ร่ างครังที 1
ประกาศสํ านักงาน ก.พ.
เรื อง ประกวดราคาซื อครุ ภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ พร้ อมติดตัง
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------ด้วยสํานักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะประกวดราคาซื อครุ ภณั ฑ์โสตทัศนูปกรณ์
พร้อมติดตัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี
- ชุดปรับปรุ งระบบภาพ ระบบเสี ยง
จํานวน 1 ชุด
และระบบแสงสว่างหอประชุมสุ ขมุ นัยประดิษฐ
- เครื3 องสื3 อภาพแบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 15 ชุด
1. ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
1.1 เป็ นนิ ติ บุ ค คลผู ้มี อ าชี พ ขายพัส ดุ ที3 ป ระกวดราคาซื อด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
1.2 ไม่เป็ นผูท้ ี3ถูกระบุชื3อไว้ในบัญชี รายชื3 อผูท้ ิงงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื3 อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี3 ได้รับผลของการสั3งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื3นเป็ นผูท้ ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
1.3 ไม่เป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื3 นที3 เข้าเสนอราคา
ให้แก่สาํ นักงาน ก.พ. และไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาด
กลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ น
ผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
1.4 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ= หรื อความคุม้ กัน ซึ3 งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สั3งให้สละสิ ทธิ= ความคุม้ กันเช่นว่านัน
2. ผูเ้ สนอราคาควรไปฟังคําชีแจงรายละเอียดเพื3อซักซ้อมความเข้าใจพร้อม
ดูสถานที3ติดตังครุ ภณั ฑ์โสตทัศนูปกรณ์หรื อมอบอํานาจเป็ นหนังสื อให้ผูแ้ ทนไปฟังรายละเอียด
พร้อมดูสถานที3แทน โดยพร้อมกันในวันที…….................................... เวลา............. น. ณ
ห้ องประชุ ม ............... อาคารศูนย์ สัมมนา (อาคาร 3 ชั น ....) สํ านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ตังอยู่เลขที 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ผูเ้ สนอราคาที3ไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที3ติดตังครุ ภณ
ั ฑ์โสตทัศนูปกรณ์จะต้องปฏิบตั ิตามที3
สํานักงาน ก.พ. กําหนด เสมือนกับผูเ้ สนอราคาที3ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที3ติดตังทุกประการ

-23. กําหนดยืน3 เอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
วันที....................ระหว่ างเวลา …….. น. ถึง ....... น. ณ ห้ องประชุ ม ……… อาคารศูนย์ สัมมนา
(อาคาร 3 ชั น ......) สํ านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตังอยู่เลขที 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
4. กําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที.......................................
- ลงทะเบียน
ระหว่างเวลา .............. น. ถึง ............ น.
- ทดสอบระบบ
ระหว่างเวลา .............. น. ถึง ............ น.
- เข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ระหว่างเวลา .............. น. ถึง ............ น.
ณ บริ ษัท .......................................................... ตังอยู่เลขที ................... ถนน.................................
แขวง/ตําบล........................ เขต/อําเภอ....................... จังหวัด................. ซึ3 งเป็ นผูใ้ ห้บริ การตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาครังนี
ผูส้ นใจติดต่อขอซื อเอกสารในราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที3กลุ่มงานบริ หารทรัพย์สิน
สํานักงาน ก.พ. ตังอยูเ่ ลขที3 47 /101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 ตังแต่บดั นีจนถึงวันที3...................หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 1084 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที3........................................ .
ว่าที3ร้อยตรี
(วินยั ชาคริ ยานุโยค)
ที3ปรึ กษาระบบราชการ
ปฏิบตั ิราชการแทนเลขาธิ การ ก.พ.

เอกสารประกวดราคาซื อด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ………/2551
การซื อครุ ภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ พร้ อมติดตัง
ตามประกาศสํ านักงาน ก.พ.
ลงวันที ………………………………
----------------------------------------สํานักงาน ก.พ. ซึ3 งต่อไปนี เรี ยกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื อครุ ภณั ฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ
ดังนี
- ชุดปรับปรุ งระบบภาพ ระบบเสี ยง
จํานวน 1 ชุด
และระบบแสงสว่างหอประชุมสุ ขมุ นัยประดิษฐ
- เครื3 องสื3 อภาพแบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 15 ชุด
ซึ3 งพัสดุที3จะซื อนีต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที3
จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที3กาํ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี
โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนด
ดังต่อไปนี

ติดตัง

1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาซื อด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 ข้อกําหนดทัว3 ไปและรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื อครุ ภณ
ั ฑ์
โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตัง
1.2 แบบใบยืน3 ข้อเสนอการประกวดราคาซื อครุ ภณั ฑ์โสตทัศนู ปกรณ์พร้อม
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบตารางเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื อครุ ภณั ฑ์
โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตัง
1.4 หนังสื อแสดงเงื3อนไขการซื อครุ ภณั ฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตังด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาซื อขาย
1.6 แบบหนังสื อคําประกัน
(
1
)
หลักประกันซอง
(
2
)
หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(
1
)
ผูเ้ สนอราคาที3มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(
2
)
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(
1
)
บัญชีเอกสารส่ วนที3
1
(
2
)
บัญชีเอกสารส่ วนที3
2

-

2

-

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที3ประกวดราคาซื อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี3ถูกระบุชื3อไว้ในบัญชี รายชื3อผูท้ ิงงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื3 อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี3ได้รับผลของการสั3งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื3นเป็ น
ผูท้ ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื3น
และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทํา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ
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2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ= หรื อความคุม้ กัน ซึ3 งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สั3งให้สละสิ ทธิ= และความคุม้ กันเช่นว่านัน
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
แยกเป็ น 2
3.1

ส่ วนที

ส่ วน คือ

1
อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(1) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ให้ยนื3 สําเนาหนังสื อรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื3 อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนื3 สําเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชี รายชื3อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื3
สําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที3
ผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที3มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื3 สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้า
ฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคลให้ยนื3 เอกสารตามที3ระบุไว้ใน
(
1
)
(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ3ม สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(4) บัญชีเอกสารส่ วนที3 1 ทังหมดที3ได้ยนื3 ตามแบบในข้อ 1 . 8 ( 1 )

-

3

-

3.2 ส่ วนที
2
อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(1) แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.3
(2) หนังสื อมอบอํานาจซึ3 งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที3ผเู ้ สนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื3นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง
ตามข้อ
5
(4) บัญชีเอกสารส่ วนที3 2 ทังหมดที3ได้ยนื3 ตามแบบในข้อ 1 . 8 ( 2 )
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยื3นข้อเสนอตามแบบที3 กาํ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ซื อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ นี โดยไม่มีเงื3อนไขใด ๆ ทังสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน
ลงลายมือชื3อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไปพร้อมเอกสารส่ วนที3 1 และเอกสารส่ วนที3 2 เพื3อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนีสํานักงานจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที3แนบให้พิจารณา
หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้องรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอาํ นาจทํานิติกรรมแทนนิ ติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความ
ประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับแคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการประกวด
ราคา ตรวจสอบภายใน 3 วันทําการ
4.4
ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งหนังสื อรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรื อตัวแทน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยหรื อตัวแทนที3ได้รับการแต่งตังให้จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ ว่าจะมีการ
สํารองอะไหล่ในรายการอุปกรณ์ที3เสนอเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี (เฉพาะรายการอุปกรณ์ที3ระบุไว้
ในรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค)
4.5
ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งหนังสื อเสนอชื3 อวิศวกรไฟฟ้า เพื3อเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ควบคุมงานและให้คาํ ปรึ กษาแนะนําการติดตังอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมหลักฐานแสดงใบอนุญาตเป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวศิ วกร พ.ศ. 2542 และหลักฐานแสดงการเป็ น
พนักงานของบริ ษทั ผูเ้ สนอราคา

-44.6 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งตัวอย่างของพัสดุที3เสนอ จํานวน ...-... หน่วย เพื3อใช้ใน
การตรวจทดลองหรื อประกอบการพิจารณาและหรื อประกอบสัญญา ทังนี สํานักงานจะไม่
รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ที3เกิดขึนแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างที3เหลือหรื อไม่ใช้แล้ว
สํานักงานจะคืนให้แก่ผเู ้ สนอราคา
4.7 ก่ อนยื3นเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ สนอราคา
ควรตรวจดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี3ถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวด
ราคาทังหมดเสี ยก่อนที3จะตกลงยืน3 ข้อเสนอตามเงื3อนไขในเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการ
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์
4.8 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื3นเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์
ในวันที……………..…….…………ระหว่ างเวลา ……… น. ถึง .............. น. ณ ห้ องประชุ ม
............. อาคารศูนย์ สัมมนา (อาคาร 3 ชั น …..) สํ านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตังอยู่เลขที
4 7 / 1 0 1 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 1 0 0 0
เมื3อพ้นกําหนดเวลายืน3 เอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว
จะไม่รับเอกสารเพิ3มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
แต่ละรายว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาที3มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื3น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1 . 7 ( 1 ) ณ
วันประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่ พร้ อมทังตรวจสอบข้อเสนอ
ตาม ข้อ 3 . 2 และแจ้งผูเ้ สนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับ
หรื อวิธีอื3นใดที3มีหลักฐานว่า
ผูเ้ สนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรื อในขณะที3มีการเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผเู ้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตาม ข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื3อผูเ้ สนอราคารายนันออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา
และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน
ผูเ้ สนอราคาที3ไม่ผา่ นการคัดเลือกเบืองต้น
เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที3มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื3น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคา
กับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์
ณ
วันประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคา ที3กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม หรื อผูเ้ สนอราคาที3ไม่ผา่ นคุณสมบัติทางด้านเทคนิ ค อาจอุทธรณ์คาํ สั3งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่ วยงานที3จดั หาพัสดุ ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที3ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ ของหัวหน้าหน่ วยงานที3จดั หาพัสดุให้ถือเป็ นที3สุด

-5หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า
กระบวนการเสนอราคาซื อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที3กาํ หนด
ไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั3งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู ้ ทนผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา
พบปะหรื อติดต่อสื3 อสารกับบุคคลอื3น และเมื3อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาํ เนิ นกระบวนการเสนอ
ราคาต่อไป
จากขันตอนที3คา้ งอยูภ่ ายในเวลาของการเสนอราคาที3 ย งั เหลื อก่ อนจะสั3 งพัก
กระบวนการเสนอราคา แต่ ต้องสิ นสุ ดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดี ยวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็ นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็ จได้โดยง่าย
หรื อ
ข้อขัดข้องไม่อาจ แก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั3งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกําหนดวัน เวลาและสถานที3 เพื3อเริ3 มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอ
ราคาทุกรายที3อยูใ่ นสถานที3นนทราบ
ั
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิ ในการตัดสิ นใจดําเนิ นการใด
ๆ
ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื3อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ
4.9 ผูเ้ สนอราคาที3มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที3.......................
- ลงทะเบียน
ระหว่างเวลา .............. น. ถึง ............ น.
- ทดสอบระบบ
ระหว่างเวลา .............. น. ถึง ............ น.
- เข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ระหว่างเวลา .............. น. ถึง ............ น.
ณ บริษัท .......................................................... ตังอยู่เลขที ................... ถนน.................................
แขวง/ตําบล........................ เขต/อําเภอ....................... จังหวัด..................... ซึ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ในการประกวดราคาครังนี
โดยจะต้องปฏิบตั ิดงั นี
(1) ผูเ้ สนอราคาจะต้องลงนามในหนังสื อแสดงเงื3อนไขการซื อครุ ภณั ฑ์
โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตัง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
เริมต้ นที
6 , 4 5 0 , 0 0 0 . บาท
(หกล้ านสี แสนห้ าหมืนบาทถ้ วน)
(3) ราคาที3เสนอจะต้องเป็ นราคาที3รวมภาษีมูลค่าเพิ3ม และภาษีอื3น ๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(4) ราคาที3เสนอในการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
ตํ3ากว่าราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ

-6(5) ห้ามผูเ้ สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื3 อการประกวดราคาฯ เสร็ จสิ น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ราคาที3 ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที3
เสนอหลังสุ ด
(6) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่ น้อยกว่ า 60 วัน นับแต่ วนั
ยืนยันราคาสุ ดท้ าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที3ตนเสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้
(7) ผูเ้ สนอราคาที3เข้าร่ วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
จัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ทังนี
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้ อมกับการยื3นซองข้อเสนอด้านเทคนิ ค
จํานวน 322,500.- บาท (สามแสนสองหมืนสองพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) โดยหลักประกันซองจะต้ อง
มีระยะเวลาการคําประกันตังแต่ วนั ยืนซองข้ อเสนอทางด้ านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ นสุ ด
การยืนราคา (ตังแต่ วนั ที .................ถึงวันที...........................) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ3งอย่างใด
ดังต่อไปนี
5.1 เช็ คทีธนาคารสั งจ่ ายให้ แก่ สํานักงาน ชื อบัญชี “สํ านักงาน ก.พ.” โดยเป็ นเช็ค
ลงวันที3ที3ยนื3 ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค หรื อก่อนหน้านันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.2 หนังสื อคําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุ
ในข้อ
1
.
6
(
1
)
5.3 หนังสื อคําประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที3ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื3อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคําประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ3 งได้แจ้งเวียนชื3 อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ
1
.
6
(
1
)
5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี สํานักงานจะคืนให้ผูเ้ สนอราคาหรื อผูค้ าประกั
ํ
นภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที3ได้พิจารณาในเบืองต้นเรี ยบร้ อยแล้ว เว้นแต่ผูเ้ สนอราคารายที3คดั เลื อกไว้
ซึ3 ง เสนอราคาตํ3า สุ ดจะคื นให้ต่อเมื3 อได้ท าํ สั ญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื3 อผูเ้ สนอราคาได้พ น้ จาก
ข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย

-76. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ นี สํานักงานจะพิจารณาตัดสิ นด้วย
ราคารวม
6.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมี คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยื3นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ ถู ก ต้อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ว นตามข้อ 3 หรื อ ยื3 น เอกสารประกวดราคาซื อด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับ พิจารณาข้อเสนอของ
ผูเ้ สนอราคารายนัน เว้น แต่เ ป็ นข้อ ผิด พลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื3อนไข
ของเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในส่ วนที3มิใช่ สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะใน
กรณี ที3พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านัน
6.3 สํา นัก งานสงวนสิ ท ธิ ไ ม่พิจารณาราคาของผู เ้ สนอราคา โดยไม่มี ก ารผ่อ นผัน
ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) ไม่ปรากฏชื3 อผูเ้ สนอราคารายนัน ในบัญชี ผูร้ ับเอกสารประกวดราคาซื อด้วย
วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ในหลัก ฐานการรั บ เอกสารประกวดราคาซื อด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื3 อนไข ที3กาํ หนดในเอกสารประกวดราคา
ซื อด้ว ยวิธี ก ารทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที 3 เ ป็ นสาระสํ า คัญ หรื อ มี ผ ลทํา ให้เ กิ ด ความได้เ ปรี ย บ
เสี ยเปรี ยบแก่ ผูเ้ สนอราคารายอื3น
6.4 ในการตัดสิ นการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรื อสํานักงานมีสิทธิ ให้ผูเ้ สนอราคา ชี แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ
ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื3นใดที3เกี3ยวข้อง กับผูเ้ สนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิ ที3จะไม่รับราคาหรื อไม่
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
6.5 สํานักงานทรงไว้ซ3 ึ งสิ ทธิ ที3จะไม่รับราคาตํ3าสุ ด หรื อราคาหนึ3 งราคาใด หรื อราคาที3
เสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื อในจํานวน หรื อขนาดหรื อเฉพาะรายการหนึ3 งรายการ
ใด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื อเลย
ก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทังนี เพื3อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ น
ของสํา นัก งานเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ย กร้ องค่า เสี ย หายใด ๆ มิ ได้ รวมทังสํานักงานจะ
พิจารณายกเลิ กการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ น
ผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที3ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที3เชื3 อได้วา่ การเสนอ
ราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่ น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื3อบุ ค คลธรรมดา หรื อ
นิติบุคคลอื3นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น

-86.6 ในกรณี ที3 ป รากฏข้อเท็จจริ ง ภายหลังจากการประกวดราคาซื อด้วยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ วา่ ผูเ้ สนอราคาที3มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็ นผูเ้ สนอราคาที3มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผูเ้ สนอราคารายอื3น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคา
ที3กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.7 สํานักงานมีอาํ นาจที3จะ
ตัดรายชื3 อผูเ้ สนอราคาที3มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอ
ราคารายนันเป็ นผูท้ ิงงาน
7. การทําสั ญญาซื อขาย
7.1 ในกรณี ที3 ผู ช้ นะการประกวดราคาซื อด้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ผูค้ ้า )
สามารถส่ งมอบสิ3 งของได้ ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต่วนั ที3ทาํ ข้อตกลงซื อ
สํานักงานอาจจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ใน
ข้อ 1.5 ก็ได้
7 . 2 ในกรณี ที3ผชู ้ นะการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถ
ส่ งมอบสิ3 งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรื อสํานักงานเห็ นว่าไม่สมควร
จัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้อ 7.1 ผูช้ นะการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
จะต้องทําสัญญาซื อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.5 ทําสัญญากับสํานักงานภายใน 10 วัน
นับถัดจากวันที3ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ 5 ของ
ราคาสิ3 งของที3ประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สาํ นักงานยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ3งอย่างใดดังต่อไปนี
(1) เช็ คทีธนาคารสั งจ่ าย ให้ แก่ สํานักงาน ชื อบัญชี “สํ านักงาน ก.พ." โดยเป็ นเช็ค
ลงวันที3 ที3ทาํ สัญญาหรื อ ก่อนหน้านันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(2) หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อคําประกัน
ดังระบุใน ข้อ 1.6 (2)
(3) หนังสื อคําประกันของบริ ษทั เงิ นทุ น หรื อบริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์ ที3ได้รับ
อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงิ นทุนเพื3อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิ จคําประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ3 งได้แจ้งเวียนชื3อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสื อคําประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน 15 วันนับถัดจากวันที3คู่สัญญา พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาซื อขายแล้ว

-98. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื อขาย ให้คิดในอัตราร้ อยละ 0.10 ต่ อวัน
9. การรับประกันความชํ ารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาซื อด้วยวิธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ3 ง ได้ทาํ ข้อตกลงเป็ น
หนังสื อ หรื อทําสัญญาซื อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ด
บกพร่ องของสิ3 งของที3ซือขายที3เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 1 ปี นับถัดจากวันทีผู้ซือ
รับมอบ โดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที
ได้ รับแจ้ งความชํ ารุ ดบกพร่ อง
10. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
10.1 เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซื อครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2551
10.2 เมื3 อสํานักงานได้คดั เลื อกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซื อ
สิ3 งของตามการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั3งหรื อนําสิ3 งของ
ดัง กล่า วเข้ามาจากต่างประเทศ และของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที3มีเรื อไทยเดิ นอยู่
และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที3รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอ
ราคาซึ3 งเป็ นผูข้ าย จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี
(1) แจ้งการสั3งหรื อนําสิ3 งของที3ซือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
ต่อกรมการขนส่ งทางนําและพาณิ ชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตังแต่วนั ที3ผขู ้ ายสั3ง หรื อซื อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที3รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื อ
อื3นได้
(2) จัดการให้ส3ิ งของที3ซือขายดังกล่ าวบรรทุ กโดยเรื อไทย หรื อเรื อที3มีสิทธิ
เช่นเดี ยวกับเรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมการขนส่ ง
ทางนําและพาณิ ชยนาวี ให้บรรทุกสิ3 งของนัน โดยเรื ออื3 นที3 มิใช่ เรื อไทย ซึ3 งจะต้องได้รับอนุ ญาต
เช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออื3น หรื อเป็ นของที3รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรื ออื3น
(3) ในกรณี ที3ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
10.3 ผูเ้ สนอราคาซึ3 งได้ยื3นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ต่อ
สํานักงานฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื3อได้รับการคัดเลื อกให้เข้าเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามเงื3อนไขที3กาํ หนดใน ข้อ 4.9 (3)

- 10 (4) และ (5) มิฉะนันสํานักงานจะริ บหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความ
เสี ยหายอื3 น (ถ้ามี) รวมทังอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
10.4 การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ ดําเนินการในกรณีดังต่ อไปนี
1 0 . 4 . 1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพือเข้ าสู่ กระบวนการ
เสนอราคา
ตามวัน
เวลา
และสถานทีทีกําหนด
10.4.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคาทีมาลงทะเบียนแล้ ว ไม่ LOG IN เข้ าสู่ ระบบ
10.4.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ ว แต่ ไม่ มีการเสนอราคา หรื อเสนอราคา
ผิดเงือนไขทีกําหนดโดยการเสนอราคาสู งกว่ า
หรื อเท่ ากับราคาเริมต้ นการประมูล
10.4.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ ลงลายมือชื อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคา
สุ ดท้ ายในการเสนอราคา
10.5 ผูเ้ สนอราคาซึ3 งสํานักงานได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรื อข้อตกลงภายใน
เวลาที3ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สํานักงานจะริ บหลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อก
หนังสื อคําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื3น (ถ้ามี) รวมทังจะ
พิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ
10.6 สํานักงานมีสิทธิ ที3จะแก้ไขเพิ3มเติมเงื3อนไข หรื อข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้
เป็ นไปตามความเห็น ของสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)

สํานักงาน ก.พ.
ตุลาคม 2550

