
 

ร่างครั้งที่ 2 
 
 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 
เร่ือง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

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

  ส านักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 7 ประเภทรายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ 
 

รายการ จ านวน 

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens 

3. เครื่องสลับสัญญาณภาพ 

4. ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ 

5. ไมโครโฟนมีสายชนิดมือถือ 

6. เครื่องบันทกึดีวีดี 

7. กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ 

  2 เครื่อง 

  7 เครื่อง 

  2 เครื่อง 

 10 ชุด 

 10 ชุด 

 10 เครื่อง 

  2 ชุด 

 
          1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ 

 1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
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 1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 1.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีร ายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 1.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 1.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรไปรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์ฯ 
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ หรือมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้แทนไปฟังรายละเอียดแทน โดยพร้อมกัน 
ในวันที่...…...................... เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม............. (ชั้น 9) ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์  
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ไปฟังรายละเอียดและ 
ดูสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์ฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดเสมือนกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไปฟัง
รายละเอียดและดูสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์ฯ ทุกประการ 

 3. ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ . . . . . . .  
................................ ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม................. (ชั้น 9) ส านักงาน ก.พ.  
ถนนติวานนท ์ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 4. ก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่.............................. ตั้งแต่เวลา 
10.10 น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ (บก.005) ให้ทราบต่อไป 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในราคาชุดละ 
300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ส านักงานเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท ์
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่........................................  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 1097  ในวันและเวลาราชการ 
 
                     ประกาศ   ณ   วันที่............................................ 
 
 
 
             (นางสุชาดา  รังสินันท์) 
               รองเลขาธิการ ก.พ. 
                                  ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 



 

 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ...... / 2556 

การซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
ตามประกาศส านักงาน ก.พ. 
ลงวันที่      ธันวาคม  2555 

 

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

 ส านักงาน ก.พ. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส านักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง จ านวน 7 ประเภทรายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ 

รายการ จ านวน 

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens 

3. เครื่องสลับสัญญาณภาพ 

4. ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ 

5. ไมโครโฟนมีสายชนิดมือถือ 

6. เครื่องบันทึกดีวีดี 

7. กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ 

  2 เครื่อง 

  7 เครื่อง 

  2 เครื่อง 

 10 ชุด 

 10 ชุด 

 10 เครื่อง 

  2 ชุด 
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน 
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
  พร้อมติดตั้ง 
 1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.5 ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย 
 1.6 แบบหนังสือค้ าประกัน 
 (1) หลักประกันซอง   
 (2) หลักประกันสัญญา 
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 1.7 บทนิยาม 
 (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ 
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 
 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
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 3. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ
เป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณี  
ที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

 (3) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 (4) 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 านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 

 (4) หลักประกันซอง  ตามข้อ  5 

 (5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.2 

 (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทัง้หมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (2) 
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 4. การเสนอราคา 

 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ 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 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 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
ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ตามแบบในข้อ 1.3 

  ทั้งนี้แคตตาล็อกของครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ให้ขีดเส้นใต้เน้นข้อความ 
ที่อธิบายคุณสมบัติของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วย และระบุว่าตรงกับคุณลักษณะของครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ในข้อใด พร้อมนี้ให้ระบุในตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคฯ ช่องเอกสารอ้างอิงด้วยว่า
อ้างอิงแคตตาล็อกหน้าใด 

 4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งส าเนาเอกสารในข้อ 4.4 - 4.5 จ านวน  1  ชุด 

 4.7 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด 
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เลขที่ …./2556” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่........................ 
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม........... (ชั้น 9) ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ต าบล
ตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
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 
หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อ 
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 

 4.11  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
 (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
เริ่มต้นที ่3,060,600.- บาท (สามล้านหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 
   (3) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืน ๆ (ถ้ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
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 6,000.- บาท จากราคาสูงสุด 
ของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,000.- บาท 
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
   (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ  
เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคา 
ที่เสนอหลังสุด 
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   (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
   (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่.............................. ตั้งแต่เวลา 
10.10 น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ (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 153,030.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซอง จะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้ นสุดการยืนราคา (ตั้งแต่วันที่
......................... ถึงวันที่……....................) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   
 5.1 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส านักงาน ชื่อบัญชี “ส านักงาน ก.พ.”  โดยเป็นเช็ค 
ลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  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 านักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท 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) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอื่น 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท 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  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่ 
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของส านักงานเป็นเด็ดขาด  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งส านักงานจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า 
จะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื ่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการ 
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 ส านักงานมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และส านักงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
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 7. การท าสัญญาซื้อขาย 

                       ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) จะต้องท าสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับส านักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ส 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 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 8. อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน 

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  
หรือท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของ      
ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดแต่ละรายการ นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ 
โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
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         10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 10.1 เ ง ินค ่าคร ุภ ัณฑ ์โฆษณาและ เผยแพร ่พร ้อมต ิดตั ้ง ส าหร ับการซื ้อครั ้งนี้  
ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2556      
 10.2 เมื่อส านักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว  
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
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 และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้า
เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 4.11 (4) (5) (6) 
และ (7) มิฉะนั้นส านักงานจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
          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. 
         วันที่........เดือน................พ.ศ......... 



 
เอกสารแนบ 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
  

ล าดับ รายการ จ านวน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens 

เครื่องสลับสัญญาณภาพ 

ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ 

ไมโครโฟนมีสายชนิดมือถือ 

เครื่องบันทึกดีวีดี 

กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ 

  2 เครื่อง 

  7 เครื่อง 

  2 เครื่อง 

 10 ชุด 

 10 ชุด 

 10 เครื่อง 

  2 ชุด 
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รายละเอียดข้อก าหนดทั่วไป 
 
1. วัสดุและอุปกรณ์ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และต้องเป็นผลิตภัณฑ์

แบบล่าสุด ต้องมีตัวแทนจ าหน่ายและการบริการหลังการขายในประเทศ 
2. การเสนอเอกสารเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิค  ผู้ขายต้องจัดท ารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติ 

ทางเทคนิคของวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทั้งหมด โดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ รุ่น  
ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเทศผู้ผลิต/แหล่งผลิต ผลการเปรียบเทียบ พร้อมระบุต าแหน่งหรือล าดับของข้อความ 
ที่อ้างอิง และท าเครื่องหมายในแคตตาล็อคให้ชัดเจน 

3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI LUMENS และขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI 
LUMENS ต้องมีหนังสือรับรองการส ารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิต โดยให้ส่งมอบหนังสือ
รับรองพร้อมการส่งมอบพัสดุ และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 

4. หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จผู้ขายต้องด าเนินการทดสอบการท างานของวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ทั้งหมด ต่อหน้าผู้ซื้อหรือตัวแทน 

5. ผู้ขายต้องจัดหาหนังสือคู่มือในการใช้งานและการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ  
พร้อมกับฝึกอบรมให้ผู้ซื้อมีความสามารถในการใช้และบ ารุงรักษาอย่างถูกต้อง 

6. การส่งมอบและการจ่ายเงิน 
ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุและการจ่ายเงินภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จะจ่ายเงิน 
ตามมูลค่าพัสดุ เมื่อผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วน  สมบูรณ์ 
ถูกต้อง และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

7. ผู้ขายต้องรับประกันการใช้งานและการบ ารุงรักษาของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นเวลา 1 ปี (ยกเว้น
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รับประกัน 2 ปี) นับตั้งแต่วันรับมอบงาน ในระยะเวลารับประกันนี้ ถ้าหากวัสดุ
หรืออุปกรณ์ใดช ารุด ใช้งานไม่ได้ ผู้ขายต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้  โดยผู้ขายต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ในการนี้ทั้งสิ้น 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด 4,000 ANSI Lumens  จ านวน 2 เครื่อง 
1.1 เป็นเครื่องฉายภาพแบบเลนส์เดียว โดยใช้ LCD panel ขนาดไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว  

ชนิด Polysilicon active matrix TFTx3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า 
1.2 ความละเอียดระดับภาพไม่น้อยกว่า True XGA (1024x768) 
1.3 สามารถแสดงภาพด้วยความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 
1.4 อัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า  2,000:1 
1.5 มีระบบย่อขยายภาพแบบไม่น้อยกว่า 1.6 เท่า 
1.6 หลอดภาพมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3000 ชั่วโมง  
1.7 สามารถรับสัญญาณวีดีโอได้ทั้งระบบ PAL, SECAM และ NTSC 
1.8 สามารถปรับแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งได้ไม่น้อยกว่า +/- 30 องศาหรือดีกว่า 
1.9 สามารถปรับระดับ ความสูงต่ า ของภาพได้ด้วยระบบ Lens Shift 
1.10 อัตราส่วนของความกว้างและส่วนสูงของภาพ Aspect Function ที่ 4:3 หรือ 16:10 
1.11 มีล าโพงภายในตัวเครื่อง  
1.12 มีฟังก์ชั่น Freeze หรือ Network Control & Monitor หรือ 3D Reform 
1.13 มีช่องต่อเชื่อมสัญญาณอย่างน้อยดังนี้ 

- ช่องต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ขาเข้า D-Sub 15 Pin, HDMI อย่างละ 1 ช่อง 
- ช่องต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ขาออก Monitor Out 1 ช่อง 
- ช่องต่อสัญญาณวีดีโอ Composite, S-Video อย่างละ 1 ช่อง  
- ช่องต่อสัญญาณเสียงเข้าและออกอย่างละ 1 ช่อง 
- ช่องต่อเพ่ือควบคุมชนิด RS232C หรือ RS485 1 ช่อง 
- ช่องต่อระบบเครือข่าย RJ45 1 ช่อง 

1.14 มีคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ครบถ้วนและมีรีโมทคอนโทรลควบคุมการท างานของตัวเครื่อง 
1.15 มีเมนูการใช้งานภาษาไทย 
1.16 มีหนังสือรับรองการส ารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากบริษัทผู้ผลิต โดยให้ส่งมอบหนังสือรับรอง

พร้อมการส่งมอบพัสดุ 
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2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด 5,000 ANSI Lumens  จ านวน 7 เครื่อง 

2.1 เป็นเครื่องฉายภาพแบบเลนส์เดียว โดยใช้ LCD panel ขนาดไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว  
ชนิด Polysilicon active matrix TFTx3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า 

2.2 ความละเอียดระดับภาพไม่น้อยกว่า True XGA (1024x768) 
2.3 สามารถแสดงภาพด้วยความสว่างไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens 
2.4 อัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า  2,000:1 
2.5 มีระบบย่อขยายภาพแบบไม่น้อยกว่า 1.6 เท่า 
2.6 หลอดภาพมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3000 ชั่วโมง  
2.7 สามารถรับสัญญาณวีดีโอได้ทั้งระบบ PAL, SECAM และ NTSC 
2.8 สามารถปรับแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งได้ไม่น้อยกว่า +/- 30 องศาหรือดีกว่า 
2.9 สามารถปรับระดับ ความสูงต่ า ของภาพได้ด้วยระบบ Lens Shift 
2.10 อัตราส่วนของความกว้างและส่วนสูงของภาพ Aspect Function ที่ 4:3 หรือ 16:10 
2.11 มีล าโพงภายในตัวเครื่อง  
2.12 มีฟังก์ชั่น Freeze หรือ Network Control & Monitor หรือ 3D Reform 
2.13 มีช่องต่อเชื่อมสัญญาณอย่างน้อยดังนี้ 

- ช่องต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ขาเข้า D-Sub 15 Pin, HDMI อย่างละ 1 ช่อง 
- ช่องต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ขาออก Monitor Out 1 ช่อง 
- ช่องต่อสัญญาณวีดีโอ Composite, S-Video อย่างละ 1 ช่อง  
- ช่องต่อสัญญาณเสียงเข้าและออกอย่างละ 1 ช่อง 
- ช่องต่อเพ่ือควบคุมชนิด RS232C หรือ RS485 1 ช่อง 
- ช่องต่อระบบเครือข่าย RJ45 1 ช่อง 

2.14 มีคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ครบถ้วนและมีรีโมทคอนโทรลควบคุมการท างานของตัวเครื่อง 
2.15 มีเมนูการใช้งานภาษาไทย 
2.16 มีหนังสือรับรองการส ารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากบริษัทผู้ผลิต โดยให้ส่งมอบหนังสือรับรอง

พร้อมการส่งมอบพัสดุ 
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3. เครื่องสลับสัญญาณภาพ  จ านวน 2 เครื่อง 

3.1 เป็นเครื่องสลับสัญญาณภาพ มีช่องสัญญาณวีดิโอขาเข้าไม่น้อยกว่า 5 ช่อง แบบ DVI/VGA หรือ 
CV/YUV/S-Video หรือ SD_SDI หรือ DV โดยแต่ละช่องสัญญาณ input มีช่องสัญญาณวิดีโอ 
ขาออก (Monitor Out) แบบ Composite ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

3.2 มีช่องสัญญาณวิดีโอขาออก (Program Out) แบบ Composite / S-Video / Component / DV 
อย่างละไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

3.3 มีช่องสัญญาณขาออกเพ่ือแสดงสัญญาณภาพก่อน On Air แบบ Composite อย่างน้อย 1 ช่อง 
3.4 มีช่องสัญญาณขาออกเพ่ือแสดงสัญญาณภาพแบบ Multi Image Preview 10 ภาพในจอหน้าเดียว 

แบบ DVI-D อย่างน้อย 2 ช่อง โดยแต่ละช่อง แบ่งการแสดงภาพดังนี้ 
(1) 8 ภาพ ส าหรับแสดงสัญญาณภาพขาเข้าจากแต่ละ Input Board 
(2) 1 ภาพ ส าหรับแสดงสัญญาณภาพก่อน On Air 
(3) 1 ภาพ ส าหรับสัญญาณภาพที่ก าลัง On Air 

3.5 รองรับสัญญาณเสียงขาเข้า และขาออกแบบ Balanced XLR และ RCA อย่างละ 1 ช่อง 
3.6 มี Audio Delay สามารถปรับเสียงให้ตรงกับภาพได้ไม่น้อยกว่า 16 frame 
3.7 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ RS-422, RS-232, GPI รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
3.8 มีช่องต่อ Tally Output แบบ D-Sub 15 pin จ านวน 2 ช่อง 
3.9 มี LCD แสดงสถานะการท างานและการตั้งค่า 
3.10 มี Frame synchronizer และ TBC ในตัว 
3.11 รองรับ Fading to black function (FTB) 
3.12 รองรับ Picture in Picture function (PIP) 
3.13 มี Joystick ส าหรับ RGB control และ PIP position 
3.14 สามารถสลับสัญญาณภาพโดยใช้คันโยก (T-Bar) หรือปุ่ม Take หรือปุ่ม CUT ได ้
3.15 สามารถปรับ Brightness, Contrast, Saturation ในแต่ละสัญญาณขาเข้าได้ 
3.16 สามารถปรับความเร็วในการสลับสัญญาณภาพได้อย่างน้อย 5 ระดับ 
3.17 สามารถบันทึก Digital Effect ได้ไม่น้อยกว่า  10 โปรแกรม 

 
4. ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ  จ านวน 10 ชุด 

4.1 เป็นไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเครื่องรับสัญญาณ 
4.2 เป็นไมโครโฟนชนิด Condenser รูปแบบการรับสัญญาณแบบ Cardioid 
4.3 ส่งสัญญาณแบบ UHF ใช้คลื่นความถี่ช่วง 798-822 MHz หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
4.4 มีค่าการตอบสนองความถี่ 70 Hz-15 kHz หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า 
4.5 มีค่าความต่างระดับเสียงดัง-เบา มากกว่า 100dB 
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4.6 มีหน้าจอ LCD บอกสถานการณ์ท างานของ Group, Channel, Frequency, Battery  
ที่ไมโครโฟนและเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟน 

4.7 มีไฟบอกสถานะของ Battery ที่ตัวไมโครโฟน 
4.8 เครื่องรับส่งสัญญาณสามารถรับสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ช่องสัญญาณ 
4.9 เครื่องรับไมโครโฟนต้องมีหน้าจอบอกระดับสัญญาณเสียง ( AF ) และสัญญาณความถ่ี ( RF ) 
4.10 เครื่องรับสัญญาณใช้ไฟ AC หรือ DC 
4.11 ไมโครโฟนใช้ไฟขนาด 9 V แบบ Alkaline หรือ AA หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า 
4.12 มีเสาอากาศรับสัญญาณ 2 เสาสัญญาณ 

 

5. ไมโครโฟนมีสายชนิดมือถือ  จ านวน 10 ชุด 
5.1 เป็นไมโครโฟนแบบมีสายชนิดมือถือพร้อมสายยาว 10 เมตร 
5.2 รูปแบบการรับสัญญาณเสียงเสียงแบบ Cardioid หรือ Super Cardioid หรือ Hyper Cardioid 
5.3 มีค่าการตอบสนองความถี่ 40 Hz-16 kHz หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า 
5.4 ความต้านทานไม่เกิน 300 Ohms (บาลานซ์แบบ Low-z) 

 

6. เครื่องบันทึกดีวีด ี จ านวน 10 เครื่อง 

6.1 เป็นเครื่องเล่นและบันทึกดีวีดี 
6.2 ฮาร์ดดิสก์มีความจุไม่น้อยกว่า 250 GB และสามารถบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง 
6.3 เป็นชนิด Super Multi-Format DVD Recording & Playback DVD-RAM3, DVD-RW3 4, 

DVD-R DL3 4 5  และ +R DL5, +RW หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า 
6.4 สามารถเล่นแผ่นแบบ Multi Format Playback MP3, DivX, JPEG ได้ ด้วยช่องต่อชนิด USB 

หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า 
6.5 มีช่อง DV INPUT พร้อมทั้ง DV Auto Recording เพ่ือบันทึกข้อมูลจากกล้องวิดีโอลงแผ่น DVD-

RAM หรือฮาร์ดดิสก ์
6.6 มีระบบ Quick Start ส าหรับการบันทึกลงแผ่น DVD-RAM และ Hard Disk 
6.7 มีช่องต่อ HDMI 
6.8 สัญญาณภาพที่มีรายละเอียดความคมชัดระดับ 1080p (Full High Definition, 1920x1080 

pixels progressive) 
6.9 มีระบบปิดแผ่น DVD แบบอัตโนมัต ิ
6.10 สามารถบันทึกข้อมูลจาก HDD ลง DVD ได ้
6.11 มีระบบบันทึกข้อโหมด Long Play เพ่ือให้ภาพคมชัด 
6.12 มีระบบลดการสั่นไหวของภาพและแสง 
6.13 มีระบบ Direct Navigator เพ่ือความง่ายต่อการค้นหาภาพที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
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7. กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์  จ านวน 2 ชุด 
7.1 เป็นกล้องบันทึกภาพวีดิทัศน์ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่ต่ ากว่า 1920 x 1080 จุด 
7.2 ใช้ตัวรับภาพ ขนาด 1/3'' Progressive 2.2 mega pixel ชนิด 3 MOS หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า 
7.3 มีเลนส์ย่อขยายไม่น้อยกว่า 20 เท่า แบบ Optical image stabilizer 
7.4 สามารถใช้ได้ในท่ีแสงต่ า 0.4 lux หรือดีกว่า 
7.5 ใช้ระบบการบันทึก AVC HD standard, DV standard 
7.6 มี Waveform และ Vector Scope มาให้ในตัวกล้องเพ่ือตรวจสอบสัญญาณต่าง ๆ 
7.7 ใช้การ์ดบันทึกแบบ SD Memory Card (FAT 12, FAT16), SDHC, SDXC หรือเทียบเท่า  

หรือดีกว่า 
7.8 สามารถรองรับการบันทึกสัญญาณเสียงแบบ 48 kHz/16 bit Linear PCM ได ้
7.9 สามารถรองรับการบันทึกภาพวีดีโอแบบ Quick Speed และ Slow Motion ได ้
7.10 มีช่องต่อ USB (ver.2.0) ชนิด mini B และ DV Out แบบ 6 Pin (iEEE 1394) 
7.11 มีช่องสัญญาณภาพวีดีโอขาออกแบบ SDI, HDMI, Composite Video หรือดีกว่า 
7.12 มีช่องสัญญาณเสียงขาเข้าแบบ XLR และขาออกแบบ AUDIO PIN, HDMI, Headphone stereo 

mini jack, Speaker หรือดีกว่า 
7.13 มีคู่มือการใช้งานเป็นแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ชุด 
7.14 มีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อยดังนี้ 

(1) เอซอีแดปเตอร์                         1 ชุด 
(2) ไมโครโฟนเสียงกล้อง                1 ชุด 
(3) ชาร์จเจอร์แบตเตอรี่                  1 ชุด 
(4) แบตเตอรี่ 5400 mAH  2 ชุด 
(5) ขาตั้งกล้อง                               1 ชุด 
(6) กระเป๋าใส่กล้องกันกระแทก  1 ชุด 
(7) ไมโครโฟนไร้สาย                     1 ชุด 
(8) SDHC CARD 16 GB                 1 ชุด 
(9) โคมไฟ LED ติดกล้อง                1 ชุด 
(10) จอดูภาพติดกล้อง 7 นิ้ว               1 ชุด 

 
 

*************************** 
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แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

เรียน  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

 1. ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง/ร้าน......................................................................อยู่เลขที่…............. 
ถนน..............................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.................................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร...............................
โดย.............................................................. ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ................../2556 และเอกสารเพ่ิมเติมเลขที่…….............(ถ้ามี) 
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

รายการ จ านวน 

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens 

3. เครื่องสลับสัญญาณภาพ 

4. ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ 

5. ไมโครโฟนมีสายชนิดมือถือ 

6. เครื่องบันทึกดีวีดี 

7. กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ 

  2 เครื่อง 

  7 เครื่อง 

  2 เครื่อง 

 10 ชุด 

 10 ชุด 

 10 เครื่อง 

  2 ชุด 

และก าหนดส่งมอบครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้งภายใน………..วัน (ก าหนดไว้ภายใน 60 วัน) นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา 

 3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...........วัน  (ไม่น้อยกว่า 60 วัน) นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย และส านักงาน ก.พ. อาจรับค าเสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ส านักงาน ก.พ. ร้องขอ  

ล าดับ 



 

2 
 

 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ารับรองที่จะ  
  4.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับส านักงาน ก.พ.  ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา  
  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ส านักงาน ก.พ. ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ 5 
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน  
  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 อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา  

 

 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 หรือ
ตกหล่น  
 

 9. การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรมและ
ปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล 
หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ  ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน  
  

                                     เสนอมา      ณ      วันที่         เดือน                        พ.ศ.  

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

 
 

ล าดับ
ที่ 

 
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ 

(ชื่อ รุ่น แบบ ขนาด) 

 
คุณสมบัตทิางเทคนิค 

ตามข้อก าหนดในประกาศฯ 

 
คุณสมบัตทิางเทคนิค 

ของผลิตภัณฑ์ทีเ่สนอราคา 

 
เอกสารอ้างอิง 

(หน้า) 

 
การยอมรับ 
(COMPLY) 

 
หมายเหต ุ

 
ผลการพิจารณา 

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่ 
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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.................................................................................................... ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  
“ผู้มีสิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ่ง   
    

 ทั้ง 3 ฝ่ายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

 

 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต 
   ผู้รับบริการประสงค์จะเปิดท าการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด
ข้อก าหนดหรือประกาศของ    ส านักงาน ก.พ.     .(ช่ือหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ) เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ ......../2556 ลงวันที่.............................  
และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลง
ด าเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

และผู้ที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ      ส านักงาน ก.พ.        . 
( ช่ือหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ) เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที.่........../2556  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) แต่ละครั้งที่เสนอลดราคาน้อยกว่า 6,000.- 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) และรายงานสรุปผลประกวดราคา 
ต่อผู้รับบริการเท่านั้น 
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2.5   การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
 2.5.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูล  

ควรท าการเสนอราคาก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย 1 นาที ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเผื่อเวลาส าหรับ 
การเดินทางของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ Server     

 2.5.2  จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจาก
เครื่องแม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น  

 ทั้ง 3 ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประกวดราคาฯ ในวันและเวลา
ดังกล่าว 
 
                                      ชื่อ 

                                                
ต าแหน่ง 

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

ผู้รับบริการ 
 

 
                                     ชื่อ                                           

 
ต าแหน่ง 

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

ผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ชื่อ                                            

                                       
ต าแหน่ง 

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

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 

 
 
 
 

 
 



 

      เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.5 
ตัวอย่างสัญญา 
สัญญาซื้อขาย 

 

แบบสัญญาซื้อขายท่ัวไป 
 

สัญญาเลขท่ี……………………… 
 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………………….………ต าบล/แขวง…………………….…...อ าเภอ/เขต………….…......
จังหวัด……….…………..……เมื่อวันที่……..…….เดือน……………….……..พ.ศ…….…….ระหว่าง………..……….….....
โดย.………………….................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ…………………….................... 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………..…………………...มีส านักงานใหญ่อยู่ เลขที่………….……..
ถนน………….…………...ต าบล/แขวง……………………………อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั……………...……
โดย…………......................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท…………………………………....................ลงวันที่……………………………..(และหนังสือมอบอ านาจ 
ลงวันที่……………..…………….…………)* แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่า 
กับ………………………อยู่ บ้ าน เลขที่…..…..ถนน……..……ต าบล /แขวง….……………อ า เภอ /เ ขต….…………
จังหวัด……………………)* ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ข้อตกลงซ้ือขาย 
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย…………………………………………………………….……………..……. 

จ านวน…………………….………….เป็นราคาทั้งสิ้น…………………………..….………...บาท(……………………………….)  
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน……………………บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
 ผู้ขายรับรองว่าสิ่งที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ
เก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
 ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ
แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ด้วย 

 ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ 

2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ) จ านวน…….........หน้า 
2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)* จ านวน…………..หน้า 
2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)* จ านวน…………..หน้า 
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา) จ านวน…………..หน้า 
2.5 …………………….ฯลฯ…………………… 

 ความใด ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจของผู้ซื้อ 
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 ข้อ 3. การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ณ………………………………………………….. 
ภายในวันที่……………….เดือน………………….พ.ศ.…………………..ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 
 การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง
ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน าไปยื่นต่อผู้ซื้อ  ณ………………………… 
ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า……………วันท าการ 

 ข้อ 4. การใช้เรือไทย 
 ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขาย จะต้องสั่งหรือน าเข้ามา
จากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ก่อนบรรทุกของนั้น ลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่ง 
หรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้ขาย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ
ไทยหรือเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือ
ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ
เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว  อย่างใดอย่าง
หนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ 
แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับช าระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้
ก่อนและช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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 ข้อ 5. การตรวจรับ 
 เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 
หลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพ่ือผู้ขายน ามาเป็น หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 
 ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้และน า
สิ่งของมาส่งมอบให้ใหม ่หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลา
ที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลด
ค่าปรับไม่ได ้
 ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน แต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้* (ความใน
วรรคสามนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของ 
ที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดย
สมบูรณ์) 

 ข้อ 6. การช าระเงิน 
 (ผู้ซื้อตกลงช าระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ สิ่งของตามข้อ 5 
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 (ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้ 

6.1 เงินล่วงหน้า จ านวน………................บาท (……………………………..) จะจ่ายให้
ภายใน……………..วัน นับแต่วันท าสัญญานี้  ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องน าหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น 
……………..….. (หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ) ………......... 
เต็มตามจ านวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับมามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการ  
รับช าระเงินล่วงหน้านั้น 

6.2 เงินที่เหลือ จ านวน…………..………บาท (……………………………………….) จะจ่ายให้ 
เมือ่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 การจ่ายเงินตามเงื่อน ไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ขายชื่อธนาคาร…….………..…..สาขา……………….…ชื่อบัญชี…………………………เลขที่บัญชี……………………
ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ 
และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ ใช้ส าหรับกรณีที่
ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนด) 
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 ข้อ 7. การรับประกัน ความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา.....…ปี 
……………..เดือน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้  
เกิดช ารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข  
ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน….....วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง จากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะท าสัญญานี้ ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น………………..เป็นจ านวนเงิน…………บาท 
(……………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…………… (……….%) ของราคาทั้งหมด ตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อ
เพ่ือเป็นหลักการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน 
ตามสัญญานี้แล้ว (ส่วนหลักประกันตามข้อ 6.1 ผู้ซื้อจะคืนให้ พร้อมกับ การจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ 6.2)* 

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของต่างสัญญานี้แล้วถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่  
ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจ านวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคาร 
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันตามสัญญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 เป็นจ านวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ 
ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี 
ภายในก าหนด……….เดือน นับแต่วันเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ใน
สัญญานี้ด้วย 

ข้อ 10. ค่าปรับ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก 
วันครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 
 การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ท าให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ
สิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
 ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได ้ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิก และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
ตามสัญญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมข้ึน ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสอง 
ก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้วผู้ซื้อมีสิทธิที่จะ
ปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
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ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่ งข้อใดด้วยเหตุใด  ๆ  ก็ตามจนเป็นเหตุให้ เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 

ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ 
ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลด
ค่าปรับได ้โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 การขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซื้อท่ีจะพิจารณา 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ซื้อ 
       (……........……...………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ขาย 
       (……........……...………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
       (……........……...………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
       (……........……...………………….) 

_______________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ *  เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพิ่มเติม ซึ่งส่วนราชการผู้ท าสัญญา อาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง 



 

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 าประกันนี้มีผลใช้บั งคับตั้ 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 ีการทางอิเ ล ็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)  กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าในกิจการนั้น 
หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด 
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  (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 
 

............................................................ 
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  “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 
 

............................................... 
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 

  1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน...........แผ่น 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จ านวน………….แผ่น 
ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  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 (ถ้ามี) 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 (ถ้ามี)   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 (ถ้ามี) 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. แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.2  จ านวน................ แผ่น 
5. แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 

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



 

 
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
  

ล าดับ รายการ จ านวน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens 

เครื่องสลับสัญญาณภาพ 

ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ 

ไมโครโฟนมีสายชนิดมือถือ 

เครื่องบันทึกดีวีดี 

กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ 

  2 เครื่อง 

  7 เครื่อง 

  2 เครื่อง 

 10 ชุด 

 10 ชุด 

 10 เครื่อง 

  2 ชุด 

 


