
 

 

 

ร่างครั้งที่ 1 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ.  
เร่ือง  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สําหรับโครงการปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการใช้งานระบบโปรแกรมของสํานักงาน ก.พ.  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

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

  ด้วยสํานักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
พร้อมติดต้ัง สําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการใช้งานระบบโปรแกรมของสํานักงาน ก.พ. 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 
 

 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade พร้อมอุปกรณ์  ประกอบด้วย 

 1. ตู้สําหรับติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade (Blade Enclosure) จํานวน 1 ตู้ 

 2. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade (Blade Server)  จํานวน 8 ชุด 

 3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล  จํานวน 1 ชุด 
 

 1. ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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 2. ผู้เสนอราคาจะต้องไปฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ หรือมอบอํานาจ
เป็นหนังสือให้ผู้แทนไปฟังรายละเอียดแทน โดยพร้อมกันในวันท่ี .......................................... เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ..................  อาคารศูนย์สัมมนา  (อาคาร   ชั้น    ) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  
ต้ังอยู่เลขท่ี 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ผู้เสนอราคาท่ีไม่ไป
ฟังรายละเอียดและดูสถานท่ีติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ จะต้องปฏิบัติตามที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด เสมือนกับผู้เสนอราคาท่ีไปฟังรายละเอียดทุกประการ 

  3. กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ........................ 
ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม...... อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร    ชั้น   สํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี  ต้ังอยู่เลขท่ี 47/101  หมู่ 4  ถนนติวานนท์  ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  

4. กําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวันท่ี ........................................ 
    -  ลงทะเบียน      ระหว่างเวลา   10.10  น.   ถึง   10.40   น. 
    -  ทดสอบระบบ      ระหว่างเวลา   10.40  น.   ถึง   10.55   น. 
    -  เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา   ระหว่างเวลา   11.00  น.   ถึง   11.30   น. 

 

ณ  บริษัท บีส ไดเมนชั่น จํากัด  ต้ังอยู่ท่ีอาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต ชั้น 4 เลขท่ี 88/88 หมู่ท่ี 2 ซอยงามวงศ์วาน 
6 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (หลังกระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนย์บริการ 
พานาโซนิค) ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั้งนี้ 

          ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 
300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ีกลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร 3 ชั้น 3) สํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ต้ังแต่
บัดนี้จนถึงวันท่ี…………………………หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 1085 ในวันและเวลาราชการ  
 

                  ประกาศ    ณ   วันท่ี  …………………………                
 
 
 
 (นางสุชาดา   รังสินันท์) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 
 
 



เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี  ......... /2554 
การซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการใช้งานระบบโปรแกรมของสํานักงาน ก.พ. 
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.   ลงวันท่ี          มกราคม  2554 

----------------------------------------- 
   สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง สําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ
โปรแกรมของสํานักงาน ก.พ. ดังนี้ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade พร้อมอุปกรณ์  ประกอบด้วย 

 1. ตู้สําหรับติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade (Blade Enclosure) จํานวน 1 ตู้ 

 2. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade (Blade Server)  จํานวน 8 ชุด 

 3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล  จํานวน 1 ชุด 
 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะ 
ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

   1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

    1.1  รายละเอียดคุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ังฯ 

    1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ังฯ 

 1.3  แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ังฯ 

  1.4  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ังฯ    

  1.5  ตัวอย่างสัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร์ 

  1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

   (1)  หลักประกันซอง 

   (2)  หลักประกันสัญญา 

  1.7 บทนิยาม 

   (1)  ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

   (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  1.8 แบบบัญชีเอกสาร 

   (1)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 

   (2)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2 
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  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 

 2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้ มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและ 
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

 2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 

 2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน 
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
 

  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 

  3.1 ส่วนท่ี  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน  (1) 

(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1)   
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  3.2 ส่วนท่ี  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 

   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.3   
   (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา 
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
        (3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5. 

     (4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 
 

 4. การเสนอราคา 
 

  4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ
ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุพร้อมติดต้ัง ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไปพร้อมเอกสารส่วนท่ี 1 และเอกสารส่วนท่ี 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้สํานักงาน
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วันทําการ 
  4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ังฯ ตามแบบในข้อ 1.3 
   ท้ังนี้แคตตาล็อกของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ังฯ ให้ขีดเส้นใต้ 
เน้นข้อความท่ีอธิบายคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วย และระบุว่าตรงกับคุณลักษณะ 
ของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในข้อใด พร้อมนี้ให้ระบุในตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคฯ  
ช่องเอกสารอ้างอิงด้วยว่าอ้างอิงแคตตาล็อกหน้าใด 
  4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ
ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือตัวแทนท่ีได้รับการแต่ง ต้ังให้จําหน่ายผลิตภัณฑ์   
ในประเทศไทย  
  4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
พร้อมติดต้ังฯ ตามแบบในข้อ 1.4  จํานวน  3  ชุด 
  4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งสําเนาเอกสารในข้อ 4.3  4.4  และข้อ 4.5  จํานวน  2  ชุด 
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    4.8 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ  จํานวน ...-...   หน่วย (ถ้ามี) เพ่ือใช้ 
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ท้ังนี้  สํานักงานจะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว สํานักงานจะคืนให้แก่ 
ผู้เสนอราคา 
  4.9 ก ่อนยื ่น เอกสารประกวดราคาซื ้อด ้วยว ิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส ์ผู ้เสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา 
ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.10  ผู ้เสนอราคาจะต้องยื ่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ในวันท่ี.......................................... ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ  ห้องประชุม.............................   
อาคารศูนย์สัมมนา  (อาคาร ... ชั้น ...)  สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  ต้ังอยู่เลขท่ี 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 
ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

        เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   
จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ เสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคา 
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า 
ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ
สํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  

   ผู้เสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้เสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุให้ถือเป็นท่ีสุด 
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   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป 
จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาแต่ต้อง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  4.11 ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันท่ี ................................ 

    -  ลงทะเบียน    ระหว่างเวลา   10.10  น.   ถึง   10.40   น. 
    -  ทดสอบระบบ    ระหว่างเวลา   10.40  น.   ถึง   10.55   น. 
    -  เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา   ระหว่างเวลา    11.00  น.   ถึง   11.30   น. 
 

ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จํากัด ต้ังอยู่ท่ีอาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต ชั้น 4 เลขท่ี 88/88 หมู่ท่ี 2 ซอยงามวงศ์วาน 6 
ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (หลังกระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนย์บริการ 
พานาโซนิค) ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั้งนี้ 

(1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง สําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการใช้งานระบบโปรแกรม
ของสํานักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นท่ี  
3,686,000.- บาท (สามล้านหกแสนแปดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 (3)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่า เ พิ่ม และภาษี อื่น ๆ (ถ้ามี ) 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (4)  ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตํ่ากว่าราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 (5)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
 (6)  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
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 (7)  ผู ้เสนอราคาที ่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการจัด
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา 
 

    5. หลักประกันซอง 
 

  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จํานวน  
184,300.- บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ      
คํ้าประกัน ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (ต้ังแต่วันท่ี
................................. ถึงวันท่ี................................) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   
 5.1 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน  ชื่อบัญชี  “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวันท่ี 
ท่ียื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 5.2 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
 5.3 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.6 (1) 
 5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

  หลักประกันซองตามข้อนี้ สํานักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
          การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1 ในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม 
               6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4. แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น  
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อสํานักงานเท่านั้น 
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 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเ ป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เ กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ 
ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือสํานักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง 
 

 6.5 สํานักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ     
ท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 

 6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 สํานักงานมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าว และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
 

 7. การทําสัญญาซ้ือขาย 
 7.1 ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถ 
ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ สํานักงานอาจจะ
พิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.5 ก็ได้ 
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 7.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ 
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลง 
เป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญา 
ซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.5 กับสํานักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้  
 (1) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่สํานักงาน  ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวันท่ี 
ท่ีทําสัญญาหรือ ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 (2) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ 
ในข้อ 1.6 (2) 
 (3) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 
ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
 (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 

 8. อัตราค่าปรับ 
                ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ 10. ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน 
 

 9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
               ผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ 
ทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของ      
ท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดแต่ละรายการ นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ 
โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  10.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554          
 10.2   เม่ือสํานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(2) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น  
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรี      
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.3 ผู้เสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสํานักงานฯ
แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในข้อ 4.11 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้นสํานักงาน
จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณา
ให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 10.4 การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ดําเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ 
  10.4.1  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
 10.4.2  ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 10.4.3  ผู้มีสิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด 
เง่ือนไขท่ีกําหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า  หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล 
 10.4.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้าย 
ในการเสนอราคา 
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 10.5 ผู้เสนอราคาซ่ึงสํานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ี 
ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7. สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
คํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 10.6 สํานักงานมีสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
 
 สํานักงาน ก.พ.  
     มกราคม  2554



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคา 
ซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือรองรับการใช้งานระบบโปรแกรมของสํานักงาน ก.พ.  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เรียน  รองเลขาธิการ ก.พ. 

 1. ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง/ร้าน.....................................................................อยู่เลขท่ี…............. 
ถนน..............................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.................................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร...............................
โดย.............................................................. ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวด
ราคาซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง สําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับ
การใช้งานระบบโปรแกรมของสํานักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ................../2554  
และเอกสารเพ่ิมเติมเลขท่ี…….............(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขแล้ว รวมท้ังรับรอง
ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนด และไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ 

 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง สําหรับโครงการปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการใช้งานระบบโปรแกรมของสํานักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซ่ึงกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
 

รายการ จํานวน 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade พร้อมอุปกรณ์  ประกอบด้วย 

 1. ตู้สําหรับติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade (Blade Enclosure) 

 2. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade (Blade Server)  

 3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 

 

  1 ตู้ 

 8   ชุด 

 1 ชุด 

 
และกําหนดส่งมอบพัสดุพร้อมติดต้ังภายใน…………..วัน (กําหนดไว้ภายใน 90 วัน) นับถัดจากวันลงนาม     
ในสัญญา 
 3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...........วัน  (ไม่น้อยกว่า 60 วัน) นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย และสํานักงาน ก.พ. อาจรับคําเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาท่ียืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีสํานักงาน ก.พ. ร้องขอ  

4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ  
  4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซ้ือขายของทางราชการกับสํานักงาน ก.พ.  ภายใน    
10 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา  
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  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกวด
ราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สํานักงาน ก.พ. ก่อนหรือขณะท่ีได้ลงนามในสัญญา เพ่ือเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน  
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้สํานักงาน ก.พ.  
ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ังยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดท่ีอาจมีแก่
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ. มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้เสนอราคาได้หรือสํานักงาน ก.พ. 
อาจเรียกการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้  

 

5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสํานักงาน ก.พ. ไม่มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ รวมท้ังไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา  

 

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูป
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซ่ึงข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สํานักงาน ก.พ. ข้าพเจ้ายินยอม
มอบให้สํานักงาน ก.พ. ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ  
  สําหรับตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.คืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดข้ึนกับตัวอย่างนั้น  
 

7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามท่ีได้ทําความเข้าใจ และตามความผูกพัน
แห่งคําเสนอนี้  ข้าพเจ้าขอมอบ………………………………………………………………………เพ่ือเป็นหลักประกันซอง 
เป็นเงินจํานวน…………………….บาท มาพร้อมนี้ 
 

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ยื่นในการประกวดราคา
ซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสํานักงาน ก.พ. ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ใน
ความผิดพลาด หรือตกหล่น  
 

 9. การประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม
และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลาย
บุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ  ท่ีได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน  
  
                                     เสนอมา      ณ      วันท่ี         เดือน                   พ.ศ.  
  
                           
                           ลงชื่อ..................……….……….....................                         
                      (......................................................)  
                                       ตําแหน่ง............................................................. 
                                                        ประทับตรา (ถ้ามี)  
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แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  
สําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานระบบโปรแกรมของสํานักงาน ก.พ. 

 
 

ลําดับ
ที่ 

 
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ 

(ชื่อ รุ่น แบบ ขนาด) 

 
คุณสมบัตทิางเทคนิค 

ตามข้อกําหนดในประกาศฯ 

 
คุณสมบัตทิางเทคนิค 

ของผลิตภัณฑ์ทีเ่สนอราคา 

 
เอกสารอ้างอิง 

(หน้า) 

 
การยอมรับ 
(COMPLY) 

 
หมายเหต ุ

 
ผลการพิจารณา 

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 



 
 

      เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.4 

 
หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  

สําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการใช้งานระบบโปรแกรมของสํานักงาน ก.พ. 
 
 หนังสือแสดงเง่ือนไขนี้ เป็นหนังสือท่ีจัดทําข้ึนเป็น 3 ฝ่าย ระหว่าง  สํานักงาน ก.พ.                
(ช่ือหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ) โดย…………………………………….…….……………... ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้รับบริการ”  โดย...………..................................................................
( ชื ่อบร ิษ ัทตลาดกลางฯ )  ซึ ่ง ต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง และบริษัท
..............................................................................................(ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจํากัด , บริษัทมหาชน , ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฯลฯ) 
โดย ...................................................................................................  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มีสิทธิเสนอราคา”   
อีกฝ่ายหนึ่ง   
 ท้ัง 3 ฝ่ายตกลงยินยอมรับเ ง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต 
         ผู้รับบริการประสงค์จะเปิดทําการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด
ข้อกําหนดหรือประกาศของ     สํานักงาน ก.พ.   (ช่ือหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ) เรื่อง การซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ
โปรแกรมของสํานักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี ........./2554  ลงวันท่ี ......................... 
และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงดําเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสํานัก-
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

         และผู้ท่ีได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ ของ  สํานักงาน ก.พ.       .   
(ช่ือหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ) เรื่อง การซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สําหรับโครงการปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการใช้งานระบบโปรแกรมของสํานักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เลขท่ี......../2554  ลงวันท่ี....................................... จะต้องไปเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนด 
และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้น 

 2. ข้อกําหนดอ่ืน 

2.1  หน้าท่ีของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 2.1.1  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดโดย

ต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน 3 คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้แทนได้ แต่สามารถถอดถอนผู้แทน
บางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้  
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2.1.2  เม่ือการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใดคนหนึ่ง

ของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคา
ตามแบบ บก.008 ท่ีกรรมการประกวดราคานํามามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาประจําอยู่ 
จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้ 
   2.1.3  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผู้รับบริการ
และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมท้ังต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้  

2.2 การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ผู้รับบริการจะยึดหลักประกันซองท่ีผู้รับบริการกําหนดให้มีในการเข้าเสนอราคา

จากผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้ 
2.2.1  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด  
2.2.2  ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ  
2.2.3  ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคา      

ผิดเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล  
2.2.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้าย

ในการเสนอราคา 

  2.3 ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ 
   ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  
ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจํานวนเงิน
...............................................บาท (…………………..…………………………..…......................................................)  
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) โดยจ่ายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ  

   2.4  การอุทธรณ์การเสนอราคา 
   กรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) 
ภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ให้เสร็จภายใน 30 วัน ซ่ึงในระหว่างนี้จะ
ดําเนินการข้ันตอนต่อไปมิได้ 
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   ท้ังนี้  หากผู้ มีสิทธิ เสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับระบบหรือข้อมูล 
การเสนอราคาประมูลของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
จะนําส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของเครื่องแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลต่อผู้รับบริการ
เท่านั้น 

  2.5  การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
   2.5.1 ผู้ มีสิทธิ เสนอราคาท่ีต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูล  
ควรทําการเสนอราคาก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย 1 นาที ท้ังนี้เพ่ือเป็นการเผื่อเวลาสําหรับ 
การเดินทางของข้อมูลท่ีเข้าสู่ระบบ Server     
   2.5.2 จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาท่ีแสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจาก
เครื่องแม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น  
 

 ท้ัง 3 ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเง่ือนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมท้ังประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประมูลฯ ในวันและเวลาดังกล่าว 
 
 
 

ชื่อ 
 

ตําแหน่ง 

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

ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

ผู้รับบริการ 
 

 
ชื่อ 

 
ตําแหน่ง 

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

ผู้ให้บริการตลาดกลาง 

 
ชื่อ 

 
ตําแหน่ง 

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

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 

 
 
 
 
 



 

      เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.5 

ตัวอย่าง 
สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร์ 

        
สัญญาเลขท่ี………………………………… 

 สัญญาฉ บับนี้ ทํ า ข้ึน  ณ ……………. . ตํ าบล/แขวง . .………….………อํา เภอ/เขต . . .……….……….
จังหวัด……………….เม่ือวันท่ี…………เดือน……………..…พ.ศ.…………….ระหว่าง……………….. โดย……….………....
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ ซ้ือ” ฝ่ายหนึ่ ง กับ…………………….ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิ ติบุคคล 
ณ…………………....มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขท่ี…………...……........ถนน............................ตําบลแขวง....................
อําเภอ/เขต…….……..........จังหวัด……………….โดย………..………..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.………...………..ลงวันท่ี………………………….………..…..(และ
หนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี………………………..….…)* แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้
ใช้ ข้อความว่า กับ. . . . . . . . . . . . . . . .………………………อยู่ บ้านเลขท่ี……………..ถนน……….……….ตําบล/แขวง
....…………........... .อําเภอ/เขต……….……...จังหวัด…………………………...…….)*ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้ขาย”อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑. ข้อตกลงซ้ือขาย 
            ผู้ซ้ือตกลงซ้ือและผู้ขายตกลงขายและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์การประมวลผล  
ระบบคอมพิวเตอร์  ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ของ……………… ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “คอมพิวเตอร์”  
ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก ๑. รวมเป็นราคาคอมพิวเตอร์และค่าติดต้ังท้ังสิ้น……………บาท
(………………………..) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน…………...…บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว 
 ในกรณีท่ีผู้ขาย  ประสงค์จะนําคอมพิวเตอร์รายการใด  ต่างไปจากรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ใน
ผนวก ๑. มาติดต้ังให้ผู้ซ้ือ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ซ้ือก่อน และคอมพิวเตอร์ท่ีจะ
นํามาติดต้ังดังกล่าวนั้น จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ในผนวก ๑. 
 
 ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ 
 ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ ท่ีขายให้ตามสัญญานี้  มีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าท่ีกําหนดไว้  
ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ ท่ีกําหนดไว้ในผนวก ๒. 
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 ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ๓.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือขาย 
 จํานวน…………………….หน้า 
 ๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ 
 จํานวน……………………..หน้า 
 ๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการทดสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 จํานวน……………………..หน้า 
 ๓.๔ ผนวก ๔ การกําหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์ 
 จํานวน…………………….หน้า 
 ๓.๕ ผนวก ๕ การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ 
 จํานวน…………………….หน้า 
 ๓.๖ ผนวก ๖ รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
 จํานวน…………………….หน้า 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา  ท่ีขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นี้บังคับ 
 
 ข้อ ๔. การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะติดต้ังคอมพิวเตอร์  ท่ีซ้ือขายตามสัญญานี้  ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ ให้พร้อมท่ีจะใช้งานได้ ตามรายละเอียดการทดสอบ แนบท้ายสัญญาในผนวก ๓. ให้แก่  
ผู้ซ้ือ  ณ…………………………………และส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือ  ภายใน…………วัน  นับแต่วันลงนามในสัญญา 
 ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาติดต้ังแล้วเสร็จพร้อมท่ีจะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้โดย
ทําเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ซ้ือ  ณ………………..……..ในเวลาราชการก่อนวันกําหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า………….….
วันทําการ 
 ผู้ขายต้องออกแบบสถานท่ี ติดต้ังคอมพิวเตอร์ รวมท้ังระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรฐาน 
ของผู้ขาย และได้รับความเห็นชอบจากผู้ซ้ือ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าท่ี มาให้คําแนะนําและตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม ของสถานท่ี ให้ทันต่อการติดต้ังคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ ซ้ือ
ภายใน………..….วัน นับแต่วันท่ีลงนามในสัญญานี้ 
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 ข้อ ๕. การใช้เรือไทย 
 ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําเข้าคอมพิวเตอร์ มาจากต่างประเทศ และต้องนําเข้ามาโดย 
ทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลง
เรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
ท้ังนี้ ไม่ว่าการซ้ือคอมพิวเตอร์ จากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ ซ้ือ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบ 
ใบตราส่ง (Bill of Ladding) หรือสําเนาใบตราส่ง สําหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซ่ึงแสดงว่า ได้บรรทุกมาโดย 
เรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  ให้แก่ผู้ซ้ือ  พร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย 
 ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือท่ี
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐาน ซ่ึงแสดงว่า ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของ
โดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่า ได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของ     โดยเรือ
ไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซ้ือด้วย 
 ในกรณีท่ีผู้ขาย ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ 
ผู้ ซ้ือ  แต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ ซ้ือก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ ซ้ือมีสิทธิรับ
คอมพิวเตอร์ไว้ก่อน  และชําระเงินค่าคอมพิวเตอร์  เม่ือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
  

ข้อ ๖. การตรวจรับ 
 เม่ือผู้ซ้ือได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ซ้ือ จะออกหลักฐาน

การรับมอบ ไว้เป็นหนังสือ เพ่ือผู้ขายนํามาใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์ 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ท่ีผู้ขายส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ หรือ 

มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วน ตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิ 
ท่ีจะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนําคอมพิวเตอร์นั้น กลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทํา
ได้ และนําคอมพิวเตอร์ มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย
เอง  และระยะเวลาท่ีเสียไป  เพราะเหตุดังกล่าว  ผู้ขายจะนํามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญา  
หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
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 ข้อ ๗. การชําระเงิน 

 (ผู้ซ้ือจะชําระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบคอมพิวเตอร์ ตามข้อ ๖ ไว้
โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 (ผู้ซ้ือตกลงชําระเงิน ค่าคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้ 
 ๗.๑ เงินล่วงหน้า จํานวน……………............บาท (…………………………………….) จะจ่ายให้
ภายใน…. . . . . . . . . . . . . . . .วันนับแต่วันทําสัญญานี้  ท้ังนี้ โดยผู้ขายจะต้องนําหลักประกันเ งินล่วงหน้า 
เป็น ………...(หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายใน ประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)………………. เต็มตาม
จํ านวนเ งินล่ วงหน้ า ท่ีจะไ ด้รับมามอบให้แ ก่ผู้ ซ้ื อ   เ ป็นหลักประกันการชํ าระ คืนเ งินล่ว งหน้ า  
ก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้านั้น 
 ผู้ซ้ือจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า  ให้แก่ผู้ขาย  เม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ ๖  
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว 
 ๗.๒เงินท่ีเหลือ จํานวน…………………….......บาท (……….………………………) จะจ่ายให้เม่ือผู้ซ้ือ
ได้รับคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๖ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 
 ข้อ ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่อง  หรือขัดข้องของการติดต้ัง  และคอมพิวเตอร์  
ตามสัญญานี้เป็นเวลา…………ปี…………เดือนนับแต่วันท่ีผู้ซ้ือได้รับมอบ ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวการติดต้ัง
หรือคอมพิวเตอร์ชํารุดบกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน  และความชํารุดบกพร่องของการ
ติดต้ัง  หรือคอมพิวเตอร์เกิดข้ึนโดยมิใช่ความผิดของผู้ซ้ือ  ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดีดังเดิม  โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน………วัน นับแต่วันเวลาท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซ้ือท้ังสิ้น ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม ผู้ซ้ือมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอก  ทําการซ่อมแซมแก้ไข  
โดยผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอก  ทําการซ่อมแซมแก้ไขท้ังสิ้น  แทนผู้ซ้ือ 
 ผู้ขายมีหน้าท่ีบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวม    
ตามเกณฑ์การคํานวณนับไม่เกินเดือนละ………………………ชั่วโมง หรือร้อยละ……………ของเวลาใช้งานท้ังหมด  
ของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น  แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน  มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้   ผู้ซ้ือคิดค่าปรับ 
ในช่วงเวลาท่ีไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ในส่วนท่ีเกินกําหนดข้างต้น ในอัตราชั่วโมงละ…………..บาท 
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 เกณฑ์การคํานวณเวลาขัดข้อง  ของคอมพิวเตอร์  ตามวรรคสอง  ให้เป็นดังนี้ 
 - กรณีท่ีคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง พร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้อง ของหน่วยท่ีมีตัว
ถ่วงมากท่ีสุด  เพียงหน่วยเดียว 
 - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้อง  ของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน  เวลาท่ี
ใช้ในการคํานวณค่าปรับ  จะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้น  คูณด้วยตัวถ่วงซ่ึงมีค่าต่าง ๆ ตาม
ผนวก ๔. 
 ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับ  ตามวรรคสองให้แก่ผู้ซ้ือภายใน…...…วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
จากผู้ซ้ือ 
 
 ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในวันทําสัญญานี้   ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น………………………..เป็นจํานวนร้อยละ 
…………….ของราคาซ้ือขายคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาข้อ ๑. มามอบให้แก่ผู้ ซ้ือ เพ่ือเป็นการประกัน  
การปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 หลักประกัน ท่ีผู้ขายนํามามอบไว้ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซ้ือจะคืนให้ เม่ือผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว 
 
 ข้อ. ๑๐.  การโอนกรรมสิทธิ์ 
 คู่สัญญาตกลงกันว่า กรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญา จะโอนไปยังผู้ซ้ือ เม่ือผู้ซ้ือได้รับ
มอบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  ตามสัญญาข้อ ๖.  แล้ว 
 
 ข้อ ๑๑. การอบรม 
 ผู้ขาย  ต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าท่ี ของผู้ซ้ือก่อนการติดต้ัง และ
ให้แล้วเสร็จ  ก่อนพ้นข้อผูกพันตามสัญญาข้อ ๘. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดของ 
การฝึกอบรมให้เป็นไปตามผนวก ๕ 
 
 ข้อ ๑๒. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ผู้ขาย  ต้องจัดหาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์  ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว้  ในผนวก ๖  
พร้อมท้ังปรับปรุงให้ทันสมัย ตลอดระยะเวลาตามสัญญาข้อ ๘  ท้ังนี้  โดยไม่คิดเงินเพ่ิมจากผู้ซ้ือ 
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 ข้อ ๑๓. การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอก กล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิบัตร  เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้  โดยผู้ซ้ือมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม  ผู้ขายจะต้องดําเนินการ
ท้ังปวง เพ่ือให้การกล่าวอ้าง  หรือการเรียกร้องดังกล่าว  ระงับสิ้นไปโดยเร็ว  หากผู้ขายมิอาจกระทําได้  และ
ผู้ซ้ือต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก  เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว  
ผู้ขายต้องเป็นผู้ชําระค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมท้ังค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ  แทนผู้ซ้ือ   
ท้ังนี้  ผู้ซ้ือจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในเม่ือได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว
โดยไม่ชักช้า 
 ข้อ ๑๔. การบอกเลิกสัญญา 
 เม่ือครบกําหนดติดต้ัง  และส่งมอบคอมพิวเตอร์  ตามสัญญาข้อ ๔ แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ติดต้ัง 
และส่งมอบคอมพิวเตอร์บางรายการ  หรือท้ังหมดให้แก่ผู้ซ้ือ  ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  หรือส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง  ตามสัญญาข้อ ๒  หรือติดต้ังแล้วเสร็จและส่ง
มอบภายในกําหนด  แต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วน  ตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ท้ังหมดหรือ
บางส่วนได้ 
 ในกรณีท่ีผู้ซ้ือ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู้ซ้ือมีสิทธิริบหลักประกัน  หรือเรียกร้องจากธนาคาร
ผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน ตามสัญญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ เป็นจํานวนเงินท้ังหมด หรือแต่บางส่วน 
ก็ได้  แล้วแต่ผู้ซ้ือจะเห็นสมควร  และถ้าผู้ซ้ือจัดซ้ือสิ่งของจากบุคคลอ่ืน เต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวน  
ท่ีขาดส่ง  แล้วแต่กรณี  ภายในกําหนด………………เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาท่ี
เพ่ิมข้ึน จากราคาท่ีกําหนดไว้ ในสัญญานี้ด้วย 
 ในกรณีท่ีผู้ขาย ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ซ้ือ และผู้ซ้ือบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องนํา
คอมพิวเตอร์กลับคืนไป  ภายใน……………..วัน นับแต่วันท่ีผู้ซ้ือบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
เองท้ังสิ้น 
 ถ้าผู้ขาย  ไม่ยอมนําคอมพิวเตอร์  กลับคืนไปภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง  
ผู้ซ้ือจะกําหนดเวลาให้ผู้ขายนําคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  ผู้ขาย
ยังไม่นําคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีก  ผู้ซ้ือมีสิทธินําคอมพิวเตอร์ออกขายทอดตลาด  เงินท่ีได้จากการขาย
ทอดตลาด  ผู้ขายยอมให้ผู้ ซ้ือหักเป็นค่าปรับ และหักเป็นค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายท่ีเกิดแก่ผู้ ซ้ือ  
ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ีผู้ซ้ือได้เสียไปในการดําเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายใน
การทําสถานท่ี  ท่ีรื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไป ให้มีสภาพดังท่ีมีอยู่เดิม  ก่อนทําสัญญานี้  เงินท่ีเหลือจากการ
หักค่าเสียหายแล้ว  ผู้ ซ้ือจะคืนให้แก่ผู้ขาย ในระหว่างคอมพิวเตอร์อยู่ในความครอบครองของผู้ ซ้ือ  
นับแต่วันผู้ซ้ือบอกเลิกสัญญา ผู้ซ้ือไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้นอันเกิดแก่คอมพิวเตอร์ อัน
มิใช่ความผิดของผู้ซ้ือ** 
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 ข้อ ๑๕. ค่าปรับ 
 ในกรณีท่ีผู้ซ้ือยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ตามข้อ ๑๔ ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับ ให้ผู้ซ้ือ
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ…………….(…………%) ของราคาคอมพิวเตอร์ ท่ียังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก
วันครบกําหนดตามสัญญา จนถึงวันท่ีผู้ขายได้นําคอมพิวเตอร์ มาส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือ จนถูกต้องครบถ้วน 
 การคิดค่าปรับ  ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์  ท่ีตกลงซ้ือขายเป็นระบบ  ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียง
บางส่วน  หรือขาดส่วนประกอบ  ส่วนหนึ่งส่วนใดไป  หรือส่งมอบท้ังหมด  แต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน  
ตามผนวก ๓ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ คอมพิวเตอร์นั้นเลย และคิดค่าปรับ จากราคาคอมพิวเตอร์ท้ังระบบ 
 ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือ  ยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  ถ้าผู้ซ้ือเห็นว่าผู้ขาย  ไม่อาจปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้  ผู้ซ้ือจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  และริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือคํ้าประกัน ตามสัญญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึน ตามท่ีกําหนดไว้ใน
สัญญาข้อ ๑๔ วรรคสองก็ได้  และถ้าผู้ซ้ือได้แจ้งข้อเรียกร้อง ให้ชําระค่าปรับ ไปยังผู้ขายเม่ือครบกําหนดส่ง
มอบแล้ว  ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขาย  จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
  
 ข้อ ๑๖. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ซ้ือแล้ว  ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ซ้ือโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ 
 
 ข้อ ๑๗. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิด  หรือความบกพร่อง  
ของฝ่ายผู้ซ้ือ  หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง  ซ่ึงผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่
สามารถส่งมอบคอมพิวเตอร์  ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลา 
ทําการตามสัญญา  หรือของด  หรือลดค่าปรับได้  โดยจะต้องแจ้งเหตุ  หรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือ  ให้ผู้ซ้ือทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง 
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 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ใน
การท่ีจะขอขยายเวลาทําการ ตามสัญญา  หรือของด  หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  
เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด  หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือ  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่
แล้วต้ังแต่ต้น 
 การขยายเวลาทําการตามสัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง  อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ซ้ือท่ีจะพิจารณา 
  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ  พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ) …………………………………ผู้ซ้ือ 
(…………..……………………………….) 

 
(ลงชื่อ) …………………………………ผู้ขาย 
(……………….………………………….) 

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

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

 
_______________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม  ซ่ึงส่วนราชการผู้ทําสัญญา  อาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง 

** ความในวรรคนี้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ถ้าส่วนราชการผู้ทําสัญญา สามารถ
กําหนดมาตรการอ่ืนใดในสัญญา หรือกําหนดทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาท่ีผู้ขายไม่ยอมนําคอมพิวเตอร์กลับคืน
ไปได้ 
 
 
 



 

  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (1) 
แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันซอง) 

 
เลขท่ี………………….                                                                        วันท่ี………………………….. 
 

ข้าพเจ้า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….สํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี…………ถนน……….ตําบล/
แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย…………...…..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ……..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………….ดังมี
ข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี…………………...(ชื่อผู้ เสนอราคา)………………...…..ได้ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการ
จัดซ้ือ……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี……….….ซ่ึงต้องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการ
ประกวดราคาต่อ…………………..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)…………………..…..เป็นจํานวนเงิน…………..
บาท (………………………..) นั้น 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเง่ือนไข  ท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอน ไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น 
ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ…………….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………..……..จํานวนไม่
เ กิ น…………บาท (………………..) ใ นกร ณี……….…..(ชื่ อผู้ เ สนอร าคา )………………….. 
ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้………...………(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) 
.....................................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี 
……………..(ชื่อผู้เสนอราคา)………..…..ได้ถอนใบเสนอราคาของตน  ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู่  
หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเม่ือได้รับแจ้งไปทําสัญญา หรือมิได้วางหลักประกันสัญญา ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพ่ือโต้แย้งและ……………… …..(ชื่อส่วน
ราชการผู้ประกวดราคา)……………………..………ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้……………. (ชื่อผู้เสนอราคา)……………..
ชําระหนี้นั้นก่อน 
 2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่………………ถึง………….และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้า
ประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
 3. ถ้า………..…….(ชื่อผู้เสนอราคา)….……………ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป  
ข้าพเจ้ายินยอม  ท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได้ขยาย
ออกไปดังกล่าว  
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 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 

 
       (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้คํ้าประกัน 
     (…………………………………) 
    ตําแหน่ง………………………………… 
 
 
    (ลงชื่อ)…………………………………..พยาน 
     (………………………………….) 
 
 
    (ลงชื่อ)……………………………………พยาน 
     (………………………………….) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (2) 
แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

เลขท่ี…………………                                                                         วันท่ี….……………………….. 
 

ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..สํานักงานต้ังอยู่ เลขท่ี……..ถนน……………….....ตําบล/
แขวง…………..อําเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย………...………ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร 
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ………………………………..(ชื่อส่วนราชการผู้ซ้ือ)………………..….ซ่ึงต่อไปนี้
เรียกว่า “ผู้ซ้ือ” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี……..(ชื่อผู้ขาย) …….…...ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทําสัญญาซ้ือขาย….…………กับผู้ซ้ือ
ตามสัญญาเลขท่ี……….ลงวันท่ี…….…ซ่ึงผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซ้ือเป็นจํานวน
เงิน……..บาท(….….....…)ซ่ึงเท่ากับร้อยละ…...(….…….…..)ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา 

 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น 
ในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ขาย จํานวนไม่เกิน…….…บาท (……….…………..) ในกรณีท่ีผู้ขาย
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ี
ใด ๆ  ท่ีกําหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น  ท้ังนี้  โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้งและผู้ซ้ือ 
ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชําระหนี้นั้นก่อน 
 2.  หากผู้ซ้ือได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย  หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไขใด ๆ  
ในสัญญา  ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ  ด้วย 
 3. หนังสือคํ้าประกันนี้  มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันทําสัญญาซ้ือขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันท่ีภาระหน้าท่ี
ท้ังหลายของผู้ขายจะได้ปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไป  และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ   
ตราบเท่าท่ีผู้ขายยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ซ้ือตามสัญญาซ้ือขายอยู่ 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 

  (ลงชื่อ)……………………ผู้คํ้าประกัน 
(…………………………...) 
ตําแหน่ง…………………... 

 

(ลงชื่อ)…………………….พยาน 
(……………………………) 

 

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

 
 
 
 



 

     เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 (1) 
บทนิยาม 

  “ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ท่ีเข้าเสนอราคาในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาในการประกวด
ราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น  ได้แก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ
หรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลาย
ราย  ท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

(2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า 
  (ก)  กรณีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หมายความว่า 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (ข)  กรณีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
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  (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1)  และ (2)  โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคา
ซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน 
  การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตร 
ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือการ
ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยท่ีตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารท่ี แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นท่ี
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข้องได้เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกันให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ 
(3)  แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 (2) 
 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่าการท่ีผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานักงาน  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้  
ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย 
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต  ท้ังนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา 
รายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบสํานักงาน  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 
 

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

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (1) 



 

 

บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
 
  1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน...........แผ่น 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน………….แผ่น 
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  จํานวน............แผ่น 

(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน............. แผ่น 
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จาํนวน...............แผ่น 
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จํานวน.……. แผ่น 
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน.............แผ่น 
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน........... แผ่น 
 

  2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
       (ก) บุคคลธรรมดา 

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  จํานวน.............. แผ่น 
       (ข) คณะบุคคล 

สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จํานวน..............แผ่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จํานวน...........แผ่น  
 

3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จํานวน...............แผ่น 

       (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
  -  บุคคลสัญชาติไทย 
      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน..............แผ่น 
    -  บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
        สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน...............แผ่น 
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       (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
  - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
                 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน.........แผ่น 
     บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน……..แผ่น 

    ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)   จํานวน……..แผ่น 
 - บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน......... แผ่น 
   หนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน............... แผ่น 
   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จํานวน……..แผ่น 
   บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวน………….แผ่น 
    ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)   จํานวน……….แผ่น 
 

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

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                ลงชื่อ...........................………….....................ผู้เสนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                 ตําแหน่ง................................................................. 
                                              ประทับตรา (ถ้ามี)  
 
 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีท่ีเอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ 
  ผู้เสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อ 
  หุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่   
  เป็นต้น 
 

 2.   ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (2) 

บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ  

จํานวน................ แผ่น  จํานวน..................ชุด   สําเนาจํานวน................ชุด 
2. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ี 

ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน  จํานวน................ แผ่น 
3. หลักประกันซอง  จํานวน................ แผ่น 
4. แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง 

สําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการใช้งานระบบโปรแกรม 
ของสํานักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ 1.2 

5. แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อม
ติดต้ัง สําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ
โปรแกรมของสํานักงาน ก.พ. ตามแบบในข้อ 1.3   
จํานวน................ แผ่น  จํานวน..................ชุด  สําเนาจํานวน................ชุด 

6. หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย  หรือตัวแทนท่ีได้รับการแต่งต้ังให้จําหน่ายผลิตภัณฑ์  พร้อม
แสดงเอกสารรับรองทุกรายการ จํานวน................ แผ่น  จํานวน..................ชุด   
สําเนาจํานวน................ชุด 

7. หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง  
สําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการใช้งานระบบโปรแกรม 
ของสํานักงาน ก.พ. ตามแบบในข้อ 1.4  จํานวน................ แผ่น  จํานวน..................ชุด  

8. อ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
       ..............................................................................................................        

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

                ลงชื่อ..................………….....................ผู้เสนอราคา                                 
                          (......................................................)  
                                 ตําแหน่ง......................................................... 
                                                   ประทับตรา (ถ้ามี)  
หมายเหตุ 1. ในกรณีท่ีเอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ  
  ผู้เสนอราคาสามารถจัดทํา  และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อ
  หุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่   
  เป็นต้น 
 2.   ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี) 


