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ประกาศสํานักงาน ก.พ.  
เรื�อง   ประกวดราคาซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง 

ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 --------------------------------  

 
  ดว้ยสาํนกังาน ก.พ. มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง   
จาํนวน  17  ประเภทรายการ  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดงันี�  
 

 1.   เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จาํนวน  1    เครื�อง 
 2.   เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดบัสูง จาํนวน       72   เครื�อง 
 3.   เครื�องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จาํนวน  7    เครื�อง 
 4.   โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน  จาํนวน       79  ลิขสิทธิ@  
 5.   โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล SQL จาํนวน      1    ลิขสิทธิ@  
 6.   เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ (Laser Printer)  จาํนวน       40   เครื�อง 
 7.   เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์สี (Color Laser Printer)  จาํนวน        4  เครื�อง 
                          8. เครื�องพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   จาํนวน 3 เครื�อง 
  9.  เครื�องพิมพช์นิดกระแทก  24 เขม็พิมพ ์ จาํนวน  3  เครื�อง                       
  (Dot Matrix Printer) 
                          10.  เครื�อง Scanner   จาํนวน 3  เครื�อง                       
                          11.  เครื�อง Scanner  แบบ ADF จาํนวน         8 เครื�อง 
                          12.  เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า (UPS) จาํนวน       37 เครื�อง 
  ขนาดไม่ตํ�ากวา่  500  VA 
                          13.  เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า (UPS)   จาํนวน       14 เครื�อง 
  ขนาดไม่ตํ�ากวา่   1   KVA 
                          14.  LCD  Projector จาํนวน 4 เครื�อง       
                          15.  จอภาพ จาํนวน 1 เครื�อง 
                          16.  เครื�องพิมพส์าํหรับพิมพ ์DVD จาํนวน       11 เครื�อง 
                          17.  DVD  Duplicator จาํนวน 2 เครื�อง          
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 1.   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั   ดงัต่อไปนี�  
 1.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุที�ประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ
และไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 1.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 1.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ@ หรือความคุม้กนัซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�น
ศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ@ และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
 

2. ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไปฟังคาํชี� แจงรายละเอียดเพื�อซักซ้อมความเขา้ใจพร้อมดูสถานที�
ติดตั�งครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  หรือมอบอาํนาจเป็นหนงัสือให้ผูแ้ทนไปฟังรายละเอียดพร้อมดูสถานที�แทน    
โดยพร้อมกนัในวนัที�...........................  เวลา.............น.   ณ  หอ้งประชุม............  อาคาร 3 สํานกังาน ก.พ.  
จงัหวดันนทบุรี   ตั�งอยูเ่ลขที� 47/101  หมู่ 4  ถนนติวานนท ์  ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  
11000   ผูเ้สนอราคาที�ไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที�ติดตั�งครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์จะตอ้งปฏิบติัตามที�
สาํนกังาน ก.พ. กาํหนด เสมือนกบัผูเ้สนอราคาที�ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที�ติดตั�งทุกประการ 
 

  3.  กาํหนดยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวนัที�..................... 
.........................ระหวา่งเวลา................................................ น.   ณ   ห้องประชุม...............  อาคาร  3   
สาํนกังาน ก.พ.   จงัหวดันนทบุรี   ตั�งอยูเ่ลขที�  47/101  หมู่ 4  ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  
จงัหวดันนทบุรี  11000  
 

4. กาํหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวนัที�.........................................  
    -  ลงทะเบียน     ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  ทดสอบระบบ     ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 

 

ณ  ......................................... ตั�งอยูที่�.................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
................................................. ซึ� งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั� งนี�  
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              ผูส้นใจติดต่อขอซื�อเอกสารในราคาชุดละ.............บาท  ไดที้�กลุ่มงานบริหารทรัพยสิ์น  
อาคารศูนยส์ัมมนา  (อาคาร 3  ชั�น 3)   สํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ตั�งอยู่เลขที� 47/101  หมู่ 4  ถนน 
ติวานนท ์   ตาํบลตลาดขวญั    อาํเภอเมือง    จงัหวดันนทบุรี   11000   ตั�งแต่บดันี� จนถึงวนัที�........................................ 
หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  0 2547 1084    ในวนัและเวลาราชการ  
 
                  ประกาศ    ณ   วนัที�            มีนาคม  2552                
 
 
 

          วา่ที�ร้อยตรี 
 

 (วนิยั   ชาคริยานุโยค) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 
 ปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที
  ......... /2552 
การซื�อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมติดตั�ง 

ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.  
ลงวนัที
          มีนาคม  2552 

----------------------------------------- 
  สํานกังาน ก.พ.  ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า  “สํานกังาน”  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื�อ 
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง  จํานวน 17 ประเภทรายการ  ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ  
ดงันี�  
 
 1.   เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จาํนวน  1    เครื�อง 
 2.   เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดบัสูง จาํนวน       72   เครื�อง 
 3.   เครื�องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จาํนวน  7    เครื�อง 
 4.   โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน  จาํนวน       79  ลิขสิทธิ@  
 5.   โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล SQL จาํนวน      1    ลิขสิทธิ@  
 6.   เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ (Laser Printer)  จาํนวน       40   เครื�อง 
 7.   เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์สี (Color Laser Printer)  จาํนวน        4  เครื�อง 
                          8. เครื�องพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   จาํนวน 3 เครื�อง 
  9.  เครื�องพิมพช์นิดกระแทก  24 เขม็พิมพ ์ จาํนวน  3  เครื�อง                       
  (Dot Matrix Printer) 
                          10.  เครื�อง Scanner   จาํนวน 3  เครื�อง                       
                          11.  เครื�อง Scanner  แบบ ADF จาํนวน         8 เครื�อง 
                          12.  เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า (UPS) จาํนวน       37 เครื�อง 
  ขนาดไม่ตํ�ากวา่  500  VA 
                          13.  เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า (UPS)   จาํนวน       14 เครื�อง 
  ขนาดไม่ตํ�ากวา่   1   KVA 
                          14.  LCD  Projector จาํนวน 4 เครื�อง       
                          15.  จอภาพ จาํนวน 1 เครื�อง 
                          16.  เครื�องพิมพส์าํหรับพิมพ ์DVD จาํนวน       11 เครื�อง 
                          17.  DVD  Duplicator จาํนวน 2 เครื�อง          
 

ซึ� งพสัดุที�จะซื�อนี� ตอ้งเป็นของแท ้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที�จะ 
ใช้งานไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี�   โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี�  
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 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
  1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง 

1.2 แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง 
  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   
1.3 แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง 
1.4 หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�งดว้ยวธีิการ 
         ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 ตวัอยา่งสัญญาซื�อขายคอมพิวเตอร์ 
1.6 แบบหนงัสือคํ�าประกนั 

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

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 

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

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 

  3.1 ส่วนที
  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกัด ให้ยื�นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื�นสํา เนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  และ
บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร่้วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที�มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื�น
เอกสารตามที�ระบุไวใ้น  (1) 

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

 

  3.2 ส่วนที
  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 

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

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

 4. การเสนอราคา 
 

  4.1 ผู เ้สนอราคาตอ้งยื �นขอ้เสนอตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ  ทั�งสิ�น  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง
ครบถว้น  ลงลายมือชื�อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 
  4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ภายใน 90 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา 
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  4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุไปพร้อมเอกสารส่วนที�  1  และเอกสารส่วนที�  2  เพื�อประกอบการพิจารณาหลกัฐานดงักล่าวนี�
สาํนกังานจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที�แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง  โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะ
ขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให้ คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ
ภายใน  3  วนัทาํการ 
  4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
พร้อมติดตั�ง  ตามแบบในขอ้ 1.3 
   ทั�งนี�แคตตาล็อกของครุภณัฑ์ให้ขีดเส้นใตเ้นน้ขอ้ความที�อธิบายคุณสมบติัของครุภณัฑ์
ดว้ย  และระบุวา่ตรงกบัคุณลกัษณะของครุภณัฑ์ในขอ้ใด  พร้อมนี� ให้ระบุในตารางเปรียบเทียบคุณสมบติั
ทางเทคนิคฯ  ช่องเอกสารอา้งอิงดว้ยวา่อา้งอิงแคตตาล็อกหนา้ใด 
  4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑ์
หรือตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย หรือตวัแทนที�ได้รับการแต่งตั�งให้จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์  
ในประเทศไทย  ทุกรายการที�เสนอราคา  (ยกเวน้รายการที�  17)  
  4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในขอ้ 1.4  จาํนวน  3  ชุด 
  4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งสาํเนาเอกสารในขอ้  3.2 (1),  4.4  และ 4.5   จาํนวน  4  ชุด 
    4.8 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุที�เสนอ  จาํนวน ...-...   หน่วย (ถา้มี) เพื�อใช ้
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั�งนี�   สํานกังานจะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ  ที�เกิดขึ�นแก่ตวัอย่างดงักล่าว ตวัอย่างที�เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ สํานกังานจะคืนให้แก่ 
ผูเ้สนอราคา 
  4.9 ก่อนยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผูเ้สนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคา 
ทั� งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยว ิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  4.10 ผู เ้สนอราคาจะตอ้งยื �นเอกสารประกวดราคาซื�อด ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวนัที�................................... ระหว่างเวลา............................... น.   ณ  ห้องประชุม..............  อาคาร  3   
สาํนกังาน ก.พ.   จงัหวดันนทบุรี   ตั�งอยูเ่ลขที�  47/101  หมู่ 4  ถนนติวานนท ์  ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  
จงัหวดันนทบุรี  11000 
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        เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล ้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ�มเติมโดยเด็ดขาด 
 

   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้เสนอราคา 
แต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามขอ้  1.7  (1)  ณ  วนัประกาศประกวด
ราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั�งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื�นใดที�มี
หลกัฐานว่า ผูเ้สนอราคารับทราบแลว้ 
 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที�มีการเสนอราคาดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
ตามขอ้ 1.7 (2)  คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคารายนั�นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  และ
สาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน  
 

   ผูเ้สนอราคาที�ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื�องตน้ เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอ
ราคา ที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือผูเ้สนอราคาที�ไม่ผา่น
คุณสมบตัิทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานที�จดัหาพสัดุภายใน 3 วนั 
นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที�จดัหา
พสัดุใหถื้อเป็นที�สุด 
 

   หากปรากฏต่อคณะ กรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาซื� อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที�
กาํหนดไว ้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคา
พบปะหรือติดต่อสื�อสารกบับุคคลอื�น และเมื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะให้ดาํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป 
จากขั�นตอนที�คา้งอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที�ยงัเหลือก่อนจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา  
แต่ตอ้งสิ�นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั�งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที� เพื�อเริ�มตน้กระบวนการ
เสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที�อยูใ่นสถานที�นั�นทราบ 
 

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ  เพื�อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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  4.11 ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาในวนัที�..................................... 

    -  ลงทะเบียน     ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  ทดสอบระบบ     ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
 

ณ  ......................................... ตั�งอยูที่�.................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
................................................. ซึ� งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั� งนี�  
โดยจะตอ้งปฏิบติัดงันี�  
  (1)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงนามในหนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั�งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งเริ�มตน้ที�  
7,540,500.- บาท  (เจด็ลา้นหา้แสนสี�หมื�นหา้ร้อยบาทถว้น) 
 (3)  ราคาที� เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอื�น ๆ (ถ้า มี )  
รวมค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
 (4)  ราคาที� เสนอในการประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง 
ไม่สูงเกินกวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 (5)  ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื�อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ�นแล้ว 
จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที�ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที�เสนอหลงัสุด 
   (6)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  60  วนั นบัแต่วนัยืนยนัราคา
สุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยืนราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที�ตนเสนอไว ้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้
 (7)  ผูเ้สนอราคาที�เขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการจดั
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั�งนี� จะแจง้ให้
ทราบในวนัเสนอราคา 
 

    5. หลกัประกนัซอง 
 

  ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื�นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค จาํนวน  
377,025.- บาท  (สามแสนเจ็ดหมื�นเจ็ดพนัยี�สิบห้าบาทถว้น) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการ 
คํ�าประกนั   ตั�งแต่วนัยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ�นสุดการยืนราคา  (ตั�งแต่วนัที�  
.............................. ถึงวนัที�......................................)โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�    
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  5.1 เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่สํานกังาน  ชื�อบญัชี  “สํานกังาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวนัที�
ที�ยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้นั�นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
  5.2 หนังสือคํ� าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ� าประกันดังระบุ 
ในขอ้ 1.6 (1) 
  5.3 หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ที�ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ� าประกัน ตามประกาศของธนาคาร                       
แห่งประเทศไทย ซึ� งได้แจง้เวียนชื�อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือ                  
ค ํ�าประกนัดงัระบุในขอ้  1.6 (1) 
 5.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 

  หลกัประกนัซองตามขอ้นี�   สํานกังานจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้ ํ�าประกนัภายใน 15 วนั 
นบัถดัจากวนัที�ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที�คดัเลือกไวซึ้� งเสนอราคาตํ�าสุด
จะคืนใหต่้อเมื�อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื�อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
          การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย 
 

 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
   6.1 ในการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  สํานักงานจะพิจารณาตดัสินด้วย
ราคารวม 
                     6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื�นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคาราย
นั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวด
ราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั  ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อสาํนกังานเท่านั�น 
 6.3 สาํนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณี
ดงัต่อไปนี�  

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

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

 6.5 สํานักงานทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด  หรือราคาหนึ� งราคาใด  หรือราคาที�เสนอ
ทั�งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื�อในจาํนวน  หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ� งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัซื�อเลยก็ได ้สุดแต่จะ 
พิจารณา  ทั�งนี�   เพื �อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของสํานกังานเป็น
เด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั�งสาํนกังานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
ซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที�ไดร้ับ
การคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อได้ว่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
 

 6.6 ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิได้รับการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.7 สํานกังานมีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูเ้สนอ
ราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน 

 7. การทาํสัญญาซื�อขาย 
 

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

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

 8. อตัราค่าปรับ 
                        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื�อขายขอ้ 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ  0.10    ต่อวนั 
 

 

 9. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                       ผูช้นะการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือ
ทาํสัญญาซื�อขาย ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของ 
สิ�งของที�ซื�อขายที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  1  ปี นบัถดัจากวนัที�ผูซื้�อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบ
จดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน   7  วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
 

 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื
น ๆ 
   10.1  เงินค่าพสัดุสาํหรับการซื�อครั� งนี�  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2552          
 10.2  เมื�อสํานกังานไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และไดต้กลงซื�อสิ�งของตาม
การประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มา
จากต่างประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ� งเป็นผูข้าย จะตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี�  

(1) แจง้การสั�งหรือนาํสิ� งของที�ซื�อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมการ
ขนส่งทางนํ�าและพาณิชยนาว ี ภายใน 7 วนั นบัตั�งแต่วนัที�ผูข้ายสั�ง หรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็น
ของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นใด 
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(2) จัดการให้สิ� งของที� ซื� อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที� มี สิทธิ
เช่นเดียวกบัเรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางนํ� าและ
พาณิชยนาวใีหบ้รรทุกสิ�งของนั�น โดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออื�น  หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื�น 

(3) ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
   10.3 ผูเ้สนอราคาซึ� งไดย้ื�นเอกสารประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสํานกังานฯ 
แลว้ จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื�อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาแลว้ตอ้งเขา้ร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้ 4.11 (3) (4) และ (5) มิฉะนั�น
สํานกังานจะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�ง
อาจพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 10.4 การยดึหลกัประกนัซองของผูมี้สิทธิเสนอราคาใหด้าํเนินการในกรณีดงัต่อไปนี�  
  10.4.1  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ส่งผูแ้ทนมาลงทะเบียนเพื�อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวนั เวลา และสถานที�ที�กาํหนด 
 10.4.2  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที�มาลงทะเบียนแลว้ ไม่ LOG IN เขา้สู่ระบบ 
 10.4.3  ผูมี้สิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แลว้  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผดิ 
เงื�อนไขที�กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา่  หรือเท่ากบัราคาเริ�มตน้การประมูล 
 10.4.4  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื�อในแบบ บก. 008 แบบยนืยนัราคาสุดทา้ย 
ในการเสนอราคา 
   10.5  ผูเ้สนอราคาซึ� งสํานกังานไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที� 
ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 สํานักงานจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนังสือ 
คํ�าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาให้เป็น 
ผูทิ้�งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  10.6  สํานกังานมีสิทธิที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
 
 สาํนกังาน ก.พ.  
    มีนาคม  2552 



รายละเอยีดคุณลกัษณะครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมติดตั�ง 

1. เครื�องคอมพวิเตอร์แม่ข่าย  จํานวน 1  เครื�อง มีคุณลกัษณะดังนี� 
1.1 เป็นรุ่นที�มีรูปแบบ RACK ขนาด 2U  
1.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ประสิทธิภาพไม่ตํ�ากวา่ Intel Quad-Core Xeon 3.33 GHz 

หน่วยความจาํแคช L2 (L2 Cache Memory) ไม่ตํ�ากวา่ 12 MB จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วย 
1.3 มีหน่วยความจาํหลกั (Main Memory) แบบ ECC Fully Buffered DIMMs 667 MHz หรือดีกวา่

และมีความจุไม่ตํ�ากวา่ 8 GB โดยตวัเครื�องรองรับหน่วยความจาํหลกัไดไ้ม่ตํ�ากวา่ 48 GB 
1.4 มี Hard Disk Drive ชนิด SAS (Serial Attached SCSI) หรือดีกวา่ แบบ Hot-Swap หรือ Hot-Plug 

ที�มีความเร็วในการหมุนไม่ตํ�ากวา่ 10,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุต่อหน่วยไม่นอ้ยกวา่ 300 GB 
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยและทาํเป็น RAID  

1.5 มี RAID Controller รองรับการทาํ RAID 5 
1.6 มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 พอร์ต 
1.7 มี USB Port เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ อยา่งนอ้ย 4 พอร์ต (โดยมีพอร์ตดา้นหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 พอร์ต)  
1.8 มี Combo Drive หรือดีกวา่ แบบ Internal 
1.9 มี Tape Drive ชนิด DAT72 หรือ DDS-5 หรือดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย และ Tape จาํนวนไม่นอ้ย

กวา่ 3 หน่วย 
1.10 มี Power Supply แบบ Hot-Swap หรือ Hot-Plug Redundant จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วย โดย  

แต่ละหน่วยมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 750 Watts  
1.11 มีคียบ์อร์ดที�มีอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษพิมพติ์ดอยูบ่นปุ่มอยา่งชดัเจน 
1.12 มีเมาส์ชนิด Optical Scrolling พร้อมแผน่รอง 
1.13 มีจอภาพสีแบบ LCD ขนาดไม่ตํ�ากวา่ 19 นิkว และแสดงผลไดไ้ม่ตํ�ากวา่ 1280 x 1024 
1.14 มีระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition หรือดีกวา่ ที�มีลิขสิทธิn

ถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์จาํนวน 1 ลิขสิทธิn  รองรับผูใ้ชง้านไม่ตํ�ากวา่ 5 CAL 
พร้อมแผน่โปรแกรม จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุด 

1.15 ตวัเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย BIOS แผงวงจรหลกั จอภาพ เมาส์  คียบ์อร์ด  อยูภ่ายใต้
เครื�องหมายการคา้เดียวกนั 

1.16 ไดรั้บมาตรฐานดา้นการแผก่ระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC และมาตรฐานดา้นความปลอดภยั 
UL หรือ CSA โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐานอยา่งชดัเจนตรงกบัรุ่นที�เสนอ  

1.17 โรงงานผูผ้ลิต ตอ้งไดรั้บมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
1.18 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี On-Site Service นบัถดัจากวนัที�

ผา่นการตรวจรับ 

 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1 



2 
 

2. เครื�องไมโครคอมพวิเตอร์ประมวลผลระดับสูง จํานวน 72 เครื�อง  โดยแต่ละเครื�องมีคุณลกัษณะดังนี� 
2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ประสิทธิภาพไม่ตํ�ากวา่ Intel Core 2 Quad Processor ทาํงานที�

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่ตํ�ากวา่ 2.50 GHz และมี Front Side Bus (FSB) ความเร็วไม่ตํ�ากวา่ 
1333 MHz 

2.2 มีหน่วยความจาํหลกั (Main Memory) DDR2 800 MHz หรือดีกวา่ ขนาดไม่ตํ�ากวา่ 4 GB  (2GBx2) 
2.3 ตวัเครื�องตอ้งรองรับเทคโนโลย ีChipset ไม่ตํ�ากวา่ Q45 และตอ้งรองรับหน่วยความจาํหลกัได ้

ไม่ตํ�ากวา่ 8 GB 
2.4 มี Hard Disk ความจุไม่นอ้ยกวา่ 250 GB ชนิด SATA หรือดีกวา่ 
2.5 มี DVD-RW Drive แบบ Internal 
2.6 มี Media Card Reader แบบ Internal 
2.7 มีจอภาพสีแบบ LCD ขนาดไม่ตํ�ากวา่ 19 นิkว  และแสดงผลไดไ้ม่ตํ�ากวา่ 1280 x 1024 
2.8 มีระบบเสียงและลาํโพงแบบ Bar ติดตัkงกบัจอภาพและสามารถแยกลาํโพงออกจากจอภาพได ้
2.9 มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet 
2.10 สนบัสนุนมาตรฐาน TPM 1.2 (Trusted Platform Module) หรือสูงกวา่ 
2.11 มีรูปแบบ Small Form Factor 
2.12 มี USB Port เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ อยา่งนอ้ย 8 พอร์ต (โดยมีพอร์ตดา้นหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 

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

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

โดยมีแผน่โปรแกรมที�มีลิขสิทธิn ถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์
2.19 มีโปรแกรมป้องกนัไวรัส NOD32 Antivirus รุ่น 3.0 หรือสูงกวา่ ที�มีลิขสิทธิn ถูกตอ้งตามกฎหมาย

จากเจา้ของผลิตภณัฑ ์
2.20 ไดรั้บมาตรฐานดา้นการแผก่ระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ มอก.1956-2548 และมาตรฐาน

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

2.21 โรงงานผูผ้ลิตไดรั้บมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
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2.22 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี On-Site Service นบัถดัจากวนัที�
ผา่นการตรวจรับ 
 

3. เครื�องคอมพวิเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จํานวน 7 เครื�อง โดยแต่ละเครื�องมีคุณลกัษณะดังนี� 
3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Mobile Technology ไม่ตํ�ากวา่ Intel Core 2 Duo 

Processor ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่ตํ�ากวา่ 2.50 GHz  และมีหน่วยความจาํแคช L2 (L2 Cache 
Memory) ไม่ตํ�ากวา่ 6 MB 

3.2 มีหน่วยความจาํหลกั (Main Memory) แบบ DDR2 800 MHz หรือดีกวา่ ขนาดไม่ตํ�ากวา่ 4 GB 
สามารถขยายเพิ�มเติมไดสู้งสุด ไม่ตํ�ากวา่ 8 GB 

3.3 มีจอภาพขนาด 14.1 นิkว ที�สามารถแสดงผลหนา้จอที�ความละเอียดไม่ตํ�ากวา่ WXGA+ (1440 x 900) 
3.4 มี Hard Disk ความจุไม่นอ้ยกวา่ 160 GB ที�มีความเร็วในการหมุนไม่ตํ�ากวา่ 7,200 รอบต่อนาที 
3.5 มี DVD-RW Drive แบบ Internal 
3.6 มี Flash Drive ความจุไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
3.7 มี USB Port เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 พอร์ต ,  IEEE-1394  ไม่นอ้ยกวา่ 1 พอร์ต และ

มี Port สาํหรับต่อ LCD Projector 
3.8 มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet , Wireless LAN  และ Bluetooth  เป็นแบบ Internal 
3.9 มีกลอ้งที�ติดตัkงมาบนตวัเครื�อง 
3.10 มีคียบ์อร์ดที�มีอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษติดอยูบ่นปุ่มอยา่งชดัเจน 
3.11 มีเมาส์ชนิด Optical Scrolling พร้อมแผน่รอง 
3.12 เป็นรุ่นที�มีนํkาหนกัเริ�มตน้ (Weight start at) รวมแบตเตอรี�ไม่เกิน 2.13 กิโลกรัม 
3.13 สนบัสนุนมาตรฐาน TPM 1.2 (Trusted Platform Module) หรือสูงกวา่  
3.14 ตวัเครื�อง เมาส์ และกระเป๋าหิkวพร้อมสายสะพาย อยูภ่ายใตเ้ครื�องหมายการคา้เดียวกนั 
3.15 มีแผน่ CD หรือ DVD Recovery System ที�อยูภ่ายใตเ้ครื�องหมายการคา้เดียวกนั 
3.16 มีโปรแกรมระบบปฏิบติัการ (Operating System) Microsoft Windows Vista Business หรือดีกวา่

โดยมีแผน่โปรแกรมที�มีลิขสิทธิn  ถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์
3.17 มีโปรแกรมป้องกนัไวรัส NOD32 Antivirus รุ่น 3.0 หรือสูงกวา่ ที�มีลิขสิทธิn ถูกตอ้งตามกฎหมาย

จากเจา้ของผลิตภณัฑ์  
3.18 ไดรั้บมาตรฐานดา้นการแผก่ระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ มอก.1956-2548 และมาตรฐาน

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

3.19 โรงงานผูผ้ลิต ตอ้งไดรั้บมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
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3.20 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี On-Site Service นบัถดัจากวนัที�
ผา่นการตรวจรับ 
 

4. โปรแกรมปฏิบัติการสํานักงาน จํานวน 79 ลขิสิทธิ? ประกอบด้วย 
4.1 โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน Microsoft Office Enterprise 2007  มีเมนูภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ  จาํนวน 2 ลิขสิทธิn  พร้อมแผน่โปรแกรม จาํนวน 2 ชุด 
4.2 โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน Microsoft Office Standard 2007 มีเมนูภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ จาํนวน 77 ลิขสิทธิn  พร้อมแผน่โปรแกรม จาํนวน 5 ชุด 
 

5. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL จํานวน 1 ลขิสิทธิ? ประกอบด้วย 
5.1 โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition หรือดีกวา่ ที�มี

ลิขสิทธิn ถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ลิขสิทธิn  รองรับผูใ้ชง้าน
ไม่ตํ�ากวา่ 5 ราย (5 CAL) 

5.2 แผน่โปรแกรมและคู่มือการใชง้านจาํนวน 1 ชุด 
 

6. เครื�องพมิพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)  จํานวน 40 เครื�อง โดยแต่ละเครื�องมีคุณลกัษณะดังนี� 
6.1 มีความเร็วในการพิมพไ์ม่ตํ�ากวา่ 26 หนา้ต่อนาที ดว้ยกระดาษ A4 
6.2 สามารถพิมพแ์ผน่แรกใชเ้วลาไม่เกิน 8.5 วนิาที 
6.3 มีความละเอียดไม่ตํ�ากวา่ 1200x1200 dpi 
6.4 มีหน่วยประมวลผลไม่ตํ�ากวา่ 400 MHz 
6.5 มีหน่วยความจาํมาตรฐาน ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 32 MB และสามารถขยายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 288 MB 
6.6 มีถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค ์(Tray) ไม่ตํ�ากวา่ 50 แผน่ ถาดใส่กระดาษมาตรฐาน (Tray)   

ไม่ตํ�ากวา่ 250 แผน่ และที�รองรับเอกสารออกไม่ตํ�ากวา่ 125 แผน่ 
6.7 มีพอร์ตต่อเชื�อมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB Port เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย 
6.8 Drum และ Toner ตอ้งเป็นชิkนเดียวกนั 
6.9 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑ์หรือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ย 
6.10 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 
7. เครื�องพมิพ์แบบเลเซอร์สี (Color Laser Printer) จํานวน 4 เครื�อง โดยแต่ละเครื�องมีคุณลกัษณะดังนี� 

7.1 มีความเร็วในการพิมพข์าวดาํไม่ตํ�ากวา่ 45 หนา้ต่อนาที และสี ไม่ตํ�ากวา่ 35 หนา้ ต่อนาที 
7.2 สามารถพิมพแ์ผน่แรกใชเ้วลาไม่เกิน 6.9 วนิาที สาํหรับการพิมพข์าวดาํ และไม่เกิน 9.7 วนิาที 

สาํหรับการพิมพสี์ 
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7.3 มีความละเอียดไม่ตํ�ากวา่ 1200 x 1200 dpi 
7.4 มีหน่วยประมวลผลไม่ตํ�ากวา่ 600 MHz 
7.5 มีหน่วยความจาํมาตรฐาน ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 256 MB และสามารถขยายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 768 MB 
7.6 มี Hard Disk ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 40 GB 
7.7 มีถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค ์(Tray) ไม่ตํ�ากวา่ 100 แผน่ และถาดใส่กระดาษมาตรฐาน (Tray) 

ไม่ตํ�ากวา่ 550 แผน่ 
7.8 มีระบบพิมพเ์อกสาร 2 หนา้ อตัโนมติั 
7.9 สามารถใชก้บักระดาษขนาด A3 ได ้
7.10 มีพอร์ตต่อเชื�อมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB Port  เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย และ         

มี Network Interface เป็นแบบ Ethernet (Internal) หรือดีกวา่ 
7.11 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑ์หรือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ย 
7.12 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 
8. เครื�องพมิพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 3 เครื�อง โดยแต่ละเครื�องมีคุณลกัษณะดังนี� 

8.1 ความเร็วในการพิมพแ์บบร่าง ขาวดาํไม่ตํ�ากวา่ 36 หนา้ต่อนาที และสี ไม่ตํ�ากวา่ 35 หนา้ ต่อนาที 
8.2 ความละเอียดในการพิมพข์าวดาํ ไม่ตํ�ากวา่ 1200x1200 dpi และพิมพสี์ ไม่ตํ�ากวา่ 4800 x 1200 

optimized dpi 
8.3 แยกตลบัหมึกพิมพอ์อกจากกนัตามสี 
8.4 มีหน่วยความจาํมาตรฐาน ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 32 MB 
8.5 มีถาดใส่กระดาษมาตรฐาน (Tray) ไม่ตํ�ากวา่ 250 แผน่ และที�รองรับเอกสารออกไม่ตํ�ากวา่ 150 แผน่  
8.6 มีพอร์ตต่อเชื�อมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB Port เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย 
8.7 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑ์ตอ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑ์หรือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ย 
8.8 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 
9. เครื�องพมิพ์ชนิดกระแทก 24 เข็มพมิพ์ (Dot Matrix Printer)  จํานวน 3 เครื�อง โดยแต่ละเครื�องมี

คุณลกัษณะดังนี� 
9.1 มีหวัพิมพแ์บบ 24 เขม็พิมพ ์และเป็นชนิดแคร่ยาว 
9.2 มีความเร็วในการพิมพแ์บบร่างความเร็วสูง (10 ตวัอกัษร/นิkว) ความเร็วไม่ตํ�ากวา่ 480 ตวัอกัษร

ต่อวินาที 
9.3 มี Parallel Port ไม่นอ้ยกวา่ 1 พอร์ต 
9.4 สามารถพิมพต์น้ฉบบั 1 ตน้ฉบบั พร้อมสาํเนาไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ชุดพร้อมกนั 
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9.5 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑ์หรือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ย 
9.6 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 
10. เครื�อง Scanner จํานวน 3 เครื�อง โดยแต่ละเครื�องมีคุณลกัษณะดังนี� 

10.1 เป็น Scanner ชนิด Flatbed 
10.2 ใชเ้ทคโนโลยกีารสแกนภาพแบบ CCD 
10.3 แสดงภาพหลงัจาก Scan ไดภ้ายในเวลาไม่เกิน 11 วนิาที 
10.4 มีความละเอียดในการสแกนภาพ (Resolution) ไม่ตํ�ากวา่ 4800 x 9600 dpi 
10.5 สามารถสแกนสีไดแ้บบ 48 Bits Colour (Bit depth) หรือดีกวา่ 
10.6 สามารถสแกนกระดาษขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 11.7” ได ้
10.7 มีพอร์ตต่อเชื�อมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB Port เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย 
10.8 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑ์ตอ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑ์หรือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ย 
10.9 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 
11. เครื�อง Scanner  แบบ ADF จํานวน 8 เครื�อง โดยแต่ละเครื�องมีคุณลกัษณะดังนี� 

11.1 ใชเ้ทคโนโลยกีารสแกนภาพแบบ CCD 
11.2 มีระบบป้อนกระดาษอตัโนมติั Automatic Document Feeder (ADF) ไม่นอ้ยกวา่ 50 แผน่ 
11.3 มีความเร็วในการสแกนในระบบ ADF ไม่ตํ�ากวา่ 8ppm/4ipm 
11.4 สามารถสแกนสีไดแ้บบ 48 Bits Colour (Bit depth) หรือดีกวา่ 
11.5 แสดงภาพหลงัจาก Scan ไดภ้ายในเวลาไม่เกิน 7 วนิาที 
11.6 มีความละเอียดในการสแกนภาพ (Resolution) ไม่ตํ�ากวา่ 2400 x 2400 dpi 
11.7 สามารถใชก้บักระดาษขนาด 8.5” x 14”  ได ้
11.8 มีพอร์ตเชื�อมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB Port เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย  
11.9 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑ์ตอ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑ์หรือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ย 
11.10 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 
12. เครื�องควบคุมและสํารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ตํ�ากว่า 500 VA จํานวน 37 เครื�อง โดยแต่ละเครื�องมี

คุณลกัษณะดังนี� 
12.1 เป็นเครื�องจ่ายไฟฟ้าสาํรอง (UPS)  ที�ทาํงานในลกัษณะ Line Interactive หรือดีกวา่ 
12.2 ควบคุมดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์ เพื�อใชเ้ป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื�องสาํหรับอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
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12.3 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500VA และสามารถสาํรองกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที  
12.4 มีแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ 230 VAC +/- 25 % และความถี�ขาเขา้ 50Hz +/- 5% หรือดีกวา่ 
12.5 มีแรงดนัไฟฟ้าขาออก 230 VAC +/- 10% และความถี�ขาออก 50Hz +/- 1% หรือดีกวา่ 
12.6 มีเต้ารับทางด้านออก (แบตเตอรี� ) จาํนวนไม่น้อยกว่า 3 เตา้รับ  
12.7 แบตเตอรี� เป็นแบบ Sealed Lead Acid โดยไม่ตอ้งบาํรุงรักษา (Maintenance Free) 
12.8 มีระบบป้องกนั Short Circuit , Overload และระบบป้องกนัแรงดนัไฟกระชากสูงสาํหรับ

สายโทรศพัท ์และสาย LAN 
12.9 มีระบบแสดงสภาวะเครื�องและมีเสียงเตือนเมื�อเกิดสภาวะผดิปกติ 
12.10 มีระบบปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั Automatic Voltage Regulation (AVR)  
12.11 มี Communication Interface Port เชื�อมต่อกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ได ้
12.12 มีระบบ Software ที�ใชต้รวจสอบสถานะการทาํงานของเครื�องได ้
12.13 ไดรั้บมาตรฐาน มอก. 1291-2545 หรือ FCC ,UL โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
12.14 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑ์หรือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ย 
12.15 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 2 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 
13. เครื�องควบคุมและสํารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ตํ�ากว่า 1 KVA จํานวน 14 เครื�อง โดยแต่ละเครื�องมี

คุณลกัษณะดังนี� 
13.1 เป็นเครื�องจ่ายไฟฟ้าสาํรอง (UPS)  ที�ทาํงานในลกัษณะ Line Interactive หรือดีกวา่ 
13.2 ควบคุมดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์ เพื�อใชเ้ป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื�องสาํหรับอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
13.3 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1000VA และสามารถสาํรองกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 
13.4 มีแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ 230 VAC +/- 25 % และความถี�ขาเขา้ 50Hz +/- 5% หรือดีกวา่ 
13.5 มีแรงดนัไฟฟ้าขาออก 230 VAC +/- 10% และความถี�ขาออก 50Hz +/- 1% หรือดีกวา่ 
13.6 มีเต้ารับทางด้านออก (แบตเตอรี� ) จาํนวนไม่น้อยกว่า 6 เตา้รับ 
13.7 แบตเตอรี� เป็นแบบ Sealed Lead Acid โดยไม่ตอ้งบาํรุงรักษา (Maintenance Free) 
13.8 มีระบบป้องกนั Short Circuit , Overload และ ระบบป้องกนัแรงดนัไฟกระชากสูงสาํหรับ

สายโทรศพัท ์และสาย LAN 
13.9 มีระบบแสดงสภาวะเครื�องและมีเสียงเตือนเมื�อเกิดสภาวะผดิปกติ 
13.10 มีระบบปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั Automatic Voltage Regulation (AVR)  
13.11 มี Communication Interface Port เชื�อมต่อกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ได ้
13.12 มีระบบ Software ที�ใชต้รวจสอบสถานะการทาํงานของเครื�องได ้
13.13 ไดรั้บมาตรฐาน มอก. 1291-2545 หรือ FCC ,ULโดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
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13.14 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑ์หรือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ย 
13.15 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 2 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 
14. LCD Projector จํานวน 4 เครื�อง โดยแต่ละเครื�องมีคุณลกัษณะดังนี� 

14.1 เป็นเครื�องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ชนิด  3 LCD 
14.2 ความสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 3500 ANSI Lumens 
14.3 มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 500:1 
14.4 ฉายภาพไดอ้ยา่งนอ้ย 30 - 300 นิkว  
14.5 มีความละเอียดของภาพไม่ตํ�ากวา่ 1,024 x 768 
14.6 สามารถปรับโฟกสั อ่านค่าลกัษณะจอภาพ และปรับภาพทัkงแบบแนวตัkงและแนวนอนโดย

อตัโนมติั  
14.7 สามารถกดปุ่มปิดเครื�องและถอดปลั�กไฟออกหลงัจากการใชง้าน และสามารถเคลื�อนยา้ยเครื�อง

ไดท้นัที โดยตวัเครื�องไม่เสียหาย 
14.8 มีลาํโพงในตวัเครื�อง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 5W 
14.9 สามารถนาํเสนอภาพแบบไร้สายได ้(Wireless LAN) 
14.10 มีระบบยอ่ ขยายภาพ ไดอ้ยา่งนอ้ย 1.6x  
14.11 มีระบบปิดภาพและเสียงชั�วคราว  
14.12 มี INPUT แบบ Analog RGB Port ไม่นอ้ยกวา่ 2 ช่อง , USB ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง และ RJ45 ไม่นอ้ย

กวา่ 1 ช่อง 
14.13 สามารถควบคุมการทาํงานของตวัเครื�องดว้ยรีโมทคอนโทรลไร้สาย 
14.14 นํkาหนกัตวัเครื�องไม่เกิน 3.1 กิโลกรัม 
14.15 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑ์หรือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ย 
14.16 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 2 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 
 

15. จอภาพ จํานวน 1 เครื�อง มีคุณลกัษณะดังนี� 
15.1 เป็นแบบ LCD ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิkว 
15.2 มีความละเอียดของภาพไม่ตํ�ากวา่ 1280 x 1024 
15.3 มี Brightness  ไม่นอ้ยกวา่ 300 cd/m² 
15.4 มี Contrast Ratio   ไม่นอ้ยกวา่ DC 8000:1 
15.5 มี Response time   ไม่เกิน 5ms 
15.6 สามารถเชื�อมต่อกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ไดท้ัkงแบบ Analog RGB และ DVI 
15.7 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑ์หรือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ย 
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15.8 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 2 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 
 

16. เครื�องพมิพ์สําหรับพมิพ์ DVD จํานวน 11 เครื�อง ประกอบด้วย 
16.1 เครื�องพมิพ์สําหรับพมิพ์ DVD  แบบที� 1 จํานวน  1 เครื�อง มีคุณลกัษณะดังนี� 

16.1.1 พิมพภ์าพหรือตวัอกัษรลงบนแผน่ CD และ DVD ไดโ้ดยตรง 
16.1.2 ความละเอียดในการพิมพ ์ไม่ตํ�ากวา่ 4800 x 1200 dpi  
16.1.3 มีความเร็วในการพิมพแ์บบเร็วไม่เกิน 45 วนิาที 
16.1.4 มีความจุแผน่ดิสกไ์ม่นอ้ยกวา่ 25 แผน่ 
16.1.5 มี Drive สาํหรับบนัทึก DVD และ CD ไม่นอ้ยกวา่ 1 Drive 
16.1.6 มีพอร์ตต่อเชื�อมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย 
16.1.7 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
16.1.8 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 
16.2 เครื�องพมิพ์สําหรับพมิพ์ DVD  แบบที� 2 จํานวน 10 เครื�อง โดยแต่ละเครื�องมีคุณลกัษณะดังนี� 

16.2.1 พิมพภ์าพหรือตวัอกัษรลงบนแผน่ CD และ DVD ไดโ้ดยตรง 
16.2.2 มีความเร็วในการพิมพก์ระดาษ A4 แบบขาวดาํไม่ตํ�ากวา่ 26 หนา้ต่อนาที และแบบสี ไม่

ตํ�ากวา่ 21 หนา้ ต่อนาที 
16.2.3 ความละเอียดในการพิมพ ์ไม่ตํ�ากวา่ 9600 x 2400 dpi  
16.2.4 แยกตลบัหมึกพิมพอ์อกจากกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 สี 
16.2.5 มีพอร์ตต่อเชื�อมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย 
16.2.6 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศที�ผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
16.2.7 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 
17. DVD Duplicator  จํานวน 2 เครื�อง โดยแต่ละเครื�องมีคุณลักษณะดังนี� 

17.1 สามารถ Copy แผน่ DVD และ CD  ครัk งละไม่ตํ�ากวา่ 10  แผน่ ต่อ 1 ตน้ฉบบั  
17.2 มี  Controller Cache buffer ไม่นอ้ยกวา่ 128 MB 
17.3 มี Harddisk ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 GB 
17.4 มีคู่มือการใชง้านเป็นภาษาไทย 
17.5 การรับประกนัทุกชิkนส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

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

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

แบบใบยื
นข้อเสนอการประกวดราคา 
ซื�อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมติดตั�ง ด้วยวธีิการทางอเิล็กทรอนิกส์ 

เรียน     รองเลขาธิการ ก.พ. 
 1. ขา้พเจา้ บริษทั/ห้าง/ร้าน..............................................................อยู่เลขที�…............. 
ถนน...........................................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต........................................ 
จงัหวดั............................................................โทรศพัท.์.....................................โทรสาร...............................
โดย.............................................................. ผูล้งนามขา้งทา้ยนี�  ไดพ้ิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร
ประกวดราคาซื�อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั�งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขที� ............./2552 
และเอกสารเพิ�มเติมเลขที�…….............(ถา้มี) โดยตลอดและยอมรับขอ้กาํหนดและเงื�อนไขแลว้ รวมทั�ง
รับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนด  และไม่เป็นผูทิ้�งงานของทางราชการ 
 2.  ขา้พเจา้ขอเสนอครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง   ซึ� งกาํหนดไวใ้นเอกสาร 
ประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   และกาํหนดเวลาส่งมอบ ดงัต่อไปนี�  
 

ลาํดับที
 รายการ จํานวน กาํหนดส่งมอบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดบัสูง 
เครื�องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) 
โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน  
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล SQL 
เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ (Laser Printer)  
เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์สี (Color Laser Printer)  
เครื�องพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   
เครื�องพิมพช์นิดกระแทก  24  เขม็พิมพ ์ (Dot Matrix Printer)  
เครื�อง Scanner   
เครื�อง Scanner  แบบ ADF 
เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า (UPS)  ขนาดไม่ตํ�ากวา่ 500 VA 
เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า (UPS)  ขนาดไม่ตํ�ากวา่  1  KVA 
LCD  Projector   

จอภาพ 
เครื�องพิมพส์าํหรับพิมพ ์DVD 
DVD  Duplicator  

1  เครื�อง 
72  เครื�อง 
7  เครื�อง 

79  ลิขสิทธิ@  
1  ลิขสิทธิ@  
40  เครื�อง 
4  เครื�อง 
3  เครื�อง 
3  เครื�อง 
3  เครื�อง 
8  เครื�อง 

37  เครื�อง 
14  เครื�อง 
4  เครื�อง 
1  เครื�อง 

11  เครื�อง 
2  เครื�อง 

 

 

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

4. ในกรณีที�ขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็นผูช้นะการประกวดราคาซื�อดว้ยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  ขา้พเจา้รับรองที�จะ  
  4.1 ทาํสัญญาตามแบบสัญญาซื�อขายของทางราชการกบัสาํนกังาน ก.พ.  ภายใน    
10  วนั  นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บหนงัสือใหไ้ปทาํสัญญา  
  4.2 มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาตามที�ระบุไวใ้นขอ้  7  ของเอกสาร 
ประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สํานกังาน  ก.พ.  ก่อนหรือขณะที�ไดล้งนามในสัญญา  
เพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น  
  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัให้ครบถว้นตามที�ระบุไวข้า้งตน้นี�   ขา้พเจา้ยอมให้สํานกังาน 
ก.พ.  ริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ�าประกนั รวมทั�งยินดีชดใชค้่าเสียหายใดที�อาจมี
แก่สาํนกังาน ก.พ. และสํานกังาน  ก.พ.  มีสิทธิจะให้ผูเ้สนอราคารายอื�นเป็นผูเ้สนอราคาไดห้รือสํานกังาน 
ก.พ.  อาจเรียกการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได ้ 

 

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

 

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

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

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



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.3 
 

 

แบบตารางเปรียบเทยีบคุณสมบตัทิางเทคนิคครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมตดิตั$ง 
 

 
ลาํดบั

ที
 

 
ผลติภณัฑ์ที
เสนอ 

(ชื
อ รุ่น แบบ ขนาด) 

 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

ตามข้อกาํหนดในประกาศฯ 

 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

ของผลติภณัฑ์ที
เสนอราคา 

 
เอกสารอ้างองิ 

(หน้า) 

 
การยอมรับ 

(COMPLY) 

 
หมายเหตุ 

 
ผลการพจิารณา 

(เฉพาะเจ้าหน้าที
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 
 



 
 

      เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.4 

 
หนังสือแสดงเงื
อนไขการซื�อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมตดิตั�ง 

ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
             หนงัสือแสดงเงื�อนไขนี�  เป็นหนงัสือที�จดัทาํขึ�นเป็น 3 ฝ่าย ระหว่าง  สํานกังาน ก.พ.            
( ชื� อห น่ วยงานที� จะ จั ดห าพัสดุ )  โดย…………………………………….………………... ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาซึ� งต่อไปนี�  เรียกวา่ “ผูรั้บบริการ”  กบั....………........................................
(ชื�อบริษัทตลาดกลางฯ) โดยนาย/นาง/นางสาว.............................................................. ซึ� งต่อไปนี�  เรียกวา่   
“ผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ�ง และ บริษทั............................................................……….................
(ระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจาํกัด , บริษัทมหาชน , ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ฯลฯ) โดย นาย/นาง/นางสาว..............................................  
ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “ผูมี้สิทธิเสนอราคา”  อีกฝ่ายหนึ�ง   
  ทั�ง 3 ฝ่ายตกลงยินยอมรับเงื�อนไข และ วิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประมูลดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ดงันี�  

 
1. วตัถุประสงค์และขอบเขต 

         ผูรั้บบริการประสงคจ์ะเปิดทาํการประมูลดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด 
ขอ้กาํหนดหรือประกาศของ     สํานกังาน ก.พ.   (ชื�อหน่วยงานที�จะจัดหาพัสดุ) เรื�อง การซื�อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั�ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที�       /2552    ลงวนัที�.                                . และผูใ้ห้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการประมูลดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลง
ดาํเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑใ์นการใหบ้ริการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุดว้ย
วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

           และผูที้�ได้รับแจง้ให้เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ ของ  สํานักงาน ก.พ.     .   
(ชื� อหน่วยงานที�จะจัดหาพัสดุ) เรื� อง การซื�อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที�          /2552        ลงวนัที�                                          จะตอ้งไปเสนอราคา ตามวนั เวลา และ
สถานที� ที�กาํหนด และยินยอมปฏิบติัตามระเบียบฯขา้งตน้ 
 2. ข้อกาํหนดอื
น 

2.1 หน้าที
ของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 2.1.1  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ณ วนั เวลา และสถานที�ที�กาํหนดโดย

ตอ้งส่งผูแ้ทนเขา้เสนอราคาไม่เกิน 3 คน และไม่สามารถเปลี�ยนหรือเพิ�มผูแ้ทนได ้แต่สามารถถอดถอน
ผูแ้ทนบางคนดว้ยเหตุใดเหตุหนึ�งได ้ 

 
 

 



 

ตัวอักษร 
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2.1.2  เมื�อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ�นแลว้ ผูเ้สนอราคาคนใดคนหนึ�งของ 

ผูมี้สิทธิเสนอราคาแต่ละรายที�มาลงทะเบียนเพื�อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยนัการเสนอราคาตาม
แบบ บก.008 ที�กรรมการประกวดราคานาํมามอบให ้ณ หอ้งเสนอราคาที�ผูมี้สิทธิเสนอราคาประจาํอยู ่จึงจะ
สามารถออกจากหอ้งเสนอราคาได ้
   2.1.3  ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้งทาํการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผูรั้บบริการ
และตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมทั�งตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ที�แสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th  และผูมี้สิทธิเสนอ
ราคาตอ้งทาํการทดลองวธีิการเสนอราคาก่อนถึงกาํหนดวนัเสนอราคาที�เวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั� งนี�   

2.2 การยดึหลกัประกนัซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ผู้รับบริการจะยดึหลกัประกนัซองที
ผู้รับบริการกาํหนดให้มีในการเข้าเสนอราคาจาก

ผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณดีังต่อไปนี� 
2.2.1  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ส่งผูแ้ทนมาลงทะเบียนเพื�อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา 

ตามวนั เวลา และสถานที�ที�กาํหนด  
2.2.2  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที�มาลงทะเบียนแลว้ ไม่ LOG IN เขา้สู่ระบบ  
2.2.3  ผูมี้สิทธิเสนอราคา LOG IN แลว้ แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด

เงื�อนไขที�กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา่ หรือเท่ากบัราคาเริ�มตน้การประมูล  
2.2.4  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื�อในแบบ บก. 008 แบบยืนยนัราคาสุดทา้ย

ในการเสนอราคา 

  2.3 ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ 
   ผูมี้สิทธิเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกจากผูรั้บบริการให้เป็นผูช้นะการเสนอราคา 
ตอ้งจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายในการจดัการประมูลฯ ใหก้บัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจาํนวนเงิน 
...............................................บาท (…………………………………..…......................................................)  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้) โดยจ่ายชาํระงวดเดียวภายใน 30 วนั นบัแต่ไดรั้บใบแจง้หนี�จากผูใ้หบ้ริการ  

   2.4 การอุทธรณ์การเสนอราคา 
   กรณีที�ผูมี้สิทธิเสนอราคาที�เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการ
พิจารณาของหวัหนา้หน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(กวพ.อ.) ภายใน 3 วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้ และ กวพ.อ. จะพิจารณา ให้เสร็จภายใน 30 วนั ซึ� งในระหวา่ง
นี�จะดาํเนินการขั�นตอนต่อไปมิได ้
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   ทั� งนี�  หากผูมี้สิทธิเสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับระบบหรือข้อมูล 
การเสนอราคาประมูลของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จะ
นาํส่งขอ้มูลจากฐานขอ้มูลกลางของเครื�องแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลต่อผูรั้บบริการ
เท่านั�น 

2.5 การสงวนสิทธิMของผู้ให้บริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์  
2.5.1 ผู ้มีสิทธิ เสนอราคาที�ต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูล  

ควรทาํการเสนอราคาก่อนเวลาสิ�นสุดการประมูลอย่างน้อย 1 นาที ทั�งนี� เพื�อเป็นการเผื�อเวลาสําหรับการ
เดินทางของขอ้มูลที�เขา้สู่ระบบ Server     

2.5.2  จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที�แสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจาก
เครื�องแม่ข่าย (Log file) เป็นหลกัฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั�น  
 

 ทั�ง 3 ฝ่าย ไดรั้บทราบและยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ความและเงื�อนไขทุกประการตามหนงัสือฉบบั
นี� รวมถึงเอกสารที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นตน้ จึงไดล้งนามพร้อมทั�งประทบัตรา
บริษทั (ถา้มี) ไวเ้ป็นหลกัฐานในเอกสารฉบบันี�  และขอตอบรับการเขา้ร่วมการประมูลฯ ในวนัและเวลา
ดงักล่าว 
 
 

ชื�อ 
 

ตาํแหน่ง 

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

ผูรั้บบริการ 
 

 
ชื�อ 

 
ตาํแหน่ง 

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

ผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง 

 
ชื�อ 

 
ตาํแหน่ง 

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

ผูมี้สิทธิเสนอราคา 

 

 
 



 

      เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.5 
ตัวอย่าง 

สัญญาซื�อขายคอมพวิเตอร์ 
        

สัญญาเลขที�………………………………… 
 สัญญาฉบบันี�ทาํขึ�น ณ ……………..ตาํบล/แขวง..………….………อาํเภอ/เขต...……….……….
จงัหวดั……………….เมื�อวนัที�…………เดือน……………..…พ.ศ.…………….ระหว่าง……………….. 
โดย………………....ซึ� งต่อไปในสัญญานี� เรียกว่า “ผูซื้�อ” ฝ่ายหนึ� งกบั…………………….ซึ� งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ…………………....มีสาํนกังานใหญ่อยูเ่ลขที�…………...……........ถนน............................
ตาํบลแขวง....................อาํเภอ/เขต…….……..........จงัหวดั……………….โดย………..………..ผูมี้อาํนาจ 
ลงนามผกูพนันิติบุคคลปรากฏตามหนงัสือรับรองของสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั.………...………..
ลงวนัที�………………………….………..(และหนงัสือมอบอาํนาจลงวนัที�………………………..….…)* 
แนบทา้ยสัญญานี�  (ในกรณีที�ผูข้ายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใชข้อ้ความวา่ กบั................………………………
อยูบ่า้นเลขที�……………..ถนน……….……….ตาํบล/แขวง....…………............อาํเภอ/เขต……….……...
จงัหวดั…………………………...…….)*ซึ� งต่อไปในสัญญานี� เรียกวา่ “ผูข้าย”อีกฝ่ายหนึ�ง 
 คู่สัญญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปนี�  
 
 ข้อ ๑. ข้อตกลงซื�อขาย 
            ผูซื้�อตกลงซื�อและผูข้ายตกลงขายและติดตั�งเครื�องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์การประมวลผล  
ระบบคอมพิวเตอร์  ซึ� งเป็นผลิตภณัฑ์ของ……………… ซึ� งต่อไปในสัญญานี� เรียกว่า “คอมพิวเตอร์”  
ตามรายละเอียดแนบทา้ยสัญญาในผนวก ๑. รวมเป็นราคาคอมพิวเตอร์และค่าติดตั�งทั�งสิ�น……………บาท
(………………………..) ซึ� งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม จาํนวน…………...…บาท  ตลอดจนภาษีอากรอื�น ๆ 
และค่าใชจ่้ายทั�งปวงดว้ยแลว้ 
 ในกรณีที�ผูข้าย  ประสงคจ์ะนาํคอมพิวเตอร์รายการใด  ต่างไปจากรายละเอียดที�กาํหนดไว้
ในผนวก ๑. มาติดตั�งใหผู้ซื้�อ ผูข้ายจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ เป็นหนงัสือจากผูซื้�อก่อน และคอมพิวเตอร์
ที�จะนาํมาติดตั�งดงักล่าวนั�น จะตอ้งมีคุณสมบติัไม่ตํ�ากวา่ที�กาํหนดไวใ้นผนวก ๑. 
 
 ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ 
 ผูข้ายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ที�ขายให้ตามสัญญานี�   มีคุณสมบัติไม่ตํ�ากว่าที�ก ําหนดไว ้ 
ตามรายละเอียด และคุณลกัษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ ที�กาํหนดไวใ้นผนวก ๒. 
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 ข้อ ๓. เอกสารอนัเป็นส่วนหนึ
งของสัญญา 
 เอกสารแนบทา้ยสัญญาดงัต่อไปนี�  ใหถื้อเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�  
 ๓.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอร์ที�ซื�อขาย 
 จาํนวน…………………….หนา้ 
 ๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลกัษณะเฉพาะ 
 จาํนวน……………………..หนา้ 
 ๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการทดสอบ การใชง้านคอมพิวเตอร์ 
 จาํนวน……………………..หนา้ 
 ๓.๔ ผนวก ๔ การกาํหนดตวัถ่วงของคอมพิวเตอร์ 
 จาํนวน…………………….หนา้ 
 ๓.๕ ผนวก ๕ การอบรมวชิาการดา้นคอมพิวเตอร์ 
 จาํนวน…………………….หนา้ 
 ๓.๖ ผนวก ๖ รายการเอกสารคู่มือการใชค้อมพิวเตอร์ 
 จาํนวน…………………….หนา้ 
 ความใดในเอกสารแนบทา้ยสัญญา  ที�ขดัแยง้กบัขอ้ความในสัญญานี�   ให้ใช้ขอ้ความใน
สัญญานี�บงัคบั 
 
 ข้อ ๔. การส่งมอบ 
 ผูข้ายจะติดตั�งคอมพิวเตอร์  ที�ซื�อขายตามสัญญานี�   ให้ถูกตอ้งและครบถว้นตามที�กาํหนดไว้
ในขอ้ ๑ แห่งสัญญานี�  ให้พร้อมที�จะใชง้านได ้ตามรายละเอียดการทดสอบ แนบทา้ยสัญญาในผนวก ๓. 
ให้แก่ผูซื้� อ  ณ…………………………………และส่งมอบให้แก่ผูซื้� อ  ภายใน…………วนั  นับแต่วนั 
ลงนามในสัญญา 
 ผูข้ายจะตอ้งแจง้กาํหนดเวลาติดตั�งแลว้เสร็จพร้อมที�จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้
โดยทาํเป็นหนังสือยื�นต่อผูซื้�อ  ณ………………..……..ในเวลาราชการก่อนวนักาํหนดส่งมอบไม่น้อย
กวา่……….วนัทาํการ 
 ผูข้ายตอ้งออกแบบสถานที� ติดตั�งคอมพิวเตอร์ รวมทั�งระบบอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งตามมาตรฐาน 
ของผูข้าย และไดรั้บความเห็นชอบจากผูซื้�อ และผูข้ายตอ้งจดัหาเจา้หนา้ที� มาให้คาํแนะนาํและตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม ของสถานที� ให้ทนัต่อการติดตั�งคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผูซื้� อ
ภายใน………..….วนั นบัแต่วนัที�ลงนามในสัญญานี�  
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 ข้อ ๕. การใช้เรือไทย 
 ถ้าผูข้ายจะต้องสั�งหรือนําเข้าคอมพิวเตอร์  มาจากต่างประเทศ  และต้องนําเข้ามาโดย 
ทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที�มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที�รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม  ประกาศกาํหนด  ผูข้ายตอ้งจดัการใหค้อมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที�มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาย ังประเทศไทย  เว ้นแต่จะได้รับอนุญาต จากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน์าวีก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลงเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที�
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเวน้ ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นได ้ทั�งนี�  ไม่วา่การซื�อคอมพิวเตอร์ 
จากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื�นใด 
 ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผูซื้�อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ� ง ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบ 
ใบตราส่ง (Bill of Ladding) หรือสําเนาใบตราส่ง สําหรับคอมพิวเตอร์นั�น ซึ� งแสดงวา่ ไดบ้รรทุกมาโดย 
เรือไทย  หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย  ใหแ้ก่ผูซื้�อ  พร้อมกบัการส่งมอบคอมพิวเตอร์ดว้ย 
 ในกรณีที�คอมพิวเตอร์ ไม่ไดบ้รรทุกจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือ
ที� มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู ้ขายต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ� งแสดงว่า ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน์าวี ให้บรรทุกของโดยเรืออื�นได ้หรือหลกัฐานซึ� งแสดงว่า ไดช้าํระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื�องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาว ีแลว้อยา่งใดอยา่งหนึ�งแก่ผูซื้�อดว้ย 
 ในกรณีที�ผูข้าย ไม่ส่งมอบหลกัฐาน อย่างหนึ� งอยา่งใดดงักล่าว ในสองวรรคขา้งตน้ ให้แก่ 
ผูซื้� อ  แต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผูซื้� อก่อน โดยยงัไม่รับชําระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผูซื้� อมีสิทธิรับ
คอมพิวเตอร์ไวก่้อน  และชาํระเงินค่าคอมพิวเตอร์  เมื�อผูข้ายไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นดงักล่าวแลว้ได ้
  

ข้อ ๖. การตรวจรับ 
 เมื�อผูซื้�อไดต้รวจรับคอมพิวเตอร์ ถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญานี�แลว้ ผูซื้�อ จะออกหลกัฐาน

การรับมอบ ไวเ้ป็นหนงัสือ เพื�อผูข้ายนาํมาใชเ้ป็นหลกัฐาน ประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์ 
 ถา้ผลของการตรวจรับปรากฏวา่ คอมพิวเตอร์ที�ผูข้ายส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาขอ้ ๑ หรือ 

มีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้ง ตามสัญญาขอ้ ๒ หรือใชง้านไดไ้ม่ครบถว้น ตามสัญญาขอ้ ๔ ผูซื้�อทรงไวซึ้� งสิทธิ 
ที�จะไม่รับคอมพิวเตอร์นั�น ในกรณีเช่นวา่นี�  ผูข้ายตอ้งรีบนาํคอมพิวเตอร์นั�น กลบัคืนโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะ
ทาํได ้และนาํคอมพิวเตอร์ มาส่งมอบใหใ้หม่ หรือตอ้งทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ตามสัญญา ดว้ยค่าใชจ่้ายของ
ผูข้ายเอง  และระยะเวลาที�เสียไป  เพราะเหตุดงักล่าว  ผูข้ายจะนาํมาอา้งเป็นเหตุขอขยายเวลาทาํการตาม
สัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได ้
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 ข้อ ๗. การชําระเงิน 

 (ผูซื้�อจะชาํระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผูข้าย เมื�อผูซื้�อไดรั้บมอบคอมพิวเตอร์ ตามขอ้ ๖ 
ไวโ้ดยครบถว้นแลว้)* 
 (ผูซื้�อตกลงชาํระเงิน ค่าคอมพิวเตอร์ใหแ้ก่ผูข้าย ดงันี�  
 ๗.๑ เงินล่วงหนา้ จาํนวน……………............บาท (…………………………………….) 
จะจ่ายให้ภายใน…................วนันับแต่วนัทาํสัญญานี�  ทั�งนี� โดยผูข้ายจะตอ้งนาํหลกัประกนัเงินล่วงหน้า 
เป็น ………...(หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายใน ประเทศ หรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย)………………. 
เต็มตามจาํนวนเงินล่วงหน้าที�จะได้รับมามอบให้แก่ผูซื้� อ  เป็นหลักประกันการชําระคืนเงินล่วงหน้า  
ก่อนการรับชาํระเงินล่วงหนา้นั�น 
 ผูซื้�อจะคืนหลกัประกนัเงินล่วงหน้า  ให้แก่ผูข้าย  เมื�อผูซื้�อได้รับมอบสิ�งของ ตามขอ้ ๖  
ไวโ้ดยครบถว้นแลว้ 
 ๗.๒ เงินที�เหลือ จาํนวน…………………….......บาท (……….………………………) 
จะจ่ายใหเ้มื�อผูซื้�อไดรั้บคอมพิวเตอร์ตามขอ้ ๖ ไวโ้ดยครบถว้นแลว้)* 
 
 ข้อ ๘. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
 ผูข้ายยอมรับประกนัความชาํรุดบกพร่อง  หรือขดัขอ้งของการติดตั�ง  และคอมพิวเตอร์  
ตามสัญญานี� เป็นเวลา…………ปี…………เดือนนบัแต่วนัที�ผูซื้�อไดรั้บมอบ ถา้ภายในระยะเวลาดงักล่าว
การติดตั�งหรือคอมพิวเตอร์ชาํรุดบกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ทั�งหมดหรือแต่บางส่วน  และความชํารุด
บกพร่องของการติดตั�ง  หรือคอมพิวเตอร์เกิดขึ�นโดยมิใช่ความผิดของผูซื้�อ  ผูข้ายจะตอ้งจดัการซ่อมแซม
แกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ดงัเดิม  โดยตอ้งเริ�มจดัการซ่อมแซมแกไ้ขภายใน………วนั นบัแต่วนัเวลา
ที�ได้รับแจ้งจากผูซื้� อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผูซื้� อทั� งสิ�น ถ้าผูข้ายไม่ปฏิบัติตาม ผูซื้� อมีสิทธิจ้าง
บุคคลภายนอก  ทาํการซ่อมแซมแกไ้ข  โดยผูข้ายจะตอ้งออกค่าใช้จ่ายในการจา้งบุคคลภายนอก  ทาํการ
ซ่อมแซมแกไ้ขทั�งสิ�น  แทนผูซื้�อ 
 ผูข้ายมีหนา้ที�บาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขคอมพิวเตอร์ให้อยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ� ง ด้วยค่าใช้จ่ายของผูข้าย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขดัข้องรวม    
ตามเกณฑ์การคาํนวณนบัไม่เกินเดือนละ………………………ชั�วโมง หรือร้อยละ……………ของเวลา
ใชง้านทั�งหมด  ของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั�น  แลว้แต่ตวัเลขใดจะมากกวา่กนั  มิฉะนั�นผูข้ายตอ้งยอมให ้  
ผูซื้�อคิดค่าปรับ ในช่วงเวลาที�ไม่สามารถใชค้อมพิวเตอร์ได ้ในส่วนที�เกินกาํหนดขา้งตน้ ในอตัราชั�วโมง
ละ…………..บาท 
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 เกณฑก์ารคาํนวณเวลาขดัขอ้ง  ของคอมพิวเตอร์  ตามวรรคสอง  ใหเ้ป็นดงันี�  
 - กรณีที�คอมพิวเตอร์เกิดขดัขอ้ง พร้อมกนัหลายหน่วย ให้นบัเวลาขดัขอ้ง ของหน่วยที�มี
ตวัถ่วงมากที�สุด  เพียงหน่วยเดียว 
 - กรณีความเสียหายอนัสืบเนื�องมาจากความขดัขอ้ง  ของคอมพิวเตอร์แตกต่างกนั  เวลาที�
ใช้ในการคาํนวณค่าปรับ  จะเท่ากบัเวลาขดัขอ้งของคอมพิวเตอร์หน่วยนั�น  คูณดว้ยตวัถ่วงซึ� งมีค่าต่าง ๆ 
ตามผนวก ๔. 
 ผูข้ายจะตอ้งชาํระค่าปรับ  ตามวรรคสองใหแ้ก่ผูซื้�อภายใน…...…วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้
จากผูซื้�อ 
 
 ข้อ ๙. หลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในวนัทาํสัญญานี�   ผูข้ายไดน้าํหลกัประกนัเป็น………………………..เป็นจาํนวนร้อยละ 
…………….ของราคาซื�อขายคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาขอ้ ๑. มามอบให้แก่ผูซื้�อ เพื�อเป็นการประกัน  
การปฏิบติัตามสัญญานี�  
 หลกัประกนั ที�ผูข้ายนาํมามอบไว ้ตามวรรคหนึ�ง ผูซื้�อจะคืนให ้เมื�อผูข้ายพน้จากขอ้ผกูพนั
ตามสัญญานี�แลว้ 
 
 ข้อ. ๑๐.  การโอนกรรมสิทธิM 
 คู่สัญญาตกลงกนัว่า กรรมสิทธิ@ ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญา จะโอนไปยงัผูซื้� อ เมื�อผูซื้� อ
ไดรั้บมอบคอมพิวเตอร์ดงักล่าว  ตามสัญญาขอ้ ๖.  แลว้ 
 
 ข้อ ๑๑. การอบรม 
 ผูข้าย  ตอ้งจดัอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจา้หน้าที� ของผูซื้�อก่อนการติดตั�ง 
และให้แล้วเสร็จ  ก่อนพ้นข้อผูกพนัตามสัญญาข้อ ๘. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดของ 
การฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามผนวก ๕ 
 
 ข้อ ๑๒. คู่มือการใช้คอมพวิเตอร์ 
 ผูข้าย  ต้องจดัหาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์  ตามรายละเอียดที�กําหนดไว ้ ในผนวก ๖  
พร้อมทั�งปรับปรุงใหท้นัสมยั ตลอดระยะเวลาตามสัญญาขอ้ ๘  ทั�งนี�   โดยไม่คิดเงินเพิ�มจากผูซื้�อ 
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 ข้อ ๑๓. การรับประกนัความเสียหาย 
 ในกรณีที�บุคคลภายนอก กล่าวอา้งหรือใชสิ้ทธิเรียกร้องใด ๆ วา่มีการละเมิดลิขสิทธิ@  หรือ
สิทธิบัตร  เกี�ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี�   โดยผูซื้� อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม  ผูข้ายจะต้อง
ดาํเนินการทั�งปวง เพื�อให้การกล่าวอา้ง  หรือการเรียกร้องดงักล่าว  ระงบัสิ�นไปโดยเร็ว  หากผูข้ายมิอาจ
กระทาํได ้ และผูซื้�อตอ้งรับผดิชดใชค้่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก  เนื�องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ@ หรือ
สิทธิบัตรดังกล่าว  ผู ้ขายต้องเป็นผู ้ชําระค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมทั� งค่าฤชาธรรมเนียม และ 
ค่าทนายความ  แทนผูซื้�อ  ทั�งนี�   ผูซื้�อจะแจง้ให้ผูข้ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในเมื�อไดมี้การกล่าวอา้ง
หรือใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
 ข้อ ๑๔. การบอกเลกิสัญญา 
 เมื�อครบกาํหนดติดตั�ง  และส่งมอบคอมพิวเตอร์  ตามสัญญาขอ้ ๔ แลว้ ถา้ผูข้ายไม่ติดตั�ง 
และส่งมอบคอมพิวเตอร์บางรายการ  หรือทั�งหมดให้แก่ผูซื้�อ  ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  หรือส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามสัญญาขอ้ ๑ หรือมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้ง  ตามสัญญาขอ้ ๒  หรือติดตั�งแลว้เสร็จและ
ส่งมอบภายในกาํหนด  แต่ใชง้านไม่ไดค้รบถว้น  ตามสัญญาขอ้ ๔ ผูซื้�อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั�งหมดหรือ
บางส่วนได ้
 ในกรณีที�ผูซื้� อ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผูซื้� อมีสิทธิริบหลกัประกนั  หรือเรียกร้องจาก
ธนาคารผูอ้อกหนงัสือคํ�าประกนั ตามสัญญา (ขอ้ ๗ และ)* ขอ้ ๙ เป็นจาํนวนเงินทั�งหมด หรือแต่บางส่วน 
ก็ได ้ แล้วแต่ผูซื้�อจะเห็นสมควร  และถา้ผูซื้�อจดัซื�อสิ� งของจากบุคคลอื�น เต็มจาํนวนหรือเฉพาะจาํนวน  
ที�ขาดส่ง  แล้วแต่กรณี  ภายในกาํหนด………………เดือน นบัแต่วนับอกเลิกสัญญา ผูข้ายจะตอ้งชดใช้
ราคาที�เพิ�มขึ�น จากราคาที�กาํหนดไว ้ในสัญญานี�ดว้ย 
 ในกรณีที�ผูข้าย ไดส่้งมอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผูซื้�อ และผูซื้�อบอกเลิกสัญญา ผูข้ายจะตอ้ง
นาํคอมพิวเตอร์กลบัคืนไป  ภายใน……………..วนั นับแต่วนัที�ผูซื้�อบอกเลิกสัญญา โดยผูข้ายเป็นผูเ้สีย
ค่าใชจ่้ายเองทั�งสิ�น 
 ถา้ผูข้าย  ไม่ยอมนาํคอมพิวเตอร์  กลบัคืนไปภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ตามวรรคหนึ� ง  
ผูซื้�อจะกาํหนดเวลาให้ผูข้ายนาํคอมพิวเตอร์กลบัคืนไปอีกครั� งหนึ� ง  หากพน้กาํหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
ผูข้ายยงัไม่นาํคอมพิวเตอร์กลบัคืนไปอีก  ผูซื้�อมีสิทธินาํคอมพิวเตอร์ออกขายทอดตลาด  เงินที�ไดจ้ากการ
ขายทอดตลาด  ผูข้ายยอมให้ผูซื้� อหักเป็นค่าปรับ และหักเป็นค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายที�เกิดแก่ผูซื้� อ  
ซึ� งรวมถึงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ที�ผูซื้�อไดเ้สียไปในการดาํเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดงักล่าว ค่าใชจ่้าย
ในการทาํสถานที�  ที�รื�อถอนคอมพิวเตอร์ออกไป ให้มีสภาพดงัที�มีอยูเ่ดิม  ก่อนทาํสัญญานี�   เงินที�เหลือจาก
การหักค่าเสียหายแล้ว  ผูซื้�อจะคืนให้แก่ผูข้าย ในระหว่างคอมพิวเตอร์อยู่ในความครอบครองของผูซื้�อ  
นบัแต่วนัผูซื้�อบอกเลิกสัญญา ผูซื้�อไม่ตอ้งรับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ทั�งสิ�นอนัเกิดแก่คอมพิวเตอร์ 
อนัมิใช่ความผดิของผูซื้�อ** 
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 ข้อ ๑๕. ค่าปรับ 
 ในกรณีที�ผูซื้�อยงัไม่ใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา  ตามขอ้ ๑๔ ผูข้ายจะตอ้งชาํระค่าปรับ ให้ผูซื้�อ
เป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ…………….(…………%) ของราคาคอมพิวเตอร์ ที�ยงัไม่ไดรั้บมอบ นบัแต่วนั
ถดัจากวนัครบกาํหนดตามสัญญา จนถึงวนัที�ผูข้ายได้นาํคอมพิวเตอร์ มาส่งมอบให้แก่ผูซื้�อ จนถูกตอ้ง
ครบถว้น 
 การคิดค่าปรับ  ในกรณีที�คอมพิวเตอร์  ที�ตกลงซื�อขายเป็นระบบ  ถา้ผูข้ายส่งมอบเพียง
บางส่วน  หรือขาดส่วนประกอบ  ส่วนหนึ� งส่วนใดไป  หรือส่งมอบทั�งหมด  แต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้อง
ครบถว้น  ตามผนวก ๓ ใหถื้อวา่ยงัไม่ไดส่้งมอบ คอมพิวเตอร์นั�นเลย และคิดค่าปรับ จากราคาคอมพิวเตอร์
ทั�งระบบ 
 ในระหวา่งที�ผูซื้�อ  ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญานั�น  ถา้ผูซื้�อเห็นวา่ผูข้าย  ไม่อาจปฏิบติั
ตามสัญญาต่อไปได ้ ผูซื้�อจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา  และริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจากธนาคารผูอ้อก
หนงัสือคํ�าประกนั ตามสัญญา (ขอ้ ๗ และ)* ขอ้ ๙ กบัเรียกร้องให้ชดใชร้าคาที�เพิ�มขึ�น ตามที�กาํหนดไวใ้น
สัญญาขอ้ ๑๔ วรรคสองก็ได ้ และถา้ผูซื้�อไดแ้จง้ขอ้เรียกร้อง ให้ชาํระค่าปรับ ไปยงัผูข้ายเมื�อครบกาํหนด
ส่งมอบแลว้  ผูซื้�อมีสิทธิที�จะปรับผูข้าย  จนถึงวนับอกเลิกสัญญาไดอี้กดว้ย 
  
 ข้อ ๑๖. การรับผดิชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถา้ผูข้ายไม่ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้หนึ� งขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผูซื้�อแลว้  ผูข้ายตอ้งชดใชค้่าเสียหาย ให้แก่ผูซื้�อโดยสิ�นเชิง ภายในกาํหนด ๓๐ วนั นบัแต่วนัที�
ไดรั้บแจง้จากผูซื้�อ 
 
 ข้อ ๑๗. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีที�มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อนัเนื�องมาจากความผิด  หรือความบกพร่อง  
ของฝ่ายผูซื้�อ  หรือจากพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ�ง  ซึ� งผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย  เป็นเหตุให้ผูข้าย
ไม่สามารถส่งมอบคอมพิวเตอร์  ตามเงื�อนไขและกาํหนดเวลาแห่งสัญญานี� ได ้ ผูข้ายมีสิทธิขอขยายเวลา 
ทาํการตามสัญญา  หรือของด  หรือลดค่าปรับได้  โดยจะตอ้งแจง้เหตุ  หรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อม
หลกัฐานเป็นหนงัสือ  ใหผู้ซื้�อทราบภายใน  ๑๕  วนั  นบัแต่วนัที�เหตุนั�นสิ�นสุดลง 
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 ถา้ผูข้ายไม่ปฏิบติั  ให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ�ง  ให้ถือวา่ผูข้ายไดส้ละสิทธิ@ เรียกร้อง 
ในการที�จะขอขยายเวลาทาํการ ตามสัญญา  หรือของด  หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น  
เวน้แต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด  หรือความบกพร่องของฝ่ายผูซื้�อ  ซึ� งมีหลกัฐานชดัแจง้ หรือผูซื้�อทราบดี
อยูแ่ลว้ตั�งแต่ตน้ 
 การขยายเวลาทาํการตามสัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ�ง  อยู่ในดุลพินิจ
ของผูซื้�อที�จะพิจารณา 
  สัญญานี� ทาํขึ�นสองฉบบั  มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สัญญาได้อ่าน และเขา้ใจขอ้ความ
โดยละเอียดตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือชื�อ  พร้อมทั�งประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นสําคญั ต่อหนา้พยาน และ
คู่สัญญาต่างยดึถือไวฝ่้ายละฉบบั 
 
 

(ลงชื�อ) …………………………………ผูซื้�อ 
(…………..……………………………….) 

 
(ลงชื�อ) …………………………………ผูข้าย 
(……………….………………………….) 

 
(ลงชื�อ) …………………………………พยาน 
(………….……………………………….) 

 
(ลงชื�อ) ………………………………….พยาน 
(………………………………..…………) 

 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นขอ้ความหรือเงื�อนไขเพิ�มเติม  ซึ� งส่วนราชการผูท้าํสัญญา  อาจเลือกใชห้รือตดัออกไดต้าม
ขอ้เทจ็จริง 

** ความในวรรคนี�  อาจแกไ้ขเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ถ้าส่วนราชการผูท้าํสัญญา 
สามารถกําหนดมาตรการอื�นใดในสัญญา หรือกําหนดทางปฏิบัติ เพื�อแก้ปัญหาที�ผู ้ขายไม่ยอมนํา
คอมพิวเตอร์กลบัคืนไปได ้
 
 



 

  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (1) 
แบบหนังสือคํ�าประกนั 
(หลกัประกนัซอง) 

 
เลขที�………………….                                                                        วนัที�………………………….. 
 

ขา้พเจา้………..(ชื�อธนาคาร/บริษทัเงินทุน)……….สํานกังานตั�งอยู่เลขที�…………ถนน……….
ตาํบล/แขวง……………..อาํเภอ/เขต…………….จงัหวดั…………….โดย……..ผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั
ธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทาํหนังสือคํ� าประกันฉบับนี� ให้ไวต่้อ……..(ชื�อส่วนราชการผูป้ระกวด
ราคา)………….ดงัมีขอ้ความต่อไปนี�  
 1.  ตามที�…………………...(ชื�อผูเ้สนอราคา)………………...…..ไดย้ื�นซองประกวดราคาสําหรับ
การจดัซื�อ……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที�……….….ซึ� งตอ้งวางหลกัประกนัซองตาม
เงื�อนไขการประกวดราคาต่อ…………………..(ชื�อส่วนราชการผูป้ระกวดราคา)…………………..…..
เป็นจาํนวนเงิน…………..บาท (………………………..) นั�น 
 ขา้พเจา้ยอมผูกพนัตน โดยไม่มีเงื�อนไข  ที�จะคํ�าประกนัชนิดเพิกถอน ไม่ไดเ้ช่นเดียวกบัลูกหนี�
ชั�นตน้ ในการชาํระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ…………….(ชื�อส่วนราชการผูป้ระกวดราคา)………..……..
จาํนวนไม่เกิน…………บาท (………………..) ในกรณี……….…..(ชื�อผูเ้สนอราคา)………………….. 
ไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขในการประกวดราคาอนัเป็นเหตุให้………...………(ชื�อส่วนราชการผูป้ระกวดราคา) 
.....................................มีสิทธิริบหลกัประกนัซองประกวดราคาหรือให้ชดใชค่้าเสียหายใดๆ รวมทั�งกรณีที� 
……………..(ชื�อผูเ้สนอราคา)………..…..ไดถ้อนใบเสนอราคาของตน  ภายในระยะเวลาที�ใบเสนอราคา
ยงัมีผลอยู ่ หรือมิไดไ้ปลงนามในสัญญาเมื�อไดรั้บแจง้ไปทาํสัญญา หรือมิไดว้างหลกัประกนัสัญญา ภายใน
ระยะเวลาที�กาํหนดในเอกสารประกวดราคา โดยขา้พเจา้จะไม่อา้งสิทธิใดๆ เพื�อโตแ้ยง้และ……………… 
…..(ชื�อส่วนราชการผูป้ระกวดราคา)……………………..………ไม่จาํเป็นตอ้งเรียกร้องให้……………. 
(ชื�อผูเ้สนอราคา)……………..ชาํระหนี�นั�นก่อน 
 2.  หนงัสือคํ�าประกนันี� มีผลใชบ้งัคบัตั�งแต่………………ถึง………….และขา้พเจา้จะไม่เพิกถอน
การคํ�าประกนันี�ภายในระยะเวลาที�กาํหนดไว ้
 3.  ถา้………..…….(ชื�อผูเ้สนอราคา)….……………ขยายกาํหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคา
ออกไป  ขา้พเจา้ยินยอม  ที�จะขยายกาํหนดระยะเวลาการคํ�าประกนันี�  ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที�ได้
ขยายออกไปดงักล่าว  
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 ขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราไวต่้อหนา้พยานเป็นสาํคญั 
 

 
       (ลงชื�อ)…………………………………..ผูค้ ํ�าประกนั 
     (…………………………………) 
    ตาํแหน่ง………………………………… 
 
 
    (ลงชื�อ)…………………………………..พยาน 
     (………………………………….) 
 
 
    (ลงชื�อ)……………………………………พยาน 
     (………………………………….) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (2) 
แบบหนังสือคํ�าประกนั 
(หลกัประกนัสัญญา) 

เลขที�…………………                                                                         วนัที�….……………………….. 
 

ขา้พเจา้……………..(ชื�อธนาคาร)…………..สํานกังานตั�งอยู่เลขที�……..ถนน……………….....
ตาํบล/แขวง…………..อาํเภอ/เขต……….จงัหวดั………………………..โดย………...………ผูมี้อาํนาจ 
ลงนามผกูพนัธนาคารขอทาํหนงัสือคํ�าประกนัฉบบันี�ไวต่้อ………………………………..(ชื�อส่วนราชการ 
ผูซื้�อ)………………..….ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “ผูซื้�อ” ดงัมีขอ้ความต่อไปนี�  
 1. ตามที�……..(ชื�อผูข้าย) …….…...ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “ผูข้าย” ไดท้าํสัญญาซื�อขาย….……………
กบัผูซื้�อตามสัญญาเลขที�……….ลงวนัที�…….…ซึ�งผูข้ายตอ้งวางหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาต่อผูซื้�อ
เป็นจาํนวนเงิน……..บาท(….….....…)ซึ� งเท่ากบัร้อยละ…...(….…….…..)ของมูลค่าทั�งหมดของสัญญา 

ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนโดยไม่มีเงื�อนไขที�จะคํ�าประกนัชนิดเพิกถอนไม่ไดเ้ช่นเดียวกบัลูกหนี�ชั�นตน้ 
ในการชาํระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผูข้าย จาํนวนไม่เกิน…….…บาท (……….…………..) ในกรณีที�
ผูข้ายก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือตอ้งชาํระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผูข้ายมิไดป้ฏิบติัตาม
ภาระหนา้ที�ใด ๆ  ที�กาํหนดในสัญญาดงักล่าวขา้งตน้  ทั�งนี�   โดยขา้พเจา้จะไม่อา้งสิทธิใด ๆ เพื�อโตแ้ยง้และ
ผูซื้�อไม่จาํเป็นตอ้งเรียกร้องใหผู้ข้ายชาํระหนี�นั�นก่อน 
 2. หากผูซื้�อไดข้ยายระยะเวลาให้แก่ผูข้าย  หรือยินยอมให้ผูข้ายปฏิบติัผิดแผกไปจากเงื�อนไขใด ๆ  
ในสัญญา  ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไดย้นิยอมในกรณีนั�น ๆ  ดว้ย 
 3. หนังสือคํ� าประกันนี�   มีผลใช้บงัคับตั�งแต่วนัทาํสัญญาซื�อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวนัที�
ภาระหน้าที�ทั�งหลายของผูข้ายจะไดป้ฏิบติัให้สําเร็จลุล่วงไป  และขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนการคํ�าประกนัไม่ว่า
กรณีใด ๆ  ตราบเท่าที�ผูข้ายยงัตอ้งรับผดิชอบต่อผูซื้�อตามสัญญาซื�อขายอยู ่

ขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราไวต่้อหนา้พยานเป็นสาํคญั 
 

  (ลงชื�อ)……………………ผูค้ ํ�าประกนั 
(…………………………...) 
ตาํแหน่ง…………………... 

 

(ลงชื�อ)…………………….พยาน 
(……………………………) 

 

(ลงชื�อ)……………………..พยาน 
(…………………………….) 

 
 



 

     เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 (1) 
บทนิยาม 

  “ผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที�เขา้เสนอราคาในการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานกังาน  เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื�นที�เข้าเสนอราคาในการ
ประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาํนกังานในคราวเดียวกนั 
  การมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าว
ขา้งตน้  ไดแ้ก่การที�บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปนี�  

(1)  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบริหาร  โดยผูจ้ดัการ  หุ้นส่วนผูจ้ดัการกรรมการผูจ้ดัการ  
ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ�งมีอาํนาจ
หรือสามารถใชอ้าํนาจในการบริหารจดัการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ� งหรือ
หลายราย  ที�เสนอราคาให้แก่สํานกังานและผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาซื�อ
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�  

(2)  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงทุน โดยผูเ้ป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั  หรือผูเ้ป็น
หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชน
จาํกดั  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจาํกดั
หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  อีกรายหนึ�งหรือหลายรายที�เสนอราคาให้แก่สํานกังานและผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�  
  คาํวา่  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  ใหห้มายความวา่ 
  (ก)  กรณีผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคาดว้ยกนั หมายความว่า 
ผู้ถือหุ้นซึ
งถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละยี
สิบห้าในกจิการนั�น หรือในอตัราอื�นตามที�คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ
เห็นสมควรประกาศกาํหนดสาํหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (ข)  กรณีผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความวา่ ผู้ถือหุ้นซึ
งถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละห้าในกิจการนั�น หรือในอตัราอื�นตามที�
คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุเห็นสมควรประกาศกาํหนดสาํหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
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  (3)  มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะไขวก้นัระหวา่ง (1)  และ (2)  โดยผูจ้ดัการ หุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหนึ�งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัอีกรายหนึ� งหรือหลายรายที�เขา้เสนอราคาให้แก่สํานกังานในการ
ประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�   หรือในนยักลบักนั 
  การดาํรงตาํแหน่ง  การเป็นหุน้ส่วน  หรือเขา้ถือหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ของคู่สมรส  หรือบุตร 
ที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือวา่เป็นการดาํรงตาํแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือ
การถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื�อบุคคลอื�นเป็นผูจ้ดัการ  หุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ
ผูบ้ริหาร  ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ โดยที�ตนเองเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการบริหารที� แทจ้ริง  หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผูถื้อหุ้นที�แทจ้ริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษทัจาํกดั  หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  แลว้แต่กรณี  และ 
ห้างหุ้นส่วน  หรือบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที�เกี�ยวขอ้งไดเ้สนอราคาให้แก่สํานกังานในการ
ประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกนัให้ถือว่าผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั�น 
มีความสัมพนัธ์กนัตาม (1) (2)  หรือ (3)  แลว้แต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 (2) 
 

  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความวา่การที�ผูเ้สนอราคารายหนึ�ง
หรือหลายรายกระทาํการอยา่งใด ๆ  อนัเป็นการขดัขวาง  หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานกังาน  ไม่วา่จะกระทาํโดยการสมยอมกนั  หรือโดย
การให้  ขอให้หรือรับวา่จะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์อื�นใด  หรือใช้
กาํลงัประทุษร้าย  หรือข่มขู่วา่จะใชก้าํลงัประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเท็จ  หรือกระทาํการใด 
โดยทุจริต  ทั�งนี�   โดยมีวตัถุประสงคที์�จะแสวงหาประโยชน์ในระหวา่งผูเ้สนอราคาดว้ยกนั  หรือเพื�อให้
ประโยชน์แก่ผูเ้สนอราคารายหนึ�งรายใดเป็นผูมี้สิทธิทาํสัญญากบัสํานกังาน  หรือเพื�อหลีกเลี�ยงการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม  หรือเพื�อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบสาํนกังาน  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

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



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (1) 
 

บัญชีเอกสารส่วนที
 1 
 
  1.  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน ............ แผน่ 
บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  จาํนวน………….แผน่ 
ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี)  จาํนวน ............แผน่ 

(ข)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 
สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน............. แผน่ 
หนงัสือบริคณห์สนธิ  จาํนวน ............... แผน่ 
บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ จาํนวน …….  แผน่ 
บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่  จาํนวน ............. แผน่ 
ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี)จาํนวน........... แผน่ 
 

  2.  ในกรณีผูเ้สนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
       (ก) บุคคลธรรมดา 

       สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น  จาํนวน ............... แผน่ 
       (ข) คณะบุคคล 

สาํเนาขอ้ตกลงที�แสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน  จาํนวน .............. แผน่ 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน จาํนวน ........... แผน่  
 

3. ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ 
สาํเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้  จาํนวน ............... แผน่ 

       (ก) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นบุคคลธรรมดา 
  -  บุคคลสัญชาติไทย 
      สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  จาํนวน .............. แผน่ 
    -  บุคคลที�มิใช่สัญชาติไทย 
        สาํเนาหนงัสือเดินทาง  จาํนวน ................ แผน่ 
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       (ข) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นนิติบุคคล 
  - หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
                 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน ........ แผน่ 
     บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  จาํนวน  ……..แผน่ 

    ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)   จาํนวน  ……..  แผน่ 
 - บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 
   สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน .......... แผน่ 
   หนงัสือบริคณห์สนธิ  จาํนวน ................ แผน่ 
   บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ  จาํนวน……..แผน่ 
   บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จาํนวน ………….แผน่ 
    ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี)   จาํนวน……….แผน่ 
 

4. อื�น ๆ  (ถา้มี) 
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  เอกสารหลกัฐานที�ขา้พเจา้ยื�นในการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                ลงชื�อ..................………….....................ผูเ้สนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                    ตาํแหน่ง......................................................... 
                                                                  ประทบัตรา (ถา้มี)  
 
 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีที�เอกสารใด ส่วนราชการมิไดเ้ป็นผูจ้ดัทาํให้ตามมาตรฐานของทางราชการ   
  ผูเ้สนอราคาสามารถจดัทาํ  และรับรองความถูกตอ้งของเอกสารได ้ เช่น บญัชีรายชื�อ 
 

  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ  และบญัชีรายชื�อผูถื้อหุน้รายใหญ่  เป็นตน้ 
 

 2.  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงชื�อพร้อมระบุตาํแหน่งและประทบัตรา (ถา้มี) 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (2) 

บัญชีเอกสารส่วนที
 2 
 

1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการคุณลกัษณะเฉพาะ  
จาํนวน................ แผน่  จาํนวน..................ชุด   สาํเนาจาํนวน................ชุด 

2. หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที� 
ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทน  จาํนวน................ แผน่ 

3. หลกัประกนัซอง  จาํนวน................ แผน่ 
4. แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง 

ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในขอ้ 1.2 
5. แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง           

ตามแบบในขอ้ 1.3  จาํนวน................ แผน่  จาํนวน..................ชุด    
สาํเนาจาํนวน................ชุด 

6. หนงัสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑห์รือตวัแทนจาํหน่าย
ผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย  หรือตวัแทนที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ ์ 
พร้อมแสดงเอกสารรับรองทุกรายการ (ยกเวน้รายการที�.........)    
จาํนวน................ แผน่  จาํนวน..................ชุด   สาํเนาจาํนวน................ชุด 

7. หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�งดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในขอ้ 1.4  จาํนวน................ แผน่  จาํนวน..................ชุด  

8. อื�น ๆ  (ถา้มี)  
       ..............................................................................................................        
       .........................................................................................…….............        

 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  เอกสารหลกัฐานที�ขา้พเจา้ยื�นในการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                ลงชื�อ..................………….....................ผูเ้สนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                    ตาํแหน่ง......................................................... 
                                                                  ประทบัตรา (ถา้มี)  
 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีที�เอกสารใด ส่วนราชการมิไดเ้ป็นผูจ้ดัทาํให้ตามมาตรฐานของทางราชการ   
  ผูเ้สนอราคาสามารถจดัทาํ  และรับรองความถูกตอ้งของเอกสารได ้ เช่น บญัชีรายชื�อ 
 

  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ  และบญัชีรายชื�อผูถื้อหุน้รายใหญ่  เป็นตน้ 
 

 2.  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงชื�อพร้อมระบุตาํแหน่งและประทบัตรา (ถา้มี) 


