รางครั้งที่ 2
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง สําหรับ 3 โครงการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------ดวยสํานักงาน ก.พ. มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง
สําหรับ 3 โครงการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมติดตั้งเพือ่ ทดแทน
เครื่อง Intranet Server ประกอบดวย
3.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Intranet)
จํานวน 1 เครื่อง
3.2 ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์การใชงาน
จํานวน 1 ชุด
ไมนอยกวา 5 User
3.3 การถายโอนขอมูลจากระบบเดิมเขาสูระบบใหม จํานวน 1 งาน
2. โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย
ใหกับเครือขายของสํานักงาน ก.พ. ประกอบดวย
2.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ Mail Server จํานวน 1 เครื่อง
2.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ OA Server จํานวน 1 เครื่อง
2.3 อุปกรณตรวจสอบและปองกันการบุกรุก
จํานวน 1 ชุด
(Intrusion Prevention System : IPS)
3. โครงการจัดหาระบบการสํารองขอมูลสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย
สํานักงาน ก.พ. ประกอบดวย
3.1 SAN – ขนาดไมนอยกวา 3 Terabyte
จํานวน 1 ชุด
พรอมอุปกรณตอพวงสําหรับเครื่องแมขาย
ประกอบดวย Gigabit Switch และ Network card
1 ระบบ สําหรับ 7 Server
3.2 Tape Library 1 Drive 8 Slot
จํานวน 2 ชุด
3.3 Backup Software Solution
จํานวน 1 ชุด
3.4 เครื่องแมขายชนิด Rack
จํานวน 1 ชุด
(พรอมระบบปฏิบัติการแมขาย)

-21. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
1.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
1.3 ไมเ ปน ผู มีผลประโยชนรว มกัน กับผูเสนอราคารายอื่ น ที่ เ ขาเสนอราคาใหแ ก
สํานักงาน ก.พ. และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ครั้งนี้
1.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.5 เปนผูมีประสบการณในการติดตั้งระบบการสํารองขอมูลในลักษณะ Disk – to –
Disk – to - Tape
2. สํานักงาน ก.พ. กําหนดชี้แจงรายละเอียดเพื่อซักซอมความเขาใจพรอมดูสถานที่ติดตั้ง
ครุ ภัณ ฑค อมพิว เตอร โดยผูมี สิทธิเ สนอราคาอาจมาฟ ง หรื อมอบอํ า นาจเป น หนังสื อ ใหผู แ ทนไปฟ ง
รายละเอียดพรอมดูสถานที่แทน โดยพรอมกันในวันที่..................................................... เวลา 9.00 น.
ณ หองประชุม 3316 อาคารศูนยสัมมนา (อาคาร 3 ชั้น 3) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูเลขที่
47/101 หมู 4 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่
ไมไปฟงรายละเอียดและดูสถานที่ติดตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองปฏิบัติตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
เสมือนกับผูเสนอราคาที่ไปฟงรายละเอียดและดูสถานที่ติดตั้งทุกประการ
3. กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่....................
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ หองประชุม 3316 อาคารศูนยสัมมนา (อาคาร 3 ชั้น 3)
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูเลขที่ 47/101 หมู 4 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
4. กําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่..........................................
ระหวางเวลา...................ถึง...................น. ณ บริษัท.................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.................................................................................ซึ่งเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ในการประกวดราคาครั้งนี้
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ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 200.- บาท ไดที่กลุมงานบริหารทรัพยสิน
สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแตบัดนีจ้ นถึงวันที่..........................
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2547 1084 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่........................................ .

วาที่รอยตรี
(วินยั ชาคริยานุโยค)
ที่ปรึกษาระบบราชการ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ………/2550
การซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง สําหรับ 3 โครงการ
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.
ลงวันที่ ………………………………
----------------------------------------สํานักงาน ก.พ. ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สํานักงาน” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง สําหรับ 3 โครงการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามรายการ ดังนี้
1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมติดตั้งเพือ่ ทดแทน
เครื่อง Intranet Server วงเงิน 407,000.- บาท ประกอบดวย
3.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Intranet)
จํานวน 1 เครื่อง
3.2 ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์การใชงาน
จํานวน 1 ชุด
ไมนอยกวา 5 User
3.3 การถายโอนขอมูลจากระบบเดิมเขาสูระบบใหม จํานวน 1 งาน
2. โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย
ใหกับเครือขายของสํานักงาน ก.พ. วงเงิน 2,422,500.- บาท ประกอบดวย
2.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ Mail Server จํานวน 1 เครื่อง
2.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ OA Server จํานวน 1 เครื่อง
2.3 อุปกรณตรวจสอบและปองกันการบุกรุก
จํานวน 1 ชุด
(Intrusion Prevention System : IPS)
3. โครงการจัดหาระบบการสํารองขอมูลสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย
สํานักงาน ก.พ. วงเงิน 6,650,000.- บาท ประกอบดวย
3.1 SAN – ขนาดไมนอยกวา 3 Terabyte
จํานวน 1 ชุด
พรอมอุปกรณตอพวงสําหรับเครื่องแมขาย
ประกอบดวย Gigabit Switch และ Network card
1 ระบบ สําหรับ 7 Server
3.2 Tape Library 1 Drive 8 Slot
จํานวน 2 ชุด
3.3 Backup Software Solution
จํานวน 1 ชุด
3.4 เครื่องแมขายชนิด Rack
จํานวน 1 ชุด
(พรอมระบบปฏิบัติการแมขาย)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

-21. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง สําหรับ 3 โครงการ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง
สําหรับ 3 โครงการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง
สําหรับ 3 โครงการ
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง สําหรับ 3 โครงการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาซื้อขาย
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผู เสนอราคาต องเป นนิ ติ บุ คคลผู มี อาชี พขายพั สดุ ที่ ประกวดราคาซื้ อด วยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแ จง เวีย นชื่ อ แล ว หรื อไม เ ปน ผูที่ไ ดรับผลของการสั่ ง ให นิติบุคคลหรือ บุคคลอื่น เปน ผูทิ้ง งานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7

-32.4 ผู เสนอราคาต องไม เป นผู ได รั บเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ มกั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม ยอมขึ้ น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองมีประสบการณในการติดตั้งระบบการสํารองขอมูลในลักษณะ Disk to
Disk to Tape หรือ Disk to Tape ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาฯ
อยางนอย 1 หนวยงาน
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุน ส วนสามัญหรือหางหุนสว นจํากั ด ใหยื่ น สํา เนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดั การ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3
ทั้งนี้แคตตาล็อกของครุภัณฑขอใหขีดเสนใตเนนขอความ (High-light) ที่อธิบายคุณสมบัติของ
ครุภัณฑดวย และระบุวาตรงกับคุณลักษณะของครุภัณฑในขอใด พรอมนี้ใหระบุในตารางเปรียบเทียบ
คุณสมบัติทางเทคนิคฯ ชองเอกสารอางอิงดวยวาอางอิงแคตตาล็อกหนาใด
(2) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ ง ป ด อากรแสตมป ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู เ สนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5

-4(4) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง สําหรับ 3
โครงการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.2
(5) แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณ ฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง
สําหรับ 3 โครงการ ตามแบบในขอ 1.3
(6) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง สําหรับ 3 โครงการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.4 จํานวน 3 ชุด
(7) หนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนาย
ในประเทศไทย พรอมแสดงเอกสารรับรองทุกรายการ
(8) รายละเอียดประสบการณในการติดตั้งระบบการสํารองขอมูลในลักษณะ Disk to
Disk to Tape หรือ Disk to Tapeโดยใหระบุชื่อหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน สถานที่ตั้ง
เบอรโทรศัพทผูประสานงานที่ สํานักงาน ก.พ. สามารถสอบถามไปยังหนวยงานนั้นได รายการอุปกรณ
และSoftware ที่ติดตั้ง ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับถึงวันที่ยื่นซองเสนอราคา อยางนอย 1 หนวยงาน
(9) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
ขอใหสงสําเนาเอกสารสวนที่ 2 ในขอ 3.2 (1) 3.2 (5) 3.2 (7) และ 3.2 (8) จํานวน 4 ชุด
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ สนอราคาตอ งยื่น ขอ เสนอตามแบบที่กํา หนดไวใ นเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก สนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ แบงเปน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง โครงการที่ 1 - 2 สงมอบภายใน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 ครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง โครงการที่ 3 สงมอบภายใน 120 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้
สํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สํ า หรับแคตตาล็อ กที่แ นบใหพิจ ารณา หากเปน สํา เนารู ปถ า ยจะตองรับรองสํา เนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะ
ขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ
ภายใน 3 วันทําการ

-54.4 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ...-... หนวย เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ สํานักงานจะไมรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว สํานักงานจะคืนใหแกผูเสนอ
ราคา
4.5 กอ นยื่น เอกสารประกวดราคาซื้อ ดว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก สผูเ สนอราคาควร
ตรวจดูร า งสัญ ญา รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี ่ถ ว นและเขา ใจเอกสารประกวดราคา
ทั้ ง หมดเสี ย ก อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ข อ เสนอตามเงื่ อ นไขในเอกสารประกวดราคาซื ้อ ดว ยวิธ ีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่……………..……………ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ หองประชุม 3316 อาคาร
ศูนยสัมมนา (อาคาร 3 ชั้น 3) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูเลขที่ 47/101 หมู 4 ถนนติวานนท
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแ ลว
จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดํ า เนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู เ สนอราคา
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1) ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูเสนอ
ราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ว า มี ผู เ สนอราคากระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรมตาม
ขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และสํานักงาน
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผู เ สนอราคาที่ ไ ม ผ า นการคั ด เลื อ กเบื้ อ งต น เพราะเหตุ เ ป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปน ผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่
ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนว ยงานที่จัดหาพัสดุภ ายใน
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่
จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด

-6หากปรากฏต อ คณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาซื้ อ
ทางอิเล็ กทรอนิ กสประสบข อขัด ของจนไมอาจดําเนินการตอไปให แลวเสร็จภายในเวลาที่กํ าหนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอน
ที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที ่ย ัง เหลือ กอ นจะสั่ง พัก กระบวนการเสนอราคา แตต อ ง
สิ ้น สุด กระบวนการเสนอราคาภายในวัน เดีย วกัน เวน แตค ณะกรรมการประกวดราคาเห็น วา
กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการ
เสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสทิ ธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิท ธิใ นการตัด สิน ใจดํา เนิน การใด ๆ ระหวา งการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันที่............................
ระหวางเวลา...................ถึง...................น. ณ บริษัท.................................................................................
ตั้งอยูเลขที่........................................................................................................ซึ่งเปนผูใ หบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาครัง้ นี้ โดยจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
สําหรับ 3 โครงการ พรอมติดตั้งดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
9,479,500.- บาท (เกาลานสี่แสนเจ็ดหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)
(3) ราคาที่ เ สนอจะต อ งเป น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ า มี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ราคาที่ เ สนอในการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ ะต อ ง
ต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(5) หามผู เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่ อการประกวดราคาฯ เสร็ จสิ้ นแล ว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
(7) ผู เ สนอราคาที่เ ขา รว มประกวดราคาฯ จะตอ งรับ ผิด ชอบคา ใชจ า ยในการจัด
ประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา

-75. หลักประกันซอง
ผู เ สนอราคาตอ งวางหลัก ประกัน ซองพรอ มกับ การยื ่น ซองขอ เสนอดา นเทคนิค
จํานวน 473,975.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเการอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ํ า ประกั น ตั้ ง แต วั น ที่ ยื่ น ซองข อ เสนอทางด า นเทคนิ ค ครอบคลุ ม ไปจนถึ ง วั น สิ้ น สุ ด
การยืนราคา (ตั้งแตวันที่.................................................ถึง วันที่......................................) โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเปนเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.2 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารในประเทศตามแบบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ดั ง ระบุ
ในขอ 1.6 (1)
5.3 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
3 โครงการ ทั้งนี้ราคาที่เสนอแตละโครงการจะตองไมเกินวงเงินงบประมาณที่กําหนดไวแตละโครงการ
6.2 หากผู เ สนอราคารายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามข อ 2
หรื อ ยื่ น หลั ก ฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น
เวน แตเ ปน ขอ ผิด พลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอสํานักงานเทานั้น

-86.3 สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
สํานักงาน
(2) เสนอรายละเอีย ดแตกตา งไปจากเงื่อนไข ที่กํา หนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก สที่เ ปน สาระสํา คัญ หรือ มีผ ลทํา ใหเ กิด ความไดเ ปรีย บเสีย เปรีย บแก
ผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข อ เท็ จ จริ ง อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข อ ง กั บ ผู เ สนอราคาได สํ า นั ก งานมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม รั บ ราคาหรื อ ไม ทํ า สั ญ ญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถกู ตอง
6.5 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานัก งานเปน
เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผู เ สนอราคารายอื่ น หรื อเป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกัน ระหวา งผู เ สนอราคากั บผู ใ ห บริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7 สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) สามารถ
สงมอบสิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ สํานักงาน
อาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.5 ก็ได

-97.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือ ตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อ
ขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.5 กับสํานักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เช็คที่ธนาคารสั่งจาย ใหแกสํานักงาน ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ." โดยเปนเช็คลงวันที่
ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(2) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ 1.6 (2)
(3) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิ จ การเงิน ทุ น เพื่อ การพาณิ ชย แ ละประกอบธุ รกิ จ ค้ํา ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห ง
ประเทศไทย ซึ่ งได แ จงเวี ย นชื่ อให สวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนั งสือ
ค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญา พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ 0.10 ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 2 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

- 10 10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550
10.2 เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามา
จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จั ด การให สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี ให บรรทุ กสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชน นั้น กอน
บรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของ
ลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู เ สนอราคาซึ่ ง ได ยื่ น เอกสารประกวดราคาด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต อ
สํานักงานฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5)
มิฉะนั้นสํานักงานจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
10.4 การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาใหดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้
10.4.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
10.4.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ
10.4.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด
เงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
10.4.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดทาย
ในการเสนอราคา

- 11 10.5 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
10.6 สํานักงานมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป
ตามความเห็น ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

สํานักงาน ก.พ.
พฤษภาคม 2550

เอกสารแนบทายหมายเลข 1.2
แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตัง้ สําหรับ 3 โครงการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เรียน ที่ปรึกษาระบบราชการ
1. ขาพเจา บริษัท/หาง/ราน..............................................................อยูเลขที่….............
ถนน...........................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด............................................................โทรศัพท......................................โทรสาร...............................
โดย .......................................................... ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารประกวด
ราคาซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร พ ร อ มติ ด ตั้ ง สํ า หรั บ 3 โครงการ ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ฯ
เลขที่ ............./2550 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่…….............(ถามี) โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและ
เงื่อนไขแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทาง
ราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง สําหรับ 3 โครงการ
ซึ่งกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดเวลาสงมอบ
ดังตอไปนี้
โครงการ
รายการ
จํานวน กําหนดสงมอบ
ที่
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมติดตั้งเพือ่
1
ทดแทนเครื่องIntranet Server ประกอบดวย
1 เครื่อง
1.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Intranet) จํานวน 1 เครื่อง
1 ชุด
1.2 ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์การใชงาน
ไมนอยกวา 5 User
1.3 การถายโอนขอมูลจากระบบเดิมเขาสูระบบใหม
1 งาน
2

โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเพิ่มระบบ
รักษาความปลอดภัยใหกับเครือขายของสํานักงาน ก.พ.
ประกอบดวย
2.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ Mail Server
จํานวน 1 เครือ่ ง
2.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ OA Server
2.3 อุปกรณตรวจสอบและปองกันการบุกรุก
จํานวน 1 ชุด
(Intrusion Prevention System : IPS)

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด

-2ลําดับที่
รายการ
โครงการจัดหาระบบการสํารองขอมูลสําหรับเครื่อง
3
คอมพิวเตอรแมขายสํานักงาน ก.พ. ประกอบดวย
3.1 SAN – ขนาดไมนอยกวา 3 Terabyte
พรอมอุปกรณตอพวงสําหรับเครื่องแมขาย
ประกอบดวย Gigabit Switch และ Network card
1 ระบบ สําหรับ 7 Server
3.2 Tape Library 1 Drive 8 Slot
3.3 Backup Software Solution
3.4 เครื่องแมขายชนิด Rack
(พรอมระบบปฏิบัติการแมขาย)

จํานวน

กําหนดสงมอบ

1 ชุด

2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

(โครงการที่ 1 - 2 สงมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สําหรับโครงการที่ 3 สงมอบ
ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา...........วัน (ไมนอยกวา 60 วัน) นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย และสํานักงาน ก.พ. อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่สํานักงาน ก.พ. รองขอ
4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขาพเจารับรองที่จะ
4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายของทางราชการกับสํานักงาน ก.พ. ภายใน
10 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกสํานักงาน ก.พ. กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญา
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมใหสํานักงาน
ก.พ. ริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมี
แกสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ. มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูเสนอราคาไดหรือสํานักงาน
ก.พ. อาจเรียกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหมก็ได
5. ขาพเจายอมรับวาสํานักงาน ก.พ. ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไมตอง
รับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา

-36. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูป
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกสํานักงาน ก.พ. ขาพเจายินยอม
มอบใหสํานักงาน ก.พ. ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ
สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งสํานักงาน ก.พ. คืนให ขาพเจาจะไม
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจ และตามความ
ผูกพันแหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ………………………………………………………………………
เพื่อเปนหลักประกันซอง เปนเงินจํานวน…………………….บาท มาพรอมนี้
8. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นในการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาสํานักงาน ก.พ. ไมตองรับผิดชอบใด ๆ
ในความผิดพลาด หรือตกหลน
9. การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม
และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลาย
บุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ …….. เดือน …………….. พ.ศ. ………

ลงชื่อ..................………….....................
(......................................................)
ตําแหนง.............................................................
ประทับตรา (ถามี)

