รางครั้งที่ 1
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภณ
ั ฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตัง้
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------ดวยสํานักงาน ก.พ. มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ
พรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
- ชุดปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง
จํานวน 1 ชุด
และระบบแสงสวางหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
- เครื่องสื่อภาพแบบ 3 มิติ พรอมอุปกรณ
จํานวน 15 ชุด
1. ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 เป น นิ ติ บุ ค คลผู มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
1.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
1.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา
ใหแกสํานักงาน ก.พ. และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
1.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2. ผูเสนอราคาควรไปฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพื่อซักซอมความเขาใจพรอม
ดูสถานที่ติดตัง้ ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณหรือมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูแทนไปฟงรายละเอียด
พรอมดูสถานที่แทน โดยพรอมกันในวันที่…………………………..เวลา......................... น.
ณ หองประชุม ............. อาคารศูนยสัมมนา (อาคาร 3 ชั้น...) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยูเลขที่ 47/101 หมู 4 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ผูเสนอราคาที่ไมไปฟงรายละเอียดและดูสถานที่ติดตั้งครุภัณฑโสตทัศนูปกรณจะตองปฏิบัติตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด เสมือนกับผูเสนอราคาที่ไปฟงรายละเอียดและดูสถานที่ติดตัง้ ทุกประการ

-23. กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใน
วันที่................................... ระหวางเวลา...............น. ถึง..............น. ณ หองประชุม..........
อาคารศูนยสัมมนา (อาคาร 3 ชั้น ..) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตัง้ อยูเลขที่ 47/101 หมู 4
ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
4. กําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ .......................................
- ลงทะเบียน
ระหวางเวลา .............น. ถึง ............ น.
- ทดสอบระบบ
ระหวางเวลา ........... น. ถึง ........... น.
- เขาสูกระบวนการเสนอราคา ระหวางเวลา ........... น. ถึง ........... น.
ณ บริษัท.............................................. ตั้งอยูเลขที่ .......................................... ถนน...........................
แขวง.......................... เขต............................... กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ในการประกวดราคาครั้งนี้
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ ........ บาท ไดที่กลุมงานบริหารทรัพยสิน
สํานักงาน ก.พ. ตั้งอยูเลขที่ 47 /101 หมู 4 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่...................หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2547 1084 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ……………………..
วาที่รอยตรี
(วินยั ชาคริยานุโยค)
ที่ปรึกษาระบบราชการ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ..................../2551
การซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตัง้
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.
ลงวันที่ .................................
---------------------------------------สํานักงาน ก.พ. ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สํานักงาน” มีความประสงคจะประกวดราคา
ซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามรายการ
ดังนี้
- ชุดปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง
จํานวน 1 ชุด
และระบบแสงสวางหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
- เครื่องสื่อภาพแบบ 3 มิติ พรอมอุปกรณ
จํานวน 15 ชุด
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันที และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 ขอกําหนดทัว่ ไปและรายละเอียดคุณสมบัตทิ างเทคนิคการจัดซื้อครุภัณฑ
โสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง
1.2 แบบใบยืน่ ขอเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอม
ติดตั้งดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื้อครุภัณฑ
โสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้งดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาซื้อขาย
1.6 แบบหนังสือค้าํ ประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2

-22. คุณสมบัตขิ องผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน สวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ข) บริษทั จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคา
ฝายใดเปนนิตบิ ุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (1)

-33.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กาํ หนดไวในเอกสารประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 120 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา
4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้สํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา
หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง
สําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให คณะกรรมการประกวด
ราคา ตรวจสอบภายใน 3 วันทําการ
4.4
ผูเสนอราคาจะตองสงหนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ หรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑในประเทศไทยหรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งใหจาํ หนายผลิตภัณฑ วาจะมีการ
สํารองอะไหลในรายการอุปกรณที่เสนอเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป (เฉพาะรายการอุปกรณที่ระบุไว
ในรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค)
4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงหนังสือเสนอชื่อวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 พรอมยื่นหลักฐานแสดงใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาในวันยืน่ ซอง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผูซ ื้อดวย เพื่อเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงานและใหคําปรึกษาแนะนํา
การติดตั้งอุปกรณตางๆ ใหเปนไปตามรูปแบบ รายการและขอกําหนดของสัญญา

-44.6 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ...-... หนวย เพื่อใชใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ สํานักงานจะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว
สํานักงานจะคืนใหแกผูเสนอราคา
4.7 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผูเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวด
ราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
4.8 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่.........................................ระหวางเวลา.............น. ถึง.......... น. ณ หองประชุม ...... อาคาร
ศูนยสัมมนา (อาคาร 3 ชั้น.. ) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตัง้ อยูเ ลขที่ 47/101 หมู 4 ถนนติวา
นนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แลว จะไมรบั เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1) ณ
วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอ
ตาม ขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มกี ารเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตาม ขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนัน้ ออกจากการเปนผูเสนอราคา
และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน
เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ
วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด

-5หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาซื้อ
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
ไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา
พบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอ
ราคาต อไป จากขั้ น ตอนที่ ค า งอยู ภ ายในเวลาของการเสนอราคาที ่ย ัง เหลือ กอ นจะสั ่ง พัก
กระบวนการเสนอราคา แตตอ งสิ้น สุด กระบวนการเสนอราคาภายในวัน เดีย วกัน เวน แต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็น วา กระบวนการเสนอราคาจะไมแ ลว เสร็จ ไดโ ดยงา ย หรือ
ขอขัดของไมอาจ แกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ
ระหวางการประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.9 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ ..............................
- ลงทะเบียน
ระหวางเวลา .............น. ถึง ............ น.
- ทดสอบระบบ
ระหวางเวลา .............น. ถึง ........... น.
- เขาสูกระบวนการเสนอราคา ระหวางเวลา ............น. ถึง ............ น.
ณ บริษัท ............................................... ตั้งอยูเลขที่ .................. ถนน...................................................
แขวง........................... เขต...................... กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ในการประกวดราคาครั้งนี้ โดยจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑ
โสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
เริ่มตนที่ 6,450,000.- บาท (หกลานสี่แสนหาหมื่นบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดว ยแลว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
ต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ

-6(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือ่ การประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยนื ยันจะตองตรงกับราคาที่
เสนอหลังสุด
(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
จัดประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน 322,500.- บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตอง
มีระยะเวลาการค้ําประกันตัง้ แตวันยืน่ ซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุด
การยืนราคา (ตั้งแตวันที่............................ ถึง..................................) โดยใชหลักประกันอยางหนึง่
อยางใดดังตอไปนี้
5.1 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสาํ นักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเปนเช็ค
ลงวันที่ที่ยนื่ ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.2 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.6 (1)
5.3 หนังสือค้ําประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํ ประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่ ไดแจงเวียนชือ่ ใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้าํ ประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบือ้ งตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง
หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจาก
ขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

-76. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม ถู ก ต อ ง หรื อ ไม ค รบถ ว นตามข อ 3
หรื อ ยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของ
ผูเ สนอราคารายนั้น เวน แตเ ปน ขอ ผิด พลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสํานักงานเทานั้น
6.3 สํา นัก งานสงวนสิท ธิไ มพิจ ารณาราคาของผูเ สนอราคา โดยไมมีก ารผอ นผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ในหลั ก ฐานการรั บ เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
ซื ้อ ดว ยวิธ ีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก สที ่เ ปน สาระสํ า คัญ หรือ มีผ ลทํ า ใหเ กิด ความไดเ ปรีย บ
เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลย
ก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน
ของสํานัก งานเปน เด็ด ขาด ผูเ สนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสํานักงานจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปน
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอ
ราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

-86.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7 สํานักงานมีอํานาจที่จะ
ตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา)
สามารถสงมอบสิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวนั ที่ทาํ ขอตกลงซื้อ
สํานักงานอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ใน
ขอ 1.5 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถ
สงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควร
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.5 ทําสัญญากับสํานักงานภายใน 10 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของ
ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เช็คที่ธนาคารสั่งจาย ใหแกสํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ." โดยเปนเช็ค
ลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(2) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุใน ขอ 1.6 (2)
(3) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํ ประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชือ่ ใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้าํ ประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ ภายใน 15 วันนับถัดจากวันทีค่ ูสัญญา พน
จากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

-98. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคดิ ในอัตรารอยละ 0.10 ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งไดทาํ ขอตกลงเปน
หนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุด
บกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูซอื้
รับมอบ โดยผูข ายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551
10.2 เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอ
ราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
ตอกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวนั ที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจาก
ตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรือ
อื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซ้อื ขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากกรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาต
เชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยนื่ เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
สํานักงานฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.9 (3)

- 10 (4) และ (5) มิฉะนั้นสํานักงานจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
10.4 การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาใหดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้
10.4.1
ผูม ีสิทธิเสนอราคาไมสง ผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการ
เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
10.4.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ
10.4.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคา
ผิดเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
10.4.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชือ่ ในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคา
สุดทายในการเสนอราคา
10.5 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้าํ ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
10.6 สํานักงานมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ให
เปนไปตามความเห็น ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

สํานักงาน ก.พ.
มกราคม 2551

เอกสารแนบทายหมายเลข 1.2
แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อ
ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เรียน ที่ปรึกษาระบบราชการ
1. ขาพเจา บริษัท/หาง/ราน.........................................................................................
อยูเลขที่…............. ถนน...........................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/
เขต............................................................ จัง หวัด .......................................................................
โทรศั พ ท.................................โทรสาร..................................โดย......................................................
ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ
พรอมติดตั้งดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่ ............./2551
และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่
…….............(ถามี) โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปน
ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง ซึ่งกําหนดไวใน
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดเวลาสงมอบ ดังตอไปนี้
ลําดับ
ที่
1
2

รายการ
ชุดปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และ
ระบบแสงสวางหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
เครื่องสื่อภาพแบบ 3 มิติ พรอมอุปกรณ

จํานวน

กําหนดสงมอบ
(วัน)

1 ชุด
15 ชุด

(กําหนดสงมอบพัสดุ ครบถวน ถูกตอง ตรงตามสัญญา ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา)
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา...........วัน (ไมนอยกวา 60 วัน) นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทาย และสํานักงาน ก.พ. อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่สํานักงาน ก.พ. รองขอ
4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขาพเจารับรองที่จะ
4.1 ทํา สั ญ ญาตามแบบสั ญ ญาซื้ อ ขายของทางราชการกั บ สํ า นั ก งาน ก.พ.
ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7 ของ
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกสํานักงาน ก.พ. กอนหรือขณะที่ได
ลงนามในสัญญา เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน

-2หากข า พเจ า ไม ปฏิ บัติ ใ ห ค รบถว นตามที่ ระบุ ไ วข า งต น นี้ ขา พเจ า ยอมให
สํานักงาน ก.พ. ริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใช
คาเสียหายใดที่อาจมีแกสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ. มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปน
ผูเสนอราคาไดหรือสํานักงาน ก.พ. อาจเรียกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ใหมก็ได
5. ขาพเจายอมรับวาสํานักงาน ก.พ. ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้ง
ไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แคตตาล็อก
แบบรูป รายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกสํานักงาน ก.พ.
ขาพเจายินยอมมอบใหสํานักงาน ก.พ. ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ
สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งสํานักงาน ก.พ. คืนให ขาพเจาจะไม
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจ และ
ตามความผูกพันแหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ……………………………………………………
เพื่อเปนหลักประกันซอง เปนเงินจํานวน…………………….บาท มาพรอมนี้
8. ข า พเจ า ได ต รวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารต า ง ๆ ที่ ไ ด ยื่ น ในการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาสํานักงาน ก.พ.
ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน
9. การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์
ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ ……….. เดือน ……………. พ.ศ. ………..

ลงชื่อ..................………….....................
(......................................................)
ตําแหนง.............................................................
ประทับตรา (ถามี)
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หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขนี้ เป น หนั ง สื อ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เป น 3 ฝ า ย ระหว า ง
สํานักงาน ก.พ. (ชื่อหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ) โดย………………………………….………………...
ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคาซึ่ ง ต อ ไปนี้ เรี ย กว า “ผู ร ับ บ ริก า ร ”
กับ..……………………………………..…....................................... (ชื่อบริษัทตลาดกลางฯ) โดย
นาย/นาง/นางสาว...................................................................... ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส” ฝายหนึ่ง และ บริษัท..........................................................................................................
(ระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด , บริษัทมหาชน , หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) โดย นาย/นาง/นางสาว..................
.....................................................................
ซึ่งตอไปนี้เ รียกว า “ผูมีสิทธิเสนอราคา”
อีกฝายหนึ่ง
ทั้ง 3 ฝายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และ วิธีปฏิบัติในการเขารวมประมูลดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1.

วัตถุประสงคและขอบเขต
ผูรับ บริ ก ารประสงค จ ะเป ด ทํ า การประมูล ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตาม
รายละเอียดขอกําหนดหรือประกาศของ สํานักงาน ก.พ. (ชื่อหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ) เรื่อง
การซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/2551
ลงวันที่..
.และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะ
ใหบริการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตกลงดําเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑใน
การใหบริการตามระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส
พ.ศ. 2549
และผูที่ไดรับแจงใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ ของ สํานักงาน ก.พ.
(ชื่ อ หน ว ยงานที่ จ ะจั ด หาพั ส ดุ ) เรื่ อ ง การซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้งดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เลขที่
/2551
ลงวันที่
จะตองไปเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่กําหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯขางตน

-22. ขอกําหนดอื่น
2.1 หนาที่ของผูมีสิทธิเสนอราคา
2.1.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่
กําหนดโดยตองสงผูแทนเขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนได แต
สามารถถอดถอนผูแทนบางคนดวยเหตุใดเหตุหนึ่งได
2.1.2 เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ผูเสนอราคาคนใดคน
หนึ่งของผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยัน
การเสนอราคาตามแบบ บก.008 ที่กรรมการประกวดราคานํามามอบให ณ หองเสนอราคาที่ผูมีสิทธิ
เสนอราคาประจําอยู จึงจะสามารถออกจากหองเสนอราคาได
2.1.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของ
ผูรับบริการและตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั้งตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการ
เสนอราคาของผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส
ที่ แ สดงไว ใ นเว็ บ ไซต
www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึง
กําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ในครั้งนี้
2.2 การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูรับบริการจะยึดหลักประกันซองที่ผูรับบริการกําหนดใหมีในการเขาเสนอ
ราคาจากผูมีสทิ ธิเสนอราคาในกรณีดังตอไปนี้
2.2.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการ
เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
2.2.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ
2.2.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอ
ราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
2.2.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคา
สุดทายในการเสนอราคา
2.3 คาธรรมเนียมการประมูลฯ
ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากผูรับบริการใหเปนผูชนะการเสนอ
ราคาตองจายชําระคาใชจายในการจัดการประมูลฯ ใหกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เปน
จํานวนเงิน...............................................บาท (……………..…......................................................)
ตัวอักษร
(รวมภาษีมูลคาเพิม่ แลว) โดยจายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแตไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ

-32.4 การอุทธรณการเสนอราคา
กรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการ
พิ จ ารณาของหั ว หน า หน ว ยงาน ให อุ ท ธรณ ต อ คณะกรรมการว า ด ว ยการพั ส ดุ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ใหเสร็จภายใน
30 วัน ซึ่งในระหวางนี้จะดําเนินการขั้นตอนตอไปมิได
ทั้ง นี้ หากผู มี สิท ธิ เ สนอราคาได อุท ธรณ ใ นส ว นที่เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบหรื อ
ขอมูลการเสนอราคาประมูลของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส จะนําสงขอมูลจากฐานขอมูลกลางของเครื่องแมขาย (Log file) และรายงานสรุปผล
ประมูลตอผูรับบริการเทานั้น
2.5 การสงวนสิทธิ์ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
2.5.1. ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ตองการเสนอราคาในชวงสุดทายของการประมูล
ควรทําการเสนอราคากอนเวลาสิ้นสุดการประมูลอยางนอย 1 นาที ทั้งนี้เพื่อเปนการเผื่อเวลาสําหรับ
การเดินทางของขอมูลที่เขาสูระบบ Server
2.5.2 จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานขอมูลกลาง
จากเครื่องแมขาย (Log file) เปนหลักฐานแสดงการเสนอราคาเทานั้น
ทั้ง 3 ฝาย ไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอความและเงื่อนไขทุกประการตาม
หนังสือฉบับนี้รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน เอกสารประกวดราคา เปนตน จึงไดลงนาม
พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ไวเปนหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเขารวม
การประมูลฯ ในวันและเวลาดังกลาว
ชื่อ
ตําแหนง
ชื่อ
ตําแหนง
ชื่อ
ตําแหนง

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

ผูรับบริการ

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

ผูใหบริการตลาดกลาง

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

ผูมีสิทธิเสนอราคา
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แบบสัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่……………………………..…
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ……………………………..............ตําบล/แขวง………………….
อําเภอ/เขต………….….....จังหวัด………………....เมื่อวันที…
่ ……..เดือน……………..พ.ศ……
ระหวาง……………….….....โดย.……………......................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกกวา “ผูซื้อ”
ฝายหนึ่งกับ…………………....................ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………………………
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่………………..ถนน……………………...ตําบล/แขวง…………………
อําเภอ/เขต………......จังหวัด……………โดย…………..............ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……………………………..........
ลงวันที…
่ …………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่……..…………..…………)*
แนบทายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผูขายเปนบุคคลธรรมดา ใหใชขอความวากับ...……………………..
อยูบานเลขที…
่ …......ถนน…………………..ตําบล/แขวง……………….…อําเภอ/เขต…………...
จังหวัด……………………)* ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอตกลงซื้อขาย
ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย
………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………จํานวน…………………….เปน
ราคาทั้งสิ้น……………………....บาท (……………………..……………………….) ซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน……………….…บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและคาใชจายทั้งปวงดวยแลว
ผูขายรับรองวาสิ่งที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน
ของเกาเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวาทีก่ ําหนดไว ในเอกสารแนบทายสัญญา
ในกรณีที่เปนการซื้อสิ่งของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง ผูขายรับรองวา เมื่อตรวจทดสอบ
แลวตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไวดว ย

-2ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญา ดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้
2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ) จํานวน…….……........หนา
2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)*
จํานวน………………..หนา
2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*
จํานวน………………..หนา
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)
จํานวน………………..หนา
2.5 ………………………….ฯลฯ…………………………
ความใด ในเอกสารแนบทายสัญญา ที่ขัดแยง กับขอความ ในสัญญานี้ ใหใชขอความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญา ขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจ
ของผูซื้อ
ขอ 3 การสงมอบ
ผูขายจะสงมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญา ใหแกผูซื้อ ณ…………………………………
……………………..…. ภายในวันที…
่ …………….เดือน………………….พ.ศ. ………………..
ใหถูกตอง และครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอ 1 แหงสัญญานี้ พรอมทั้งหีบหอ หรือเครื่องรัด
พันผูกโดยเรียบรอย
การสงมอบสิ่งของ ตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบ เพียงครั้งเดียว หรือสงมอบหลาย
ครั้ง ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้ง โดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซื้อ ณ………
ในเวลาราชการ กอนวันสงมอบไมนอยกวา…………วันทําการ
ขอ 4. การใชเรือไทย
ถาสิ่งของที่ จะตองสงมอบให แกผูซื้อตามสัญญานี้ เปนสิ่งของที่ผูขาย จะตองสั่งหรือ
นําเขามาจาก ตางประเทศ และสิ่งของนั้น ตองนําเขามา โดยทางเรือ ในเสนทางเดินเรือ ที่มีเรือไทย
เดินอยู และสามารถ ใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูขายตองจัดการให สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ ีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะ ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี กอนบรรทุกของนั้น ลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่รัฐมนตรีวากระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวน ใหบรรทุก โดยเรืออื่นได ทั้งนี้ ไมวาการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของ ดังกลาวจาก
ตางประเทศ จะเปนแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร,ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

-3ในการสงมอบสิ่งของ ตามสัญญาใหแกผูซอื้ ถาสิ่งของนั้น เปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูขาย
จะตองสงมอบ ใบตราสง(Bill of Ladding) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้นซึ่งแสดงวาได
บรรทุกมา โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบ
สิ่งของดวย
ในกรณีที่สิ่งของดังกลาว ไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือ
เรือที่มีสิทธิเชนเดียว กับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวา ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ สงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกของ โดยเรืออื่นได หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงวา ได
ชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวีแลว อยางใดอยางหนึ่งแกผซู ื้อดวย
ในกรณีที่ผูขาย ไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผู
ซื้อ แตจะขอสงมอบสิ่งของ ดังกลาวใหผูซื้อกอน โดยยังไมรับชําระเงินคา สิ่งของ ผูซื้อมีสิทธิรับ
สิ่งของดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาสิ่งของ เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได
ขอ 5. การตรวจรับ
เมื่อผูซื้อไดตรวจรับ สิ่งของที่สงมอบ และเห็นวาถูกตองครบถวน ตามสัญญาแลว ผูซื้อจะ
ออก หลักฐานการรับมอบไวให เพื่อผูขาย นํามาเปน หลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของนั้น
ถาผลของการตรวจรับ ปรากฏวาสิ่งของ ที่ผูขายสงมอบ ไมตรงตามสัญญาขอ 1 ผูซื้อทรง
ไว ซึ่งสิทธิที่จะไมรับสิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได และนําสิ่งของ มาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไข ใหถูกตองตามสัญญาดวย
คาใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะ เหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุ ขอ
ขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได
ในกรณีที่ผูขายสงมอบ สิ่งของถูกตอง แตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน แตไม
ถูกตองทั้งหมด ผูซื้อจะตรวจรับ เฉพาะสวนที่ถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้น
ก็ได* (ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไว ในกรณีที่ผซู ื้อตองการสิ่งของ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน
หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบ เปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว
จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)
ขอ 6. การชําระเงิน
(ผูซื้อตกลงชําระเงิน คาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผขู าย เมื่อผูซื้อไดรับมอบ สิ่งของตาม
ขอ 5 ไวโดยครบถวนแลว)*

-4(ผูซื้อตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขาย ดังนี้
6.1 เงินลวงหนา จํานวน………..............บาท (……………………..………..) จะจายให
ภายใน
…………….วัน นับแต วันทําสัญญานี้ ทั้งนี้โดยผูขาย จะตองนําหลักประกันเงินลวงหนาเปน
…………..…..
(หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)
……….........เต็มตามจํานวนเงินลวงหนาที่ จะไดรับมามอบใหแกผูซื้อ เปนหลักประกันการชําระ
คืนเงินลวงหนากอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
6.2 เงินที่เหลือ จํานวน………………บาท (……………………………………….) จะจาย
ให เมื่อผูซื้อไดรับมอบสิ่งของ ตามขอ 5 ไวโดยครบถวนแลว)*
การจายเงินตามเงื่อน ไขแหงสัญญานี้ ผูซื้อจะโอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย
ชื่อธนาคาร…………….………..…..สาขา……………….…ชื่อบัญชี
……………………………………
เลขที่บัญชี……………………ทั้งนี้ ผูขายตกลง เปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่น
ใดเกีย่ วกับหารโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ใหมีการหักเงิน ดังกลาวจากจํานวนเงินโอนใน
งวดนัน้ ๆ(ความในวรรคนี้ ใชสําหรับ กรณีที่สวนราชการ จะจายเงินตรงใหแกผูขาย (ระบบ Direct
Payment) โดยการโอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด)
ขอ 7. การรับประกัน ความชํารุดบกพรอง
ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง หรือขัดของ ของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา
………ป…………………..เดือน นับแต วันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หาก
สิ่งของตามสัญญานี้ เกิดชํารุดบกพรอง หรือขัดของอันเนื่องมาจาก การใชงานตามปกติ ผูขาย
จะตองจัดการซอมแซม หรือแกไข ใหอยูใ นสภาพ ที่ใชการไดดดี ังเดิม ภายใน………..วัน นับแต
วันที่ ไดรับแจง จากผูซื้อ โดยไมคิดคาใชจา ยใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 8. หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผูขายไดนําหลักประกันเปน………………..เปนจํานวนเงิน…………
บาท (……………………………) ซึ่งเทากับรอยละ…………… (……….%) ของราคาทั้งหมด
ตามสัญญา มามอบใหแกผูซื้อ เพื่อเปนหลักการปฏิบัติ ตามสัญญานี้
หลักประกัน ที่ผูขายนํามามอบไว ตามวรรคหนึ่ง ผูซื้อจะคืน ใหเมื่อผูข ายพน จากขอผูกผัน
ตามสัญญานี้แลว (สวนหลักประกันตามขอ 6.1 ผูซื้อจะคืนให พรอมกับ การจายเงินงวดสุดทายตาม
ขอ 6.2)*
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เมื่อครบกําหนดสงมอบ สิ่งของตางสัญญานี้แลว ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของ ที่ตกลงขาย
ใหแก ผูซอื้ หรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือ
บางสวนได
ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคาร
ผูออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 เปนจํานวนเงินทั้งหมด หรือแตบางสวนก็ได
แลวแตผูซื้อ จะเห็นสมควร และถาผูซื้อจัดซื้อสิ่งของ จากบุคคลอื่นเต็มจํานวน หรือเฉพาะจํานวนที่
ขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด……….เดือน นับแต วันเลิกสัญญา ผูขาย จะตองชดใชราคาที่
เพิ่มขึ้น จากราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ดว ย
ขอ 10. คาปรับ
ในกรณีที่ ผูซื้อมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาขอ 9 ผูขายจะตองชําระคาปรับให ผู
ซื้อเปนรายวัน ในอัตรารอยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของ ที่ยงั ไมไดรับมอบ
นับแตวันถัดจาก วันครบกําหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผูขาย ไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซื้อจน
ถูกตองครบถวน
การคิดคาปรับ ในกรณีสิ่งของ ที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียง
บางสวน หรือขาดสวนประกอบ สวนหนึง่ สวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการได โดยสมบูรณ ให
ถือวายังไมได สงมอบสิ่งของนั้นเลย และใหคิดคาปรับ จากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหวางที่ผซู ื้อยังมิได ใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซื้อเห็นวาผูขาย ไมอาจปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได ผูซื้อจะใชสิทธิบอกเลิก และริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออก
หนังสือค้ําประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 กับเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น ตามที่กําหนด
ไวในสัญญาขอ 9 วรรคสองก็ได และถาผูซื้อ ไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขาย เมื่อครบ
กําหนดสงมอบแลว ผูซื้อมีสิทธิที่จะปรับผูขาย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ 11. การรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
ถาผูขาย ไมปฏิบัติตามสัญญา ขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกผูซอื้ แลว ผูขายตองชดใชคาเสียหาย ใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ ไดรับแจงจากผูซื้อ
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ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือบกพรองของฝายผูซื้อ
หรือพฤติการณอันใดอันหนึ่ง ซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบ ตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถ
สงมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตาม
สัญญา หรือ ของด หรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณ ดังกลาวพรอมหลักฐาน
เปนหนังสือใหผูซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไป ตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง ใน
การที่จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับ โดยไมเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน เวน
แตกรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือบกพรองของฝายผูซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูซื้อทราบดีอยู
แลวตั้งแตตน
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ
ของผูซื้อที่จะพิจารณา
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาได อาน และเขาใจขอความ โดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ
(ลงชื่อ)………………………..ผูซื้อ
(………………….……………….)
(ลงชื่อ)………………………..ผูขาย
(…………….……………………..)
(ลงชื่อ)………………………..พยาน
(…………………….……………..)
(ลงชื่อ)………………………..พยาน
(…………………………..………..)
_________________________________________________________________________
หมายเหตุ * เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิม่ เติมซึ่งสวนราชการผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง

เอกสารแนบทายหมายเลข 1.6 (1)
แบบหนังสือค้าํ ประกัน
(หลักประกันซอง)
เลขที่………………….

วันที่…………………………..

ขาพเจา………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….สํานักงานตั้งอยูเลขที่…………ถนน
……….ตําบล/แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ……..(ชื่อสวนราชการ
ผูประกวดราคา)………….ดังมีขอความตอไปนี้
1. ตามที่…………………...(ชื่อผูเสนอราคา)………………...…..ไดยื่นซองประกวดราคา
สํ า หรั บ การจั ด จ า ง……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ ……….….ซึ่ ง ต อ งวาง
หลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาตอ…………………..(ชื่อสวนราชการผูประกวด
ราคา)…………………..…..เปนจํานวนเงิน…………..บาท (………………………..) นั้น
ขาพเจายอมผูกพันตน โดยไมมีเงื่อนไข ที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอน ไมไดเชนเดียวกับ
ลู ก หนี้ ชั้ น ต น ในการชํ า ระเงิ น ตามสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งของ…………….(ชื่ อ ส ว นราชการผู ป ระกวด
ราคา)………..……..จํานวนไมเกิน…………บาท (………………..) ในกรณี……….…..(ชื่อ
ผู เ สนอราคา)…………………..ไม ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในการประกวดราคาอั น เป น เหตุ ใ ห
………...………(ชื่อสวนราชการผูประกวดราคา) ......................................มีสิทธิริบหลักประกัน
ซองประกวดราคาหรื อ ให ช ดใช ค า เสี ย หายใดๆ รวมทั้ ง กรณี ที่ ……………..(ชื่ อ ผู เ สนอ
ราคา)………..…..ไดถอนใบเสนอราคาของตน ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู หรือ
มิ ไ ด ไ ปลงนามในสั ญ ญาเมื่ อ ได รั บ แจ ง ไปทํ า สั ญ ญา หรื อ มิ ไ ด ว างหลั ก ประกั น สั ญ ญา ภายใน
ระยะเวลาที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา โดยข า พเจ า จะไม อ า งสิ ท ธิ ใ ดๆ เพื่ อ โต แ ย ง และ
…………………..(ชื่ อ ส ว นราชการผู ป ระกวดราคา)……………………..………ไม จํ า เป น ต อ ง
เรียกรองให………………….….(ชื่อผูเสนอราคา)……………..ชําระหนี้นั้นกอน
2. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแต………………ถึง………….และขาพเจาจะไม
เพิกถอนการค้ําประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. ถา………..…….(ชื่อผูเสนอราคา)….……………ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการ
เสนอราคาออกไป ขาพเจายินยอม ที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ ออกไปตลอด
ระยะเวลายืนราคาที่ไดขยายออกไปดังกลาว

-2ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ

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

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

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

เอกสารแนบทายหมายเลข 1.6 (2)
แบบหนังสือค้าํ ประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่…………………

วันที่….……………………

ข า พ เ จ า ……………..(ชื่ อ ธ น า ค า ร )…………..สํ า นั ก ง า น ตั้ ง อ ยู เ ล ข ที่ ……..ถ น น
……………….....ตํ า บล/แขวง…………..อํ า เภอ/เขต……….จั ง หวั ด ……………………………
โดย………...………ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ไวตอ............
……………..(ชื่อสวนราชการผูซื้อ)………………..….ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูซื้อ” ดังมีขอความ
ตอไปนี้
1. ตามที่……..(ชื่อผูขาย) ……...ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขาย” ไดทําสัญญาซื้อขาย
….……………กับผูซื้อตามสัญญาเลขที่……….ลงวันที่…….…ซึ่งผูขายตองวางหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาตอผูซื้อเปนจํานวนเงิน………....บาท(……………...….....…)ซึ่งเทากับรอยละ
…...(….…….…..)ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายอมผู กพันตนโดยไม มีเงื่อนไขที่จะค้ําประกั นชนิ ดเพิกถอนไมไ ดเช นเดี ยวกับ
ลู ก หนี้ ชั้ น ต น ในการชํ า ระเงิ น ให ต ามสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งของผู ข าย จํ า นวนไม เ กิ น …….…บาท
(……….…………..) ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือ
คาใชจายใด ๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตน ทั้งนี้
โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยงและผูซื้อไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นกอน
2. หากผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผูขาย หรือยินยอมใหผูขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ใด ๆ ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย
3. หนังสือค้ําประกันนี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อขายดังกลาวขางตนจนถึงวันที่
ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายจะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกัน
ไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาที่ผูขายยังตองรับผิดชอบตอผูซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)……………………ผูค้ําประกัน
(…………………………...)
ตําแหนง…………………...
(ลงชื่อ)…………………….พยาน
(……………………………)
(ลงชื่อ)……………………..พยาน
(…………………………….)

เอกสารแนบทายหมายเลข 1.7 (1)
บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่เขาเสนอราคาในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน เปนผูมี
สวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอ
ราคาในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกลาวขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ
ดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการกรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติ
บุ ค คลอี ก รายหนึ่ ง หรื อ หลายราย ที่ เ สนอราคาให แ ก สํ า นั ก งานและผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผู
เปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุน
รายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแก
สํ า นั ก งานและผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา
(ก)
กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคาดวยกัน
หมายความวาผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(ข) กรณีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละหาในกิจการนั้น หรือใน
อั ต ราอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการว า ด ว ยการพั ส ดุ เ ห็ น สมควรประกาศกํ า หนดสํ า หรั บ กิ จ การบาง
ประเภทหรือบางขนาด

-2(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขา
เสนอราคาใหแกสํานักงานในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ หรือในนัย
กลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส
หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการ
เปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่ แทจริง หรือเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแต
กรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเสนอราคาใหแก
สํานักงานในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคราวเดียวกันใหถือวาผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี

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

เอกสารแนบทายหมายเลข 1.8 (1)
บัญชีเอกสารสวนที่ 1
1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ............ แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ จํานวน………….แผน
ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) จํานวน ............แผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล จํานวน............. แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน ............... แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ จํานวน ……. แผน
ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)จํานวน........... แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน ............. แผน
2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
(ก (ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น จํานวน ............... แผน
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน .............. แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน ........... แผน
3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน ............... แผน
(ก) บุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน.........แผน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน..........แผน

-2(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ........ แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดั การ จํานวน ……..แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน …….. แผน
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล จํานวน .......... แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน ................ แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ จํานวน……..แผน
ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) จํานวน ……. แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน ………….แผน
4. อื่น ๆ (ถามี)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นในการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ............................................. ผูเสนอราคา
( ..........................................)
หมายเหตุ

ในกรณีที่เอกสารใด สวนราชการมิไดเปนผูจัดทําใหตามมาตรฐานของทางราชการ
ผูเสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกตองของเอกสารได เชน บัญชีรายชื่อ
หุนสวนผูจัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ
เปนตน

เอกสารแนบทายหมายเลข 1.8 (2)
บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน …...... แผน
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นทําการแทน จํานวน ……... แผน
3. หลักประกันซอง จํานวน ............ แผน

4. แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ตามเอกสารแนบทายหมายเลข 1.2) จํานวน.......แผน
5. แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ
พรอมติดตั้ง (ตามเอกสารแนบทายหมายเลข 1.3) จํานวน.........แผน
6. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภณ
ั ฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้งดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ตามเอกสารแนบทายหมายเลข 1.4) จํานวน.....แผน
7. หนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในประเทศไทย
หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งใหจําหนายผลิตภัณฑ วาจะมีการสํารอง
อะไหลในรายการอุปกรณที่เสนอเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป (เฉพาะรายการ
อุปกรณทรี่ ะบุไวในรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค) จํานวน.........แผน
8. หนังสือเสนอชื่อวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 พรอมยื่นหลักฐานแสดงใบอนุญาตเปนผูป ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาในวันยืน่ ซอง
เพื่อประกอบการพิจารณาของผูซื้อดวย เพื่อเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงานและให
คําปรึกษาแนะนําการติดตั้งอุปกรณตางๆ ใหเปนไปตามรูปแบบ รายการและขอกําหนด
ของสัญญา จํานวน.........แผน
9. อื่น ๆ (ถามี)
…...........................................................................................................
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า เอกสารหลั ก ฐานที่ ข า พเจ า ยื่ น ในการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

หมายเหตุ

ลงชื่อ ............................................. ผูเสนอราคา
( ..........................................)
ประทับตรา (ถามี)
ในกรณี ที่ เ อกสารใด ส ว นราชการมิ ไ ด เ ป น ผู จั ด ทํ า ให ต ามมาตรฐานของทางราชการ
ผูเสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกตองของเอกสารได เชน บัญชีรายชื่อหุนสวน
ผูจัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ เปนตน

เอกสารแนบทายหมายเลข 1.3
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง

ลําดับ
ที่

ผลิตภัณฑที่เสนอ
(ชื่อ รุน แบบ ขนาด)

คุณสมบัติทางเทคนิค
ตามขอกําหนดในประกาศฯ

คุณสมบัติทางเทคนิค
ของผลิตภัณฑที่เสนอราคา

เอกสารอางอิง
(หนา)

การยอมรับ
(COMPLY)
(เทียบเทา/ดีกวา)

หมายเหตุ

ผลการพิจารณา
(เฉพาะเจาหนาที่)

