
 
 

ร่าง 
 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 
เร่ือง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

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

  ส านักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 11 ประเภทรายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ 
 
 
 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบ Workstation พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
14 เครื่อง 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 

408 เครื่อง 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล  
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

42 เครื่อง 

4. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 12 ลิขสิทธิ์ 

5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี 31 เครื่อง 

6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า แบบ Network 97 เครื่อง 

7. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี 4 เครื่อง 

8. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 4 เครื่อง 

9. เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 11 เครื่อง 

10. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A3  1 เครื่อง 

11. เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA 55 เครื่อง 
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 1.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
ของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
 1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
 1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ 
ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน 
เช่นว่านั้น 
 1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 1.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 1.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรไปรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ  
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ หรือมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้แทนไปฟังรายละเอียดแทน โดยพร้อมกัน 
ในวันที่ ......................................  เวลา .............. น. ณ ห้องประชุม......................... (ชั้น......)  
ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ที่ไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
เสมือนกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไปฟังรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ทุกประการ 

 3. ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  
.......................................... ระหว่างเวลา ........ น. ถึง ........ น. ณ ห้องประชุม ............. (ชั้น.......)  
ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

 4. ก าหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ...................................... 
ตั้งแต่เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ (บก.005)  
ให้ทราบต่อไป 
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 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในราคาชุดละ 
.......... บาท (......................................) ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ก.พ.  
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่...............................จนถึงวันที่
. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .  ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึง เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ 
www.ocsc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 1097   
ในวันและเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ประกาศ   ณ   วันที่............................................ 

 
                    
 (นางสาวนงนารถ  เพชรสม) 
                                     ที่ปรึกษาระบบราชการ รักษาราชการแทน 
                                      รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการ ก.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 
 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ......./2558 
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 

ตามประกาศส านักงาน ก.พ. 
ลงวันที่………………………………….. 

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

 ส านักงาน ก.พ. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส านักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  จ านวน 11 ประเภทรายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ
ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบ Workstation พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
14 เครื่อง 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 

408 เครื่อง 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล  
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

42 เครื่อง 

4. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 12 ลิขสิทธิ์ 

5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี 31 เครื่อง 

6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า แบบ Network 97 เครื่อง 

7. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี 4 เครื่อง 

8. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 4 เครื่อง 

9. เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 11 เครื่อง 

10. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A3  1 เครื่อง 

11. เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA 55 เครื่อง 

 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน  
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
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 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
  พร้อมติดตั้ง 
 1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.5 ตัวอย่างสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
 1.6 แบบตัวอย่างหนังสือค้ าประกัน 
 (1) หลักประกันซอง   
 (2) หลักประกันสัญญา 
 1.7 บทนิยาม 
 (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
ของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 
 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ 
ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน 
เช่นว่านั้น 
 2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
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 2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่ 
นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ
เป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด  
เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

 (4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1)   

 3.2 ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 

 (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามแบบในข้อ 1.4 จ านวน 3 ชุด โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

 (3) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ประสงค์ 
จะเสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
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 (4) หลักประกันซอง  ตามข้อ  5 

 (5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.2 

 (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 
 

 4. การเสนอราคา 

 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

 4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่ 
วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1  และเอกสารส่วนที่ 2 
เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ส านักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

  ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน 3 วันท าการ 

 4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิค
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  ตามแบบในข้อ 1.3 พร้อมไฟล์แบบตารางเปรียบเทียบฯ ในรูป 
แบบไฟล์  Microsoft  Word 

  ทั้งนี้แคตตาล็อกของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  ให้ขีดเส้นใต้เน้น
ข้อความที่อธิบายคุณสมบัติของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และระบุว่าตรงกับคุณลักษณะ
ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ในข้อใดพร้อมนี้ให้ระบุในตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทาง
เทคนิคฯ ช่องเอกสารอ้างอิงด้วยว่าอ้างอิงแคตตาล็อกหน้าใด 
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 4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งส าเนาเอกสารในข้อ 4.4 - 4.5 จ านวน  3  ชุด 

 4.7 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ………/2558” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ................................................  
ตั้งแต่เวลา ............ น. ถึงเวลา .............. น. ณ ห้องประชุม................ (ชั้น.......) ส านักงาน ก.พ.  
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ประสงค์ 
จะเสนอราคาแตล่ะรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามข้อ 1.7 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการประกวดราคาจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และส านักงานจะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั ่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคา ซื้อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะ  
หรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป  
จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้อง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการ  
เสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  
โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ  

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่าง
การประกวดราคาฯ  เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 4.9  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
 (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
เริ่มต้นที ่19,334,000.- บาท (สิบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
   (3) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืน ๆ (ถ้ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู ่กระบวนการ
เสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
   (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
   (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่  LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา 
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 30,000.- บาท จากราคาสูงสุด 
ของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 30,000.- บาท 
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
   (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ  
เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกั บราคา 
ที่เสนอหลังสุด 
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   (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
   (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที ่........................................... 
ตั้งแต่เวลา ..........น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)  
ให้ทราบต่อไป 
   (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการ 
เสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555  เป็นต้นไป 

 5. หลักประกันซอง 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
จ านวน 966,700.- บาท (เก้าแสนหกหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซอง จะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (ตั้งแต่วันที่ 
.............................. ถึงวันที ่.............................) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   
 5.1 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส านักงาน ชื่อบัญชี “ส านักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค 
ลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
 5.2 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ 
ในข้อ 1.6 (1) 
 5.3 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ  
ในข้อ 1.6 (1) 
 5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันซองตามข้อนี้ ส านักงานจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1 ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ส านักงานจะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม 
 6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อส านักงานเท่านั้น 
 6.3 ส านักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน 
 (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอื่น 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือส านักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ ส านักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 6.5 ส านักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อ ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่ 
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของส านักงานเป็นเด็ดขาด  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งส านักงานจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไมก่็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการ 
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคา ซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 ส านักงานมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และส านักงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 



 
 
9 
 

 7. การท าสัญญาซื้อขาย 

                       7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถ
ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ ส านักงานอาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.5 ก็ได้ 
 7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่ง
มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางราชการ หรือส านักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลง 
เป็นหนังสือตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5  กับส านักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไดใ้ห้ส านักงานยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
 (1) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส านักงาน ชื่อบัญชี “ส านักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค 
ลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
 (2) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ 
ในข้อ 1.6 (2) 
 (3) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ 
ค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
 (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 8. อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน ของวงเงินตามสัญญาซื้อขาย 

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  
หรือท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของ      
ที่ซื้อขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาตามที่ส านักงานก าหนดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1  นับถัดจากวันที่
ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
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         10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 10.1 เงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มา
จากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558      
 10.2 เมื่อส านักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว 
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุก  
สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.3 ผู้ป ระสงค ์จะเสนอราคาซึ่ ง ได้ยื่น เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่อส านักงานแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ เป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 4.9 (4) 
(5) (6) และ (7) มิฉะนั้นส านักงานจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรม 
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
          10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งส านักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 ส านักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 10.5 ส านักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
           ส านักงาน ก.พ. 
              















 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

เรียน  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 1.  ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง/ร้าน......................................................................อยู่เลขท่ี…............. 
ถนน..............................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.................................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร...............................
โดย.............................................................. ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ................../2558 และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่……............ 
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบ Workstation พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
14 เครื่อง 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 

408 เครื่อง 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล  
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

42 เครื่อง 

4. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 12 ลิขสิทธิ์ 

5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี 31 เครื่อง 

6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า แบบ Network 97 เครื่อง 

7. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี 4 เครื่อง 

8. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 4 เครื่อง 

9. เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 11 เครื่อง 

10. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A3  1 เครื่อง 

11. เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA 55 เครื่อง 
 

และก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ ง  ภายใน…………..วัน (ก าหนดไว้ 
ภายใน 90 วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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 3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...........วัน  (ไม่น้อยกว่า 60 วัน) นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย และส านักงาน ก.พ. อาจรับค าเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ส านักงาน ก.พ. ร้องขอ  
 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ารับรองที่จะ  
  4.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับส านักงาน ก.พ.  ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา  
  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ส านักงาน ก.พ. ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ 5 
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง 
และครบถ้วน  
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ส านักงาน ก.พ.  
ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่
ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ. มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

 

 5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าส านักงาน ก.พ. ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา  

 

 6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูป
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่ส านักงาน ก.พ. ข้าพเจ้ายินยอม 
มอบให้ส านักงาน ก.พ. ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ  
  ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งส านักงาน ก.พ. คืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น  
 

 7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ท าความเข้าใจ และตามความผูกพัน
แห่งค าเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ……………………………..……………………………………………เพ่ือเป็นหลักประกันซอง 
เป็นเงินจ านวน…………………….บาท มาพร้อมนี้ 
 

 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าส านักงาน ก.พ. ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด  
หรือตกหล่น  
 9. การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล 
หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน  
  

                                     เสนอมา      ณ      วันที่         เดือน                        พ.ศ.  
                          ลงชื่อ..................……….……….....................                         
                      (......................................................)  
                                       ต าแหน่ง............................................................. 
                                                        ประทับตรา (ถ้ามี)  



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.3 
 
 

แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 

 
 

 
ล าดับ

ที่ 

 
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ 

(ชื่อ รุ่น แบบ ขนาด จ านวน) 

 
คุณสมบัตทิางเทคนิค 

ตามข้อก าหนดในประกาศฯ 

 
คุณสมบัตทิางเทคนิค 

ของผลิตภัณฑ์ทีเ่สนอราคา 

 
เอกสารอ้างอิง 

(หน้า) 

 
การยอมรับ 
(COMPLY) 

 
หมายเหต ุ

 
ผลการพิจารณา 

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

หมายเหตุ  พร้อมไฟล์แบบตารางเปรียบเทียบฯ ในรูปแบบไฟล์  Microsoft  Word 
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หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้และการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
             หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้ เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นเป็น 3 ฝ่าย ระหว่าง   ส านักงาน ก.พ.    .  
(ชื่อหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ) โดย .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………….………………... ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้รับบริการ”  โดย.......................................................... 
(ชื ่อบริษัทตลาดกลางฯ) ซึ ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง และบริษัท
.................................................................................................................................... (ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจ ากัด , บริษทัมหาชน, 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฯลฯ)  โดย.................................................................................................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  
“ผู้มีสิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ่ง   
    

 ทั้ง 3 ฝ่ายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

 

 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต 
   ผู้รับบริการประสงค์จะเปิดท าการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด
ข้อก าหนดหรือประกาศของ    ส านักงาน ก.พ.     .(ช่ือหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ) เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  . . . . . ./2558 ลงวันที่
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  และผู้ ให้บริ การตลาดกลาง อิ เล็กทรอนิกส์  มีความประสงค์ 
จะให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงด าเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

และผู้ที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ      ส านักงาน ก.พ.        . 
(ช่ือหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ) เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที.่......../2558 ลงวันที่................................ จะต้องไปเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่ก าหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้น 

 

 2. ข้อก าหนดอื่น 
2.1  หน้าที่ของผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 2.1.1   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
โดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน 3 คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้แทนได้ แต่สามารถถอดถอน
ผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้  
   2.1.2   เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใดคนหนึ่ง 
ของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายที่มาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคา 
ตามแบบ บก.008 ที่กรรมการประกวดราคาน ามามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาประจ าอยู่  
จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้ 
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   2.1.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องท าการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผู้รับบริการ
และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ  
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้  

2.2 การริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
   ให้ผู้รับบริการริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ 2.5 ของ
วงเงินที่จัดหา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าผิดเงื่อนไข ดังนี้ 

2.2.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  

2.2.2   ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ  
2.2.3   ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคา 

ผิดเงื่อนไขที่ กวพ.อ. ก าหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
หรือเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) แต่ละครั้งทีเ่สนอลดราคาน้อยกว่า 30,000.- บาท  

2.2.4   ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้าย 
ในการเสนอราคา 

  2.3 ค่าธรรมเนียมการประกวดราคาฯ 
   ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  
ต้องจ่ายช าระค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดราคาฯ ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจ านวนเงิน
................................................................................................................ ................................. 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) โดยจ่ายช าระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ  

   2.4  การอุทธรณ์การเสนอราคา 
   กรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) 
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ให้เสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ 
จะด าเนินการขั้นตอนต่อไปมิได้ 
   ทั้งนี้  หากผู้มีสิทธิเสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูล 
การเสนอราคาประมูลของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
จะน าส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของเครื่องแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลต่อผู้รับบริการ
เท่านั้น 
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2.5   การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
 2.5.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูล  

ควรท าการเสนอราคาก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย 1 นาที ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเผื่อเวลาส าหรับ 
การเดินทางของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ Server     

 2.5.2  จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานข้อมูลกลาง 
จากเครื่องแม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น  

 ทั้ง 3 ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประมูลฯ ในวันและเวลาดังกล่าว 
 
                                      ชื่อ 

                                                
ต าแหน่ง 

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

ผู้รับบริการ 
 

 
                                     ชื่อ                                           

 
ต าแหน่ง 

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

ผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ชื่อ                                            

                                       
ต าแหน่ง 

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

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
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ตัวอย่าง 
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 

        
        

 สัญญาเลขท่ี………………………………… 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ…………..………….ต าบล/แขวง………….………อ าเภอ/เขต…..……….……….
จังหวัด……………….เมื่อวันที่…………เดือน……………..…พ.ศ.…………….ระหว่าง……………….. โดย……….………....
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ……………………….……………….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ…………………....มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี…………...……........ถนน............................ต าบลแขวง....................
อ าเภอ/เขต…….……..........จังหวัด……………….โดย………..………..ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท .………...………..ลงวันที่………………………….………..….. 
(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่………………………..….…)* แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ................………………………อยู่บ้านเลขที่……………..ถนน……….……….ต าบล/แขวง
....…………............อ าเภอ/เขต……….……...จังหวัด…………………………...…….)*ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้ขาย”อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1  ข้อตกลงซ้ือขาย 
 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล  
ระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ……………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “คอมพิวเตอร์”  
ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก 1 รวมเป็นราคาคอมพิวเตอร์และค่าติดตั้งทั้งสิ้น……………บาท
(……………………………..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน………….……...…บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
 ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะน าคอมพิวเตอร์รายการใด  ต่างไปจากรายละเอียดที่ก าหนดไว้ 
ในผนวก 1 มาติดตั้งให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ 
ที่จะน ามาติดตั้งดังกล่าวนั้น จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในผนวก 1 
 
 ข้อ 2  การรับรองคุณภาพ 
 ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ขายให้ตามสัญญานี้  มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้  
ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ ที่ก าหนดไว้ในผนวก 2 
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 ข้อ 3  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 3.1 ผนวก 1  รายการคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขาย 
 จ านวน…………………….หน้า 
 3.2 ผนวก 2  รายการคุณลักษณะเฉพาะ 
 จ านวน……………………..หน้า 
 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นี้บังคับ 
 
 ข้อ 4  การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญานี้  ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 1 แห่งสัญญานี้ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ ให้แก่ ผู้ซื้อ ณ…………………………………และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ  
ภายใน…………วัน  นับแต่วันลงนามในสัญญา 
 ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้   
โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ……………..……..ในเวลาราชการก่อนวันก าหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า………….….
วันท าการ 
 ข้อ 5  การใช้เรือไทย 
 ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าเข้าคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศ และต้องน าเข้ามา 
โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศก าหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุก
คอมพิวเตอร์ลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรืออ่ืนได ้ทั้งนี้ ไม่ว่าการซื้อคอมพิวเตอร์ จากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบ
อ่ืนใด 
 ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบ 
ใบตราส่ง (Bill of Ladding) หรือส าเนาใบตราส่ง ส าหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแสดงว่า ได้บรรทุกมาโดยเรือไทย 
หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ซื้อ พร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย 
 ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของ
โดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
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 ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ซื้อ 
แต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซื้อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้ก่อน 
และช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
  
 ข้อ 6  การตรวจรับ 
 เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐาน 
การรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายน ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์ 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1  
หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ 2 หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วน ตามสัญญาข้อ 4 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ 
ที่จะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบน าคอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
และน าคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง 
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญา  
หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 
 ข้อ 7  การช าระเงิน 
 ผู้ซื้อจะช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ตามข้อ 6  
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว เป็นเงินจ านวน…………………….………….......บาท (…………………...………………………) 
จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับคอมพิวเตอร์ตามข้อ 6 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 
 ข้อ 8  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกันความช ารุดบกพร่อง หรือขัดข้องของการติดตั้ง และคอมพิวเตอร์ 
ตามสัญญานี้เป็นเวลา…………ปี…………เดือนนับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวการติดตั้ง
หรือคอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และความช ารุดบกพร่องของการ
ติดตั้ง หรือคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพ  
ใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน………วัน นับแต่วันเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อท้ังสิ้น ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม ผู้ซื้อมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกท าการซ่อมแซม
แก้ไข โดยผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกท าการซ่อมแซมแก้ไขท้ังสิ้นแทนผู้ซื้อ 
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 ข้อ 9 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น…………………….เป็นจ านวนร้อยละ…………….
ของราคาซื้อขายคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาข้อ 1  มามอบให้แก่ผู้ซื้อ เพ่ือเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน 
ตามสัญญานี้แล้ว 
 
 ข้อ 10  การโอนกรรมสิทธิ์ 
 คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามสัญญาข้อ 6  แล้ว 
 
 ข้อ 11  การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์  
หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้  โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้อง
ด าเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การกล่าวอ้าง  หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ขายมิอาจกระท าได้  
และผู้ซื้อต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก  เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
ดังกล่าว  ผู้ขายต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ  
แทนผู้ซื้อ ทั้งนี้  ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 
 ข้อ 12 การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบก าหนดติดตั้ง และส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญาข้อ 4 แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ติดตั้ง 
และส่งมอบคอมพิวเตอร์บางรายการ หรือทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อ ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หรือส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ 2 หรือติดตั้งแล้วเสร็จ 
และส่งมอบภายในก าหนดแต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญาข้อ 4 ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด 
หรือบางส่วนได ้
 ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคาร  
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันตามสัญญา (ข้อ 7 และ)* ข้อ 9 เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้  แล้วแต่ 
ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี  
ภายในก าหนด…..…เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้  
ในสัญญานี้ด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขายได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องน า
คอมพิวเตอร์กลับคืนไป ภายใน……………..วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งสิ้น 
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 ถ้าผู้ขายไม่ยอมน าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปภายในก าหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง  
ผู้ซื้อจะก าหนดเวลาให้ผู้ขายน าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขาย  
ยังไม่น าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธิน าคอมพิวเตอร์ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อหักเป็นค่าปรับ และหักเป็นค่าใช้จ่ าย และค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ซื้อได้เสียไปในการด าเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการ 
ท าสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่ เดิมก่อนท าสัญญานี้  เงินที่เหลือจากการ 
หักค่าเสียหายแล้ว ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย ในระหว่างคอมพิวเตอร์อยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ นับแต่วัน 
ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่คอมพิวเตอร์ อันมิใช่
ความผิดของผู้ซื้อ** 
 
 ข้อ 13  ค่าปรับ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 14 ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อ 
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ…………….(…………%) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก 
วันครบก าหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้น าคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 
 การคิดค่าปรับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน  
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป  หรือส่งมอบทั้งหมด  แต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน  ให้ถือว่ายัง
ไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลย และคิดค่าปรับจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ 
 ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้  ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันตามสัญญา (ข้อ 7 และ)* ข้อ 9 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้น ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ข้อ 14 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว  
ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
  
 ข้อ 14  การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ซื้อ 
 
 ข้อ 15 การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ 
หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสัญญา   
หรือของด หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
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 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการ
ที่จะขอขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 การขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซื้อท่ีจะพิจารณา 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 (ลงชื่อ)…………………………………......ผู้ซื้อ 
  (…………..………………………..) 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………ผู้ขาย 
  (……………….……………………) 
 
 (ลงชื่อ)…………………………………......พยาน 
  (………….…………………………) 
 
 (ลงชื่อ)…………………………………......พยาน 
  (…………………………………….) 
 
_______________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ  * เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม  ซึ่งส่วนราชการผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
  ตามข้อเท็จจริง 
 ** ความในวรรคนี้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ถ้าส่วนราชการผู้ท าสัญญา 
  สามารถก าหนดมาตรการอ่ืนใดในสัญญา หรือก าหนดทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาที่ผู้ขาย 
  ไม่ยอมน าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปได ้
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.6 (1) 

แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันซอง) 

 
เลขที…่……………….                                                                        วันที่………………………….. 
 

ข้าพเจ้า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….ส านักงานตั้งอยู่เลขที่…………ถนน……….ต าบล/
แขวง……………..อ าเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน 
ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ……..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………….ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามที่…………………...(ชื่ อผู้ เสนอราคา )………………...…..ได้ ยื่ นซองประกวดราคาส าหรับ 
การจัดซื้อ……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่……….….ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไข 
การประกวดราคาต่อ…………………..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……………..เป็นจ านวนเงิน…………..บาท 
(………………………..) นั้น 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอน ไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้
ชั้นต้นในการช าระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ……….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………..……..จ านวน 
ไม่เกิน…………บาท (………………..) ในกรณี……….…..(ชื่อผู้เสนอราคา)…………………..ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
การประกวดราคาอันเป็นเหตุให้………...(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) ................มีสิทธิริบหลักประกันซอง
ประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่....(ชื่อผู้เสนอราคา)…..ได้ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปท าสัญญา หรือมิได้ 
วางหลักประกันสัญญา ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ  
เพ่ือโต้แย้งและ…….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้………….….(ชื่อผู้เสนอ
ราคา)……………..ช าระหนี้นั้นก่อน 
 2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้ งแต่………………ถึง………….และข้าพเจ้าจะไม่ เพิกถอน 
การค้ าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 3.  ถ้า………..…….(ชื่อผู้เสนอราคา)….……………….ขยายก าหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคา
ออกไป ข้าพเจ้ายินยอม ที่จะขยายก าหนดระยะเวลาการค้ าประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้
ขยายออกไปดังกล่าว  

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 (ลงชื่อ)………………………………………ผู้ค้ าประกัน              
         (…………………………….) 
      ต าแหน่ง………………………………… 
 (ลงชื่อ)………………………………………พยาน 
         (…………………………….) 
 (ลงชื่อ)………………………………………พยาน 
         (…………………………….) 
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แบบหนังสือค้ าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 

เลขที่…………………                                                                         วันที่….……………………….. 
 

ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่…..…..ถนน……………….....ต าบล/
แขวง…………..อ าเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย………...………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคารขอ
ท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ………..…..(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ)……………….…….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ”  
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1.  ตามที่………...(ชื่อผู้ขาย)..………...ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ท าสัญญาซื้อขาย….…..กับผู้ซื้อ 
ตามสัญญา เลขที่…….ลงวั นที่ .……ซึ่ ง ผู้ ข ายต้ อ งวางหลั กประกันการปฏิบั ติ ต ามสัญญาต่ อผู้ ซื้ อ 
เป็นจ านวนเงิน……..บาท (….….....…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…...(….…….…..).......ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น  
ในการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ขาย จ านวนไม่เกิน…….…บาท (……….…………..) ในกรณีที่ผู้ขาย
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ใด ๆ ที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้งและผู้ขาย 
ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายช าระหนี้นั้นก่อน 
 2.  หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ซื้อ หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ  
ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
 3.  หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่
ทั้งหลายของผู้ขายจะได้ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ตราบเท่าที่ผู้ขายยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ซ้ือตามสัญญาซื้อขายอยู่ 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

  (ลงชื่อ)…………………….................... ผู้ค้ าประกัน 
 (…………………………..…...) 
ต าแหน่ง………………………………………..…………... 

 

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

 

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

  “ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาในการประกวดราคาซื ้อด ้วยวิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส ์ของส าน ักงาน   
เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอ
ราคาในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  
หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจหรือสามารถ
ใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคา
ให้แก่ส านักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี ้

(2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่ส านักงานและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  ค าว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า 
  (ก)  กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาด้วยกัน 
หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการ 
ว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (ข)  กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
    
  (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่ส านักงานในการประกวดราคาซื้อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 
  การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น   
ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้องได้เสนอราคาให้แก่ส านักงานในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกันให้ถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) 
หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
 

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



        เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 (2) 
 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่าการที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อส านักงาน ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือ
โดยการให ้ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก าลัง
ประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท าการใด โดยทุจริต 
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาด้วยกัน  หรือเพื่อให้
ประโยชน์แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับส านักงาน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบส านักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (1) 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 

  1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน...........แผ่น 
 บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จ านวน……..…….แผ่น 
 ผู้มีอ านาจควบคุม  จ านวน..............แผ่น 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน...............แผ่น 
 หนังสือบริคณห์สนธิ  จ านวน...............แผ่น 
 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จ านวน.…………แผ่น 
 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ านวน...............แผ่น 
 ผู้มีอ านาจควบคุม  จ านวน..............แผ่น 
 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  จ านวน...............แผ่น 
 ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  จ านวน..............แผ่น 

 

  2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
(ก)  บุคคลธรรมดา 
      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  จ านวน..............แผ่น 
(ข)  คณะบุคคล 

 ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ านวน...............แผ่น 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ านวน.............แผ่น  
 

3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จ านวน...............แผ่น 
(ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

 -   บุคคลสัญชาติไทย 
      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน..............แผ่น 
   -   บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
        ส าเนาหนังสือเดินทาง  จ านวน...............แผ่น 
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(ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
 -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
               ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน…........แผ่น 
     บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จ านวน………..แผ่น 

     ผู้มีอ านาจควบคุม  จ านวน………...แผ่น 
  -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน............แผ่น 
    หนังสือบริคณห์สนธิ  จ านวน...............แผ่น 
     บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จ านวน………...แผ่น 
    บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ านวน………….แผ่น 
     ผู้มีอ านาจควบคุม  จ านวน……….แผ่น 
   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  จ านวน.............แผ่น 
   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  จ านวน..............แผ่น 
 

4. อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                    ลงชื่อ..................………….....................ผู้เสนอราคา                                 
                             (......................................................)  
                                ต าแหน่ง......................................................... 
                                                ประทับตรา (ถ้ามี)  
 
 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีที่เอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดท าให้ตามมาตรฐานของทางราชการ 
  ผู้เสนอราคาสามารถจัดท า และรับรองความถูกต้องของเอกสารได ้เช่น บัญชีรายชื่อ 
  หุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่    
    เป็นต้น 
 

 2.   ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุต าแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี) 
 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (2) 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ  
จ านวน................ แผ่น  จ านวน..................ชุด  ส าเนาจ านวน................ชุด 

2. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน  จ านวน................ แผ่น 

3. หลักประกันซอง  จ านวน................ แผ่น 
4. แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.2  จ านวน................แผ่น 
5. แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

พร้อมติดตั้ง ตามแบบในข้อ 1.3  จ านวน................แผ่น  จ านวน..................ชุด   
ส าเนาจ านวน................ชุด 

6. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามแบบในข้อ 1.4  จ านวน................ แผ่น  จ านวน..................ชุด  

7. อ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
       ..............................................................................................................        

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

                ลงชื่อ..................………….....................ผู้เสนอราคา                                 
                          (......................................................)  
                                ต าแหน่ง......................................................... 
                                                      ประทับตรา (ถ้ามี)  
 

หมายเหตุ 1. ในกรณีท่ีเอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดท าให้ตามมาตรฐานของทางราชการ  
                       ผู้เสนอราคาสามารถจัดท าและรับรองความถูกต้องของเอกสารได้  
  เช่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน  ผู้จัดการบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  
  และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  เป็นต้น 
 2. ผู้เสนอราคาจะต้องลงชื่อพร้อมระบุต าแหน่งและประทับตรา (ถ้ามี) 

 


