
 

 

 
 

ร่างคร้ังท่ี 1 
 

 
ประกาศสํานักงาน ก.พ.  

เรื่อง  ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 --------------------------------  
 
  ด้วยสํานักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
พร้อมติดต้ัง จํานวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 

  1. ลําโพง 3 ทาง พร้อมขาต้ัง จํานวน   2  เครื่อง 
  2. ไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะ จํานวน  30  ตัว 
  3. ตู้เก็บเครื่องเสียงมีล้อเลื่อน (Rack) จํานวน   2  ตู้ 
  4. ชุดปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟเวทีห้องประชุมพร้อมติดต้ัง จํานวน   1  ชุด 
 
 1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของ 
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
 1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซ่ึงอาจปฏิเสธ 
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องไปฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ  
หรือมอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้แทนไปฟังรายละเอียดแทน โดยพร้อมกันในวันท่ี .......................................... 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ..................  อาคารศูนย์สัมมนา  (อาคาร   ชั้น    ) สํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี  ต้ังอยู่เลขท่ี 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จะต้อง
ปฏิบัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด เสมือนกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไปฟังรายละเอียดทุกประการ 
 

 3.  กําหนดยื่น เอกสารประกวดราคา ซ้ือ ด้วยวิ ธี การทาง อิ เล็กทรอนิกส์ ในวัน ท่ี 
.......................................... ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม ............... อาคาร 
ศูนย์สัมมนา (อาคาร ... ช้ัน ....) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่เลขท่ี 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 ไดเมนช่ัน จํากัด ตั้งอยู่ท่ีอาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต ช้ัน 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 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี ............................ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 1093 ในวันและเวลา
ราชการ  

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



 
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี ......./2554 
การซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง    

ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.  ลงวันท่ี  .................................... 
 

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

 สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง จํานวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
  1. ลําโพง 3 ทาง พร้อมขาต้ัง จํานวน   2  เครื่อง 
  2. ไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะ จํานวน  30  ตัว 
  3. ตู้เก็บเครื่องเสียงมีล้อเลื่อน (Rack) จํานวน   2  ตู้ 
  4. ชุดปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟเวทีห้องประชุมพร้อมติดต้ัง จํานวน   1  ชุด 
 

ซ่ึงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  
อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง 
 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง 
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดต้ัง 
 1.4 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง             
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.5 แบบสัญญาซ้ือขาย 
 1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (1)   หลักประกันซอง 
 (2) หลักประกันสัญญา 

 1.7 บทนิยาม 
 (1)   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 
 (2)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2 
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 2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้ มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ท่ี ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ท้ิงงานของ 
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ราย อื ่น  และ /หร ือ ต้องไม่ เ ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 
 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 

 3.1 ส่วนท่ี  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ 
 (ข) บริ ษัทจํ า กัดหรือบริ ษัทมหาชนจํ า กัด  ให้ ยื่ นสํ า เนาหนั งสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 

 (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ 
เป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณี
ท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน  (1) 
 (3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1)   
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 3.2 ส่วนท่ี  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4  
 (2)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ 1.4  จํานวน  3  ชุด โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
 (3) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
 (4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5. 
     (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 

 

 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ 
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน 
 4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่ 
วันยืนราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
พร้อมติดต้ัง ดังนี้ 
  งวดท่ี 1 ส่งมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 
 1.1 ลําโพง 3 ทาง พร้อมขาต้ัง  จํานวน   2  เครื่อง 
 1.2 ไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะ  จํานวน  30  ตัว 
 1.3 ตู้เก็บเครื่องเสียงมีล้อเลื่อน (Rack)  จํานวน   2  ตู้ 
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
  งวดท่ี 2 ส่งมอบชุดปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟเวทีห้องประชุมพร้อมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด  
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ไปพร้อมเอกสารส่วนท่ี 1 และเอกสารส่วนท่ี 2  
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สํานักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
  สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน 3 วันทําการ 
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 4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิค
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง ตามแบบในข้อ 1.3 
  ท้ังนี้แคตตาล็อกของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ให้ขีดเส้นใต้เน้นข้อความท่ีอธิบาย
คุณสมบัติของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วย และระบุว่าตรงกับคุณลักษณะของครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ในข้อใด พร้อมนี้ให้ระบุในตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคฯ ช่องเอกสารอ้างอิงด้วยว่าอ้างอิง
แคตตาล็อกหน้าใด 
 4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งสําเนาเอกสารในข้อ 4.4 และข้อ 4.5 จํานวน 1 ชุด 
 4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่ีเสนอ 
จํานวน ...-... หน่วย (ถ้ามี) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ 
สํานักงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว 
สํานักงานจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 4.8 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา 
ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.9 ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื ่น เอกสารประกวดราคาซื ้อด ้วยว ิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ในวันท่ี .................................... ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม ........... 
อาคารศูนย์สัมมนา  (อาคาร ... ช้ัน ...) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่เลขท่ี 47/101 หมู่ 4  
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   
จะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
 

 คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามข้อ 1.7 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็น 
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู ้ประสงค์ 
จะเสนอราคาหรือผู ้ม ีส ิทธ ิเสนอราคารายนั ้นออกจากการเป็นผู ้ม ีส ิทธ ิเสนอราคา และสํานักงาน 
จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  
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 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่ง
ดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุให้ถือเป็นท่ีสุด 
 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป 
จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้อง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 
 

 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

 4.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกให้ เ ข้าเสนอราคาในวันท่ี 
................................   
  -   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 ไดเมนช่ัน จํากัด ตั้งอยู่ท่ีอาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต ช้ัน 4 เลขท่ี 88/88 หมู่ท่ี 2 ซอยงามวงศ์วาน 6 
ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (หลังกระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนย์บริการ
พานาโซนิค) ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาครั้งนี้  
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 4.11 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่พร้อมติดต้ัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นท่ี  
2,331,000.- บาท (สองล้านสามแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 (3) ราคาท่ี เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืน ๆ  (ถ้ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
 (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOG   IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา  
โดยราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคา 
 (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
 (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
 

 5. หลักประกันซอง 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จํานวน  116,550.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุด 
การยืนราคา (ตั้งแต่วันท่ี ......................... ถึงวันท่ี ...........................) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ง 
อย่างใดดังต่อไปนี้   
 5.1 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวันท่ี 
ท่ียื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 5.2 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
 5.3 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
คํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
 5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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 หลักประกันซองตามข้อนี้ สํานักงานจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้คํ้าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ 
ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1 ในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม 
                6.2 หากผู ้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื ่น
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื ่น เอกสารประกวดราคาซื้อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณา
ข้อเสนอของผู ้ประสงค์จะเสนอราคารายนั ้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ 
ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านั้น 
 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงาน 
  (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเ ป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เ กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือสํานักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 

 6.5 สํานักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังสํานักงานจะพิจารณายกเลิก 
การประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดย 
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  
เป็นต้น 
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 6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 สํานักงานมีอํานาจ
ที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
เป็นผู้ท้ิงงาน 
 

 7.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
 7.1 ในกรณีที่ผู ้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู ้ค้า ) 
สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ สํานักงาน
อาจจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.5 ก็ได้ 
 7.2  ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ 
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น
หน ังส ือ  ตามข ้อ  7.1 ผู ้ชนะการประม ูล ซื ้อด ้วยระบบอ ิเล ็กทรอน ิกส ์จะต ้อง ทําส ัญญาซื ้อขาย 
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.5 กับสํานักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
  (1) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค 
ลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  (2) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  
ดังระบุใน ข้อ 1.6 (2) 
  (3) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ 
คํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
  (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 

 8. อัตราค่าปรับ 
                ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน 
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 9.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                ผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ
ทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของ      
ท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดแต่ละรายการ นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ 
โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง  
 

 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  10.1 เงินค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้งสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก
เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554          
 10.2   เม่ือสํานักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตามการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
 (2) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.3 ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา ซ่ึงไ ด้ยื่ น เอกสารประกวดราคาด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่อสํานักงานฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ในข้อ 4.11 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้นสํานักงานจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงิน 
ท่ีจัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ 
หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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 10.4 การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา  

 ให้สํานักงานริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ 2.5  
ของวงเงินท่ีจัดหา ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเง่ือนไข ดังนี้ 
 10.4.1 ผู้ มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ 
เสนอราคา 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 แบบยืนยันราคา
สุดท้ายในการเสนอราคา 
 10.5 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงสํานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7. สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.6 สํานักงานมีสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
 สํานักงาน ก.พ.  
  ....  พฤษภาคม  2554



 
 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1 

 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 

 

 1. ลําโพง 3 ทาง พร้อมขาต้ัง จํานวน   2  เครื่อง 
 2. ไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะ จํานวน  30  ตัว 
 3. ตู้เก็บเครื่องเสียงมีล้อเลื่อน (Rack) จํานวน   2  ตู้ 
 4. ชุดปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟเวทีห้องประชุมพร้อมติดต้ัง จํานวน   1  ชุด 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคา 
ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เรียน  รองเลขาธิการ ก.พ. 

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

 2. ข้าพเจ้าขอเสนอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง ซ่ึงกําหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
 

ลําดับ รายการ จํานวน 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

ลําโพง 3 ทาง พร้อมขาต้ัง   
ไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะ 
ตู้เก็บเครื่องเสียงมีล้อเลื่อน (Rack) 
ชุดปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟเวทีห้องประชุมพร้อมติดต้ัง 
 

 

 2  เครื่อง 
 30  ตัว 
 2  ตู้ 
 1  ชุด 

 

และกําหนดส่งมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง เป็น 2 งวด ดังนี้ 
  งวดท่ี 1 ส่งมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 
  1.1 ลําโพง 3 ทาง พร้อมขาต้ัง  จํานวน   2  เครื่อง 
  1.2 ไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะ  จํานวน  30  ตัว 
  1.3 ตู้เก็บเครื่องเสียงมีล้อเลื่อน (Rack)  จํานวน   2  ตู้ 
ภายใน..............วัน (ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
  งวดท่ี 2 ส่งมอบชุดปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟเวทีห้องประชุมพร้อมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด  
ภายใน...............วัน (ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 

 3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...........วัน  (ไม่น้อยกว่า 60 วัน) นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย และสํานักงาน ก.พ. อาจรับคําเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาท่ียืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่ีสํานักงาน ก.พ. ร้องขอ  
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 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ  
  4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซ้ือขายของทางราชการกับสํานักงาน ก.พ. ภายใน 
10 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือให้ไปทําสัญญา  
  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกวด
ราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สํานักงาน ก.พ. ก่อนหรือขณะท่ีได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวน 
ร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาท่ีได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
โดยถูกต้องและครบถ้วน  
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้สํานักงาน ก.พ.  
ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ังยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดท่ีอาจมีแก่
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ. มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 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 ท่ีได้ยื่นในการประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว 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)  



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.3 
 
 

แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 

 
 

ลําดับ
ที่ 

 
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ 

(ชื่อ รุ่น แบบ ขนาด) 

 
คุณสมบัตทิางเทคนิค 

ตามข้อกําหนดในประกาศฯ 

 
คุณสมบัตทิางเทคนิค 

ของผลิตภัณฑ์ทีเ่สนอราคา 

 
เอกสารอ้างอิง 

(หน้า) 

 
การยอมรับ 
(COMPLY) 

 
หมายเหต ุ

 
ผลการพิจารณา 

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 



 
 

      เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.4 

 
หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 หนังสือแสดงเง่ือนไขนี้  เป็นหนังสือท่ีจัดทําข้ึนเป็น 3 ฝ่าย ระหว่าง สํานักงาน ก.พ.                
(ช่ือหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ) โดย…………………………………….…….……………... ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้รับบริการ”  โดย...………..................................................................
( ชื ่อ บ ร ิษ ัท ต ล า ด ก ล า ง ฯ )  ซึ ่ง ต่อไปนี้  เ รี ยกว่ า  “ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์” ฝ่ ายหนึ่ ง และ
..............................................................................................(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 การซ้ือครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี ......./2554  ลงวันท่ี................................ 
และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลง
ดําเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

         และผู้ท่ีได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ ของ  สํานักงาน ก.พ.       .   
( ช่ือหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ ) เรื่อง การซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี  ......../2554  ลงวันท่ี........................................ จะต้องไปเสนอราคา ตามวัน เวลา และ
สถานท่ี ท่ีกําหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้น 

 2. ข้อกําหนดอ่ืน 

2.1  หน้าท่ีของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 2.1.1  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

โดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน 3 คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้แทนได้ แต่สามารถถอดถอน
ผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้  
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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 การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ให้ผู้รับบริการริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ 2.5  

ของวงเงินท่ีจัดหา ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเง่ือนไข ดังนี้ 
2.2.1  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 

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

ท่ีกําหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล  
2.2.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้าย

ในการเสนอราคา 

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

   2.4  การอุทธรณ์การเสนอราคา 
   กรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) 
ภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ให้เสร็จภายใน 30 วัน ซ่ึงในระหว่างนี้ 
จะดําเนินการข้ันตอนต่อไปมิได้ 
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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 
 

แบบสัญญาซ้ือขาย 
 

สัญญาเลขท่ี……………………… 
 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………………….………ตําบล/แขวง…………………….…...อําเภอ/เขต………….…......
จังหวัด……….…………..……เม่ือวันท่ี……..…….เดือน……………….……..พ.ศ…….…….ระหว่าง………..……….….....
โดย.………………….................ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า “ผู้ซ้ือ” ฝ่ายหนึ่งกับ…………………….................... 
ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………..…………………...มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขท่ี………….……..
ถนน………….…………...ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต................................จงัหวดั……………...……
โดย…………......................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท…………………………………....................ลงวันท่ี……………………………..(และหนังสือมอบอํานาจ 
ลงวันท่ี……………..…………….…………)* แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่า 
กับ………………………อยู่ บ้ าน เลข ท่ี…..…..ถนน……..……ตําบล/แขวง….……………อํา เภอ/เขต….…………
จังหวัด……………………)* ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ข้อตกลงซ้ือขาย 
ผู้ซ้ือตกลงซ้ือและผู้ขายตกลงขาย…………………………………………………………….……………..……. 

จํานวน…………………….………….เป็นราคาท้ังสิ้น…………………………..….………...บาท(……………………………….)  
ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน……………………บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว 
 ผู้ขายรับรองว่าสิ่งท่ีขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ
เก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
 ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือสิ่งของซ่ึงจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เม่ือตรวจทดสอบ
แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ด้วย 

 ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ 

2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ) จํานวน…….........หน้า 
2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)* จํานวน…………..หน้า 
2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)* จํานวน…………..หน้า 
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา) จํานวน…………..หน้า 
2.5 …………………….ฯลฯ…………………… 

 ความใด ในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับและในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจของผู้ซ้ือ 
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 ข้อ 3. การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของท่ีซ้ือขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ณ………………………………………………….. 
ภายในวันท่ี……………….เดือน………………….พ.ศ.…………………..ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1 
แห่งสัญญานี้ พร้อมท้ังหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 
 การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง
ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทําเป็นหนังสือนําไปยื่นต่อผู้ซ้ือ ณ………………………… 
ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า……………วันทําการ 

 ข้อ 4. การใช้เรือไทย 
 ถ้าสิ่งของท่ีจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของท่ีผู้ขาย จะต้องสั่งหรือนําเข้ามา
จากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ก่อนปรรทุกของนั้น ลงเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย 
หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ท้ังนี้ ไม่ว่าการสั่ง 
หรือสั่งซ้ือสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ ซ้ือ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้ขาย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนั้นซ่ึงแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ
ไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซ้ือพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
 ในกรณีท่ีสิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือ
ท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซ่ึงแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ
เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว อย่างใดอย่าง
หนึ่งแก่ผู้ซ้ือด้วย 
 ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซ้ือ 
แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซ้ือก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้
ก่อนและชําระเงินค่าสิ่งของเม่ือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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 ข้อ 5. การตรวจรับ 
 เม่ือผู้ซ้ือได้ตรวจรับสิ่งของท่ีส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก 
หลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพ่ือผู้ขายนํามาเป็น หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 
 ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่าสิ่งของท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึง
สิทธิท่ีจะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้และนํา
สิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลา
ท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนํามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลด
ค่าปรับไม่ได้ 
 ในกรณีท่ีผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน แต่ไม่ถูกต้อง
ท้ังหมด ผู้ซ้ือจะตรวจรับเฉพาะส่วนท่ีถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้* (ความใน
วรรคสามนี้ จะไม่กําหนดไว้ในกรณีท่ีผู้ซ้ือต้องการสิ่งของท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซ้ือสิ่งของท่ีประกอบ
เป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์) 

 ข้อ 6. การชําระเงิน 
 (ผู้ซ้ือตกลงชําระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบ สิ่งของตามข้อ 5 
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 (ผู้ซ้ือตกลงชําระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้ 

6.1 เงินล่วงหน้า จํานวน………................บาท (……………………………..) จะจ่ายให้
ภายใน……………..….วัน นับแต่วันทําสัญญานี้  ท้ังนี้ โดยผู้ขาย จะต้องนําหลักประกันเงินล่วงหน้า
เป็น……………..….. (หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………......... 
เต็มตามจํานวนเงินล่วงหน้าท่ีจะได้รับมามอบให้แก่ผู้ซ้ือเป็นหลักประกันการชําระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการ 
รับชําระเงินล่วงหน้านั้น 

6.2 เงินท่ีเหลือ จํานวน…………..………บาท (……………………………………….) จะจ่ายให้ 
เม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 การจ่ายเงินตามเง่ือน ไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซ้ือจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ขายช่ือธนาคาร…….………..…..สาขา……………….…ช่ือบัญชี…………………………เลขท่ีบัญชี……………………
ท้ังนี้ ผู้ขายตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับหารโอน ท่ีธนาคาร 
เรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนใน งวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้  
ใช้สําหรับกรณีท่ีส่วนราชการ จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน  
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังกําหนด) 
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 ข้อ 7. การรับประกัน ความชํารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา.....…ปี 
……………..เดือน นับแต่ วันท่ีผู้ ซ้ือได้รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้  
เกิดชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข 
ให้อยู่ในสภาพ ท่ีใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน….....วัน นับแต่วันท่ี ได้รับแจ้ง จากผู้ซ้ือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะทําสัญญานี้ ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น………………..เป็นจํานวนเงิน…………บาท 
(……………………………) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ…………… (……….%) ของราคาท้ังหมด ตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซ้ือ
เพ่ือเป็นหลักการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 หลักประกันท่ีผู้ขายนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ ซ้ือจะคืนให้เม่ือผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน 
ตามสัญญานี้แล้ว (ส่วนหลักประกันตามข้อ 6.1 ผู้ซ้ือจะคืนให้ พร้อมกับ การจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ 6.2)* 

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา 
 เม่ือครบกําหนดส่งมอบสิ่งของต่างสัญญานี้แล้วถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของท่ีตกลงขายให้แก่  
ผู้ซ้ือหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจํานวน ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วนได้ 
 ในกรณีท่ีผู้ซ้ือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซ้ือมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคาร 
ผู้ออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 เป็นจํานวนเงินท้ังหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ 
ผู้ซ้ือจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซ้ือจัดซ้ือสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดส่ง แล้วแต่กรณี 
ภายในกําหนด……….เดือน นับแต่วันเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว้ใน
สัญญานี้ด้วย 

ข้อ 10. ค่าปรับ 
 ในกรณีท่ีผู้ซ้ือมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้ผู้ซ้ือ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของท่ียังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก 
วันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันท่ีผู้ขายได้นําสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือจนถูกต้องครบถ้วน 
 การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงซ้ือขายประกอบกันเป็นชุด  แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง
บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทําให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ 
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับ จากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
 ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซ้ือเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซ้ือจะใช้สิทธิบอกเลิก และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน
ตามสัญญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึน ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสอง 
ก็ได้ และถ้าผู้ซ้ือได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระค่าปรับไปยังผู้ขาย เม่ือครบกําหนดส่งมอบแล้วผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะ
ปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
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ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบั ติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ  ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้ซ้ือแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซ้ือโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับต้ังแต่
วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือ 

ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือหรือ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซ่ึงผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ 
ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลด
ค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ซ้ือทราบภายใน 15 วัน 
นับแต่วันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการท่ี
จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ หรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซ้ือท่ีจะพิจารณา 
 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ซ้ือ 
       (……........……...………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ขาย 
       (……........……...………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
       (……........……...………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
       (……........……...………………….) 

_______________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ *  เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงส่วนราชการผู้ทําสัญญา อาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง 



 

  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (1) 
แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันซอง) 

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

ข้าพเจ้า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….สํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี…………ถนน……….ตําบล/
แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัท
เงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ……..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………….ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี…………………...(ชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา)………………...…..ได้ยื่นซองประกวดราคาสําหรับ
การจัดซ้ือ……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี……….….ซ่ึงต้องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการ
ประกวดราคาต่อ…………………..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………………..…..เป็นจํานวนเงิน…………..บาท 
(………………………..) นั้น 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเง่ือนไข  ท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอน ไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น 
ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ…….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)…………..จํานวนไม่เกิน…………บาท 
(……………..…..) ในกรณี………..…..(ชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา)…………………..ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการ
ประกวดราคาอันเป็นเหตุให้………...………(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) .....................................มีสิทธิริบ
หลักประกันซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี ………..(ชื่อผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา)……..…..ได้ถอนใบเสนอราคาของตน ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามใน
สัญญาเม่ือได้รับแจ้งไปทําสัญญา หรือมิได้วางหลักประกันสัญญา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสาร
ประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพ่ือโต้แย้งและ……(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………………
ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้……………. (ชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา)……………..ชําระหนี้นั้นก่อน 
 2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่……………..……ถึง.....…….……….และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน 
การคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
 3. ถ้า………..…….(ชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา)….……………ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอ
ราคาออกไป  ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ี
ได้ขยายออกไปดังกล่าว  
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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…….…ซ่ึงผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซ้ือเป็นจํานวนเงิน 
……..บาท (….….....…) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ…...(….…….…..) ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา 

 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น 
ในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ขาย จํานวนไม่เกิน……………………….….…บาท (…………….…………..)  
ในกรณีท่ีผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้  โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง 
และผู้ซ้ือไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชําระหนี้นั้นก่อน 
 2.  หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด 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 
 
  “ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลท่ีเข้าเสนอราคาในการประกวดราคาซื ้อด ้วยวิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส ์ของสําน ักงาน  
เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข้าเสนอ
ราคาในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถ
ใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเสนอราคา
ให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้ 

(2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคา
ซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า 
  (ก)  กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาด้วยกัน 
หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (ข)  กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าในกิจการนั้น 
หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด 
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  (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาซ้ือ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 
  การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยท่ีตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารท่ีแท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น   
ท่ีแท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข้องได้เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกันให้ถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) 
หรือ (3)  แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 (2) 
 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่าการท่ีผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือ
โดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลัง
ประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใด โดยทุจริต 
ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้
ประโยชน์แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบสํานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 
 

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



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (1) 
 

บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
 
  1.  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน...........แผ่น 
 บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน………….แผ่น 
 ผู้มีอํานาจควบคุม  จํานวน............แผ่น 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน.............แผ่น 
 หนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน...............แผ่น 
 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จํานวน.…..….แผ่น 
 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน.............แผ่น 
 ผู้มีอํานาจควบคุม  จํานวน...........แผ่น 

 

  2.  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
(ก)  บุคคลธรรมดา 
     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  จํานวน..............แผ่น 
(ข)  คณะบุคคล 
  สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จํานวน..............แผ่น 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จํานวน...........แผ่น  

 

3. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
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...........................………….....................ผู้ประสงค์จะเสนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                 ตําแหน่ง................................................................. 
                                              ประทับตรา (ถ้ามี)  
 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีท่ีเอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้  
  เช่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือ
  หุ้นรายใหญ่  เป็นต้น 
 

 2.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (2) 

บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
 

1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ  
จํานวน................แผ่น  จํานวน..................ชุด  สําเนาจํานวน................ชุด 

2. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ี 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน  จํานวน................แผ่น 

3. หลักประกันซอง  จํานวน................แผ่น 
4. แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง  

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ 1.2 
5. แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง 

ตามแบบในข้อ 1.3  จํานวน................แผ่น  จํานวน..................ชุด    
สําเนาจํานวน................ชุด 

6. หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง ตามแบบในข้อ 1.4  
จํานวน................แผ่น  จํานวน..................ชุด  

7. อ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
     ..............................................................................................................        

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

                ลงชื่อ..................………….....................ผู้ประสงค์จะเสนอราคา                                 
                          (......................................................)  
                                 ตําแหน่ง......................................................... 
                                                   ประทับตรา (ถ้ามี)  
หมายเหตุ 1. ในกรณีท่ีเอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ  
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถจัดทํา  และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้  
  เช่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อ 
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  เป็นต้น 
 2.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุตําแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี) 


