�  รวมทั�งไม่ตอ้ง
รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดขึ�นในการที�ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา  

 

6. บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา  เช่น  ตวัอยา่ง (Sample)  แคตตาล็อก  แบบรูป
รายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  (Specifications)  ซึ� งขา้พเจา้ไดส่้งให้แก่สํานกังาน ก.พ.  ขา้พเจา้ยินยอม
มอบใหส้าํนกังาน ก.พ.  ไวเ้ป็นเอกสารและทรัพยสิ์นของทางราชการ  
  สาํหรับตวัอยา่งที�เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ ซึ� งสาํนกังาน ก.พ.คืนให้ ขา้พเจา้จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  ที�เกิดขึ�นกบัตวัอยา่งนั�น  
 

7. เพื�อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัโดยถูกตอ้งตามที�ไดท้าํความเขา้ใจ และตามความ
ผกูพนัแห่งคาํเสนอนี�   ขา้พเจา้ขอมอบ………………………………………………………………………
เพื�อเป็นหลกัประกนัซอง เป็นเงินจาํนวน…………………….บาท   มาพร้อมนี�  
 

8. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที�ไดย้ื�นในการประกวดราคา
ซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�โดยละเอียดแลว้  และเขา้ใจดีวา่สํานกังาน ก.พ.  ไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ     
ในความผดิพลาด   หรือตกหล่น  
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 9. การประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�ไดย้ื�นเสนอโดยบริสุทธิ@  ยุติธรรม
และปราศจากกลฉอ้ฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือหลาย
บุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วนบริษทัใด ๆ  ที�ไดย้ื�นเสนอราคาในคราวเดียวกนั  
  
                                     เสนอมา      ณ      วนัที�         เดือน                        พ.ศ.  
  
                          
  
               ลงชื�อ..................………….....................                                   
                               (......................................................)  
                                    ตาํแหน่ง............................................................. 
                                                                  ประทบัตรา (ถา้มี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


