
 

ร่างครั�งที
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ประกาศสํานักงาน ก.พ.  
เรื
อง   ประกวดราคาซื�อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั�ง 

ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 --------------------------------  
  ดว้ยสาํนกังาน ก.พ. มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื�อครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ 
พร้อมติดตั�ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดงันี�  
 -  ชุดปรับปรุงระบบภาพ  ระบบเสียง                      จาํนวน        1  ชุด                   
          และระบบแสงสวา่งหอประชุมสุขมุนยัประดิษฐ      
 -  เครื3องสื3อภาพแบบ 3 มิติ  พร้อมอุปกรณ์              จาํนวน      15  ชุด              
       1.   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั   ดงัต่อไปนี�  

1.1 เป็นนิติบุคคลผู ้มีอาชีพขายพัสดุที3ประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

1.2 ไม่เป็นผูที้3ถูกระบุชื3อไวใ้นบญัชีรายชื3อผูทิ้�งงานของทางราชการ และได้
แจง้เวียนชื3อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้3ไดรั้บผลของการสั3งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื3นเป็นผูทิ้�งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

1.3 ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื3นที3เข้าเสนอราคา
ใหแ้ก่สาํนกังาน ก.พ. และไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�       

1.4 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ= หรือความคุม้กนั ซึ3 งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย 
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั3งใหส้ละสิทธิ= ความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
 2.  ผูเ้สนอราคาควรไปฟังคาํชี�แจงรายละเอียดเพื3อซกัซอ้มความเขา้ใจพร้อม 
ดูสถานที3ติดตั�งครุภณัฑ์โสตทศันูปกรณ์หรือมอบอาํนาจเป็นหนงัสือใหผู้แ้ทนไปฟังรายละเอียด
พร้อมดูสถานที3แทน    โดยพร้อมกนัในวันที
…….................................... เวลา.............  น.  ณ   

ห้องประชุม ...............  อาคารศูนย์สัมมนา   (อาคาร 3 ชั�น ....)   สํานักงาน ก.พ.   จังหวดันนทบุรี   

ตั�งอยู่เลขที
  47/101   หมู่ 4    ถนนติวานนท์  ตําบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  11000   
ผูเ้สนอราคาที3ไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที3ติดตั�งครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์จะตอ้งปฏิบติัตามที3
สาํนกังาน ก.พ. กาํหนด  เสมือนกบัผูเ้สนอราคาที3ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที3ติดตั�งทุกประการ 
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3. กาํหนดยื3นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 

วนัที
....................ระหว่างเวลา …….. น.  ถึง .......  น.  ณ  ห้องประชุม ………  อาคารศูนย์สัมมนา 

(อาคาร 3 ชั�น ......)  สํานักงาน ก.พ.  จังหวดันนทบุรี   ตั�งอยู่เลขที
  47/101  หมู่ 4 ถนนติวานนท์  

ตําบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง จังหวดันนทบุรี  11000  
4. กาํหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวนัที
....................................... 
    -  ลงทะเบียน     ระหวา่งเวลา    ..............  น.    ถึง   ............  น.   
    -  ทดสอบระบบ     ระหวา่งเวลา    ..............  น.    ถึง   ............  น.   
    -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา    ..............  น.    ถึง   ............  น.   

ณ  บริษัท ..........................................................  ตั�งอยู่เลขที
 ...................  ถนน................................. 
แขวง/ตําบล........................  เขต/อาํเภอ....................... จังหวัด.................  ซึ3 งเป็นผูใ้ห้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั� งนี�  
 

              ผูส้นใจติดต่อขอซื�อเอกสารในราคาชุดละ  200.-  บาท  ไดที้3กลุ่มงานบริหารทรัพยสิ์น 
สาํนกังาน ก.พ. ตั�งอยูเ่ลขที3 47 /101 หมู่  4  ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  
11000  ตั�งแต่บดันี�จนถึงวนัที3...................หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  0 2547 1084  ในวนั
และเวลาราชการ  
 
                  ประกาศ    ณ   วนัที3........................................ .                
 
 
          วา่ที3ร้อยตรี 
 

                            (วนิยั   ชาคริยานุโยค) 
                          ที3ปรึกษาระบบราชการ 
                ปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์  เลขที
  ………/2551 

การซื�อครุภัณฑ์โสตทศันูปกรณ์พร้อมติดตั�ง 

ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.  

ลงวนัที
  ……………………………… 
----------------------------------------- 

   สาํนกังาน ก.พ. ซึ3 งต่อไปนี� เรียกวา่  “สาํนกังาน”  มีความประสงคจ์ะประกวดราคา
ซื�อครุภณัฑ์โสตทศันูปกรณ์พร้อมติดตั�ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ  ดงันี�  
 -  ชุดปรับปรุงระบบภาพ  ระบบเสียง                     จาํนวน        1  ชุด                   
         และระบบแสงสวา่งหอประชุมสุขมุนยัประดิษฐ      
 -  เครื3องสื3อภาพแบบ 3 มิติ  พร้อมอุปกรณ์              จาํนวน      15  ชุด              

 

ซึ3 งพสัดุที3จะซื�อนี�ตอ้งเป็นของแท ้ ของใหม่  ไม่เคยใชง้านมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยูใ่นสภาพที3
จะใชง้านไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที3กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ย    
วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี�   โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี�  

  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

      1.1 ขอ้กาํหนดทั3วไปและรายละเอียดคุณสมบติัทางเทคนิคการจดัซื�อครุภณัฑ ์
โสตทศันูปกรณ์พร้อมติดตั�ง 

      1.2 แบบใบยื3นขอ้เสนอการประกวดราคาซื�อครุภณัฑ์โสตทศันูปกรณ์พร้อม   
ติดตั�ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  

   1.3  แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคการจดัซื�อครุภณัฑ ์              
โสตทศันูปกรณ์พร้อมติดตั�ง 

      1.4 หนงัสือแสดงเงื3อนไขการซื�อครุภณัฑ์โสตทศันูปกรณ์พร้อมติดตั�งดว้ย      
วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

   1.5 แบบสัญญาซื�อขาย 
1.6 แบบหนงัสือคํ�าประกนั 

            ( 1 )  หลกัประกนัซอง   
               ( 2 )  หลกัประกนัสัญญา 

   1.7 บทนิยาม 
      ( 1 )  ผูเ้สนอราคาที3มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
      ( 2 )  การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

   1.8 แบบบญัชีเอกสาร 
      ( 1 )  บญัชีเอกสารส่วนที3  1 
      ( 2 )  บญัชีเอกสารส่วนที3  2 
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  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุที3ประกวดราคาซื�อดว้ย      

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้3ถูกระบุชื3อไวใ้นบญัชีรายชื3อผูทิ้�งงานของทาง

ราชการและไดแ้จง้เวยีนชื3อแลว้  หรือไม่เป็นผูที้3ไดรั้บผลของการสั3งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื3นเป็น
ผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื3น 
และ/หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํ
การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้  1 . 7 
     2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ= หรือความคุม้กนั  ซึ3 งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ�นศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั3งใหส้ละสิทธิ= และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

 

  3. หลกัฐานการเสนอราคา 

   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2  ส่วน คือ 

   3.1  ส่วนที
  1   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจาํกดั ใหย้ื3นสาํเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายชื3อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)   พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 
         (ข)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ื3นสาํเนาหนงัสือรับรองการ  
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื3อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  
และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ื3น
สาํเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที3           
ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที3มิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื3นสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ื3นเอกสารตามที3ระบุไวใ้น  ( 1 ) 

(3) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ3ม   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

(4) บญัชีเอกสารส่วนที3  1   ทั�งหมดที3ไดย้ื3นตามแบบในขอ้  1 . 8   ( 1 )   
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 3.2 ส่วนที
  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 

   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้  4.3  
   (2) หนงัสือมอบอาํนาจซึ3งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที3ผูเ้สนอราคา 

มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื3นทาํการแทน 
        (3) หลกัประกนัซอง  ตามขอ้  5 

       (4) บญัชีเอกสารส่วนที3  2   ทั�งหมดที3ไดย้ื3นตามแบบในขอ้  1 . 8   ( 2 ) 
  

 4. การเสนอราคา 

  4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื3นข้อเสนอตามแบบที3กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา
ซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  โดยไม่มีเงื3อนไขใด ๆ  ทั�งสิ�น  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้
ถูกตอ้งครบถว้น  ลงลายมือชื3อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 
  4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ  ไม่เกิน  120  วนั นบัถดัจาก 

วนัลงนามในสัญญา 
  4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลกัษณะ
เฉพาะของพสัดุไปพร้อมเอกสารส่วนที3  1   และเอกสารส่วนที3  2   เพื3อประกอบการพิจารณา      

หลกัฐานดงักล่าวนี�สาํนกังานจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
   สาํหรับแคตตาล็อกที3แนบให้พิจารณา  หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง  โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความ
ประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให ้ คณะกรรมการประกวด

ราคา ตรวจสอบภายใน  3  วนัทาํการ  
4 . 4    ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนงัสือรับรองจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์ หรือตวัแทน

จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทยหรือตวัแทนที3ไดรั้บการแต่งตั�งใหจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ ์ วา่จะมีการ
สาํรองอะไหล่ในรายการอุปกรณ์ที3เสนอเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  5  ปี  (เฉพาะรายการอุปกรณ์ที3ระบุไว้

ในรายละเอียดคุณสมบติัทางเทคนิค) 
4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนงัสือเสนอชื3อวศิวกรไฟฟ้า เพื3อเป็นผูรั้บผดิชอบ     

ควบคุมงานและใหค้าํปรึกษาแนะนาํการติดตั�งอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมหลกัฐานแสดงใบอนุญาตเป็น       
ผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามพระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. 2542 และหลกัฐานแสดงการเป็น

พนกังานของบริษทัผูเ้สนอราคา 
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   4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุที3เสนอ  จาํนวน ...-...   หน่วย  เพื3อใชใ้น
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั�งนี�   สาํนกังานจะไม่
รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ที3เกิดขึ�นแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งที3เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ 

สาํนกังานจะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 
  4.7 ก่อนยื3นเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผูเ้สนอราคา

ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี3ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวด
ราคาทั�งหมดเสียก่อนที3จะตกลงยื3นขอ้เสนอตามเงื3อนไขในเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.8 ผูเ้สนอราคาจะต้องยื3นเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวนัที
……………..…….…………ระหว่างเวลา   ……… น.    ถึง  ..............  น.  ณ  ห้องประชุม 

.............  อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร 3 ชั�น …..)  สํานักงาน ก.พ.  จังหวดันนทบุรี   ตั�งอยู่เลขที
  

4 7 / 1 0 1   หมู่ 4  ถนนติวานนท์  ตําบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 1 1 0 0 0  
        เมื3อพน้กาํหนดเวลายื3นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์

แล้ว  จะไม่รับเอกสารเพิ3มเติมโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการประกวดราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา 

แต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาที3มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื3น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์
ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามขอ้  1 . 7   ( 1 )   ณ   
วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั�งตรวจสอบขอ้เสนอ
ตาม ขอ้ 3 . 2  และแจง้ผูเ้สนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื3นใดที3มีหลกัฐานว่า ผูเ้สนอราคารับทราบแลว้ 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที3มีการเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม
ตาม  ขอ้  1.7  (2)  คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื3อผูเ้สนอราคารายนั�นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  

และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน  
  ผูเ้สนอราคาที3ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื�องตน้ เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที3มี 
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื3น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคา
กบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคา ที3กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม หรือผูเ้สนอราคาที3ไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสั3งดงักล่าวต่อหวัหนา้
หน่วยงานที3จดัหาพสัดุภายใน 3  วนันบัแต่วนัที3ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การ

วินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหนา้หน่วยงานที3จดัหาพสัดุใหถื้อเป็นที3สุด 
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   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาวา่ กระบวนการเสนอราคาซื�อ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาที3กาํหนด

ไว ้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั3งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคา
พบปะหรือติดต่อสื3อสารกบับุคคลอื3น และเมื3อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอ
ราคาต่อไป จากขั�นตอนที3คา้งอยูภ่ายในเวลาของการเสนอราคาที3ยงัเหลือก่อนจะสั3งพกั
กระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ�นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกัน เวน้แต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือ
ขอ้ขดัขอ้งไม่อาจ   แกไ้ขได ้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั3งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา 
และกาํหนดวนั เวลาและสถานที3 เพื3อเริ3มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ให้ผูมี้สิทธิเสนอ

ราคาทุกรายที3อยูใ่นสถานที3นั�นทราบ 
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ 
ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื3อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 4.9  ผูเ้สนอราคาที3มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาในวนัที3....................... 
 

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

 

ณ  บริษัท ..........................................................  ตั�งอยู่เลขที� ...................  ถนน................................. 

แขวง/ตําบล........................  เขต/อาํเภอ....................... จังหวดั.....................  ซึ� งเป็นผูใ้หบ้ริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั� งนี�   โดยจะตอ้งปฏิบติัดงันี�  

  (1)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงนามในหนงัสือแสดงเงื3อนไขการซื�อครุภณัฑ ์     
โสตทศันูปกรณ์พร้อมติดตั�ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง

เริ
มต้นที
  6 , 4 5 0 , 0 0 0 . -   บาท  (หกล้านสี
แสนห้าหมื
นบาทถ้วน) 
 (3)  ราคาที3เสนอจะตอ้งเป็นราคาที3รวมภาษีมูลค่าเพิ3ม และภาษีอื3น ๆ (ถา้มี)  

รวมค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
 (4)  ราคาที3เสนอในการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง 

ตํ3ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
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 (5)  ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื3อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ�น
แลว้ จะตอ้งยืนยนัราคาต่อผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที3ยืนยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที3
เสนอหลงัสุด 
   (6)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า  6 0   วนั นับแต่วนั

ยืนยนัราคาสุดท้าย โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที3ตนเสนอไว ้  และ
จะถอนการเสนอราคามิได ้

 (7)  ผูเ้สนอราคาที3เขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ
จดัประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั�งนี�

จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

    5. หลกัประกนัซอง 

  ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื3นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค  
จํานวน  322,500.- บาท  (สามแสนสองหมื
นสองพนัห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลกัประกันซองจะต้อง

มีระยะเวลาการคํ�าประกันตั�งแต่วนัยื
นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ�นสุด

การยืนราคา (ตั�งแต่วนัที
 .................ถึงวนัที
...........................) โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ3งอยา่งใด
ดงัต่อไปนี�    

  5.1 เช็คที
ธนาคารสั
งจ่ายให้แก่สํานักงาน  ชื
อบัญชี  “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค
ลงวนัที3ที3ยื3นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้นั�นไม่เกิน  3   วนัทาํการของทางราชการ 
  5.2 หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุ 

ในขอ้ 1 . 6  ( 1 ) 
  5.3 หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์  ที3ไดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื3อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนั ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ3 งไดแ้จง้เวยีนชื3อใหส่้วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้าม
แบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้  1 . 6  ( 1 ) 
 5.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

  หลกัประกนัซองตามขอ้นี�  สํานกังานจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้ ํ� าประกนัภายใน 
15 วนั นบัถดัจากวนัที3ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที3คดัเลือกไว ้
ซึ3 งเสนอราคาตํ3าสุดจะคืนให้ต่อเมื3อได้ทาํสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื3อผูเ้สนอราคาได้พน้จาก 
ขอ้ผกูพนัแลว้ 
          การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย 
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 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

   6.1 ในการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  สํานกังานจะพิจารณาตดัสินดว้ย
ราคารวม 
                     6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื3นหลกัฐานการเสนอ 
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื3นเอกสารประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของ 
ผูเ้สนอราคารายนั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื3อนไข
ของเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที3มิใช่สาระสําคญั ทั�งนี�  เฉพาะใน
กรณีที3พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อสาํนกังานเท่านั�น 
 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนั 
ในกรณีดงัต่อไปนี�  

(1)   ไม่ปรากฏชื3อผูเ้สนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสาํนกังาน 

(2)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื3อนไข ที3กาํหนดในเอกสารประกวดราคา
ซื�อดว้ยว ิธีการทางอิเล ็กทรอนิกส์ที 3เ ป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได ้เปรียบ
เสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื3น 
 6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาํ
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา  หรือสํานกังานมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคา  ชี� แจงขอ้เท็จจริง  สภาพ  
ฐานะ  หรือขอ้เทจ็จริงอื3นใดที3เกี3ยวขอ้ง  กบัผูเ้สนอราคาได ้สํานกังานมีสิทธิที3จะไม่รับราคาหรือไม่
ทาํสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกตอ้ง 
 6.5 สํานกังานทรงไวซึ้3 งสิทธิที3จะไม่รับราคาตํ3าสุด  หรือราคาหนึ3งราคาใด  หรือราคาที3
เสนอทั�งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกซื�อในจาํนวน  หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ3งรายการ
ใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัซื�อเลย
ก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา  ทั�งนี�   เพื3อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสิน
ของสํานกังานเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั�งสํานักงานจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็น     
ผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที3ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที3เชื3อไดว้า่การเสนอ
ราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื3อบุคคลธรรมดา หรือ      
นิติบุคคลอื3นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
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 6.6 ในกรณีที3ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์วา่  ผูเ้สนอราคาที3มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที3มีผลประโยชน์ร่วมกนั
กบัผูเ้สนอราคารายอื3น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคา
ที3กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.7 สํานกังานมีอาํนาจที3จะ
ตดัรายชื3อผูเ้สนอราคาที3มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว และสํานกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอ
ราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน 

 7.   การทาํสัญญาซื�อขาย 
 7.1 ในกรณีที3ผูช้นะการประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูค้ ้า)  
สามารถส่งมอบสิ3งของได ้ครบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ นบัแต่วนัที3ทาํขอ้ตกลงซื�อ 
สํานกังานอาจจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ แทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ ใน
ขอ้ 1.5  ก็ได ้
 7 . 2  ในกรณีที3ผูช้นะการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถ 
ส่งมอบสิ3งของไดค้รบถว้นภายใน 5  วนัทาํการของทางราชการ หรือสาํนกังานเห็นว่าไม่สมควร
จดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ 7.1 ผูช้นะการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จะตอ้งทาํสัญญาซื�อขาย ตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.5  ทาํสัญญากบัสาํนกังานภายใน  10  วนั 
นบัถดัจากวนัที3ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ  5   ของ

ราคาสิ3งของที3ประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้  ใหส้าํนกังานยดึถือไวใ้นขณะทาํ
สัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ3งอยา่งใดดงัต่อไปนี�   
 (1) เช็คที
ธนาคารสั
งจ่าย ให้แก่สํานักงาน  ชื
อบัญชี “สํานักงาน ก.พ." โดยเป็นเช็ค
ลงวนัที3 ที3ทาํสัญญาหรือ ก่อนหนา้นั�นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
 (2) หนังสือคํ� าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนั  
ดงัระบุใน ขอ้ 1.6 (2) 
 (3) หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที3ไดรั้บ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื3อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนั ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ3 งไดแ้จง้เวยีนชื3อใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใชต้าม
แบบหนงัสือคํ�าประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.6 (2) 
 (4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

 หลกัประกนันี�จะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที3คู่สัญญา พน้
จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซื�อขายแลว้ 
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 8. อตัราค่าปรับ 

                        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื�อขาย  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ  0.10    ต่อวนั 

 9. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

                       ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ3 งได้ทาํข้อตกลงเป็น
หนงัสือ หรือทาํสัญญาซื�อขาย ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุด
บกพร่องของสิ3งของที3ซื�อขายที3เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที
ผู้ซื�อ 

รับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน   5  วัน นับถัดจากวันที


ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื
น ๆ 
   10.1  เงินค่าพสัดุสาํหรับการซื�อครั� งนี�  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2551                                  
 10.2 เมื3อสํานักงานได้คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และได้ตกลงซื�อ      
สิ3งของตามการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั3งหรือนาํสิ3งของ
ดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที3มีเรือไทยเดินอยู ่
และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามที3รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด     ผูเ้สนอ
ราคาซึ3 งเป็นผูข้าย จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี�  

(1) แจง้การสั3งหรือนาํสิ3งของที3ซื�อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ           
ต่อกรมการขนส่งทางนํ�าและพาณิชยนาว ี  ภายใน 7  วนั นบัตั�งแต่วนัที3ผูข้ายสั3ง หรือซื�อของจาก
ต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที3รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรือ

อื3นได ้
(2) จดัการให้สิ3งของที3ซื�อขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที3มีสิทธิ

เช่นเดียวกบัเรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่ง
ทางนํ� าและพาณิชยนาวี  ให้บรรทุกสิ3งของนั�น โดยเรืออื3นที3มิใช่เรือไทย ซึ3 งจะตอ้งไดรั้บอนุญาต
เช่นนั�นก่อนบรรทุกของลงเรืออื3น หรือเป็นของที3รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้
ใหบ้รรทุกโดยเรืออื3น 

(3) ในกรณีที3ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่า
ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
   10.3 ผูเ้สนอราคาซึ3 งได้ยื3นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
สํานกังานฯ แลว้ จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื3อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอ
ราคาแลว้ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื3อนไขที3กาํหนดใน ขอ้ 4.9 (3)  
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(4) และ (5) มิฉะนั�นสาํนกังานจะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วาม
เสียหายอื3น (ถา้มี) รวมทั�งอาจพิจารณาให้เป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 10.4   การยดึหลกัประกนัซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ดําเนินการในกรณดีังต่อไปนี�

  1 0 . 4 . 1   ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื
อเข้าสู่กระบวนการ

เสนอราคา ตามวนั เวลา และสถานที
ที
กาํหนด 

 1 0 . 4 . 2   ผู้มีสิทธิเสนอราคาที
มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ L OG I N เข้าสู่ระบบ 

 10.4.3  ผู้มีสิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคา 

ผดิเงื
อนไขที
กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า  หรือเท่ากบัราคาเริ
มต้นการประมูล 

 10.4.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื
อในแบบ บก. 008 แบบยืนยนัราคา

สุดท้ายในการเสนอราคา 
 

   10.5  ผูเ้สนอราคาซึ3 งสํานกังานไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายใน
เวลาที3ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 สํานกังานจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อก
หนงัสือคํ�าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื3น (ถา้มี) รวมทั�งจะ
พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  10.6  สํานกังานมีสิทธิที3จะแกไ้ขเพิ3มเติมเงื3อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญา ให้
เป็นไปตามความเห็น ของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
 
 
      สาํนกังาน ก.พ.  
            ตุลาคม  2550 
 


