
 

รางครั้งที่ 2 
ประกาศสํานักงาน ก.พ.  

เร่ือง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 --------------------------------  

  ดวยสํานักงาน ก.พ. มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ 
พรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
 -  ชุดปรับปรุงระบบภาพ  ระบบเสียง                      จํานวน        1  ชุด                   
          และระบบแสงสวางหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ      
 -  เครื่องสื่อภาพแบบ 3 มิติ  พรอมอุปกรณ              จํานวน      15  ชุด              
       1.   ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ   ดังตอไปนี้ 

1.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

1.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

1.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาให
แกสํานักงาน ก.พ. และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผู
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้      

1.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 2.  ผูเสนอราคาควรไปฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพื่อซักซอมความเขาใจพรอม 
ดูสถานที่ติดตั้งครุภัณฑโสตทัศนูปกรณหรือมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูแทนไปฟงรายละเอียด
พรอมดูสถานที่แทน    โดยพรอมกันในวันท่ี…….................................... เวลา.............  น.  ณ   
หองประชุม ...............  อาคารศูนยสัมมนา   (อาคาร 3 ชั้น ....)   สํานักงาน ก.พ.   จังหวัดนนทบุรี   
ตั้งอยูเลขท่ี  47/101   หมู 4    ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบรีุ  11000   
ผูเสนอราคาที่ไมไปฟงรายละเอียดและดูสถานที่ติดตั้งครุภัณฑโสตทัศนูปกรณจะตองปฏิบัติตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด  เสมือนกับผูเสนอราคาที่ไปฟงรายละเอียดและดูสถานที่ติดตั้งทุกประการ 
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3. กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใน 

วันท่ี....................ระหวางเวลา …….. น.  ถึง .......  น.  ณ  หองประชุม ………  อาคารศูนยสัมมนา 
(อาคาร 3 ชั้น ......)  สํานักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี   ตั้งอยูเลขท่ี  47/101  หมู 4 ถนนติวานนท  
ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000  

4. กําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ในวันท่ี....................................... 
    -  ลงทะเบียน     ระหวางเวลา    ..............  น.    ถึง   ............  น.   
    -  ทดสอบระบบ     ระหวางเวลา    ..............  น.    ถึง   ............  น.   
    -  เขาสูกระบวนการเสนอราคา   ระหวางเวลา    ..............  น.    ถึง   ............  น.   

ณ  บริษัท ..........................................................  ตั้งอยูเลขท่ี ...................  ถนน................................. แขวง
/ตําบล........................  เขต/อําเภอ....................... จังหวัด.................  ซ่ึงเปนผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ในการประกวดราคาครั้งนี้ 
 

              ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ  200.-  บาท  ไดที่กลุมงานบริหารทรัพยสิน 
สํานักงาน ก.พ. ตั้งอยูเลขที่ 47 /101 หมู  4  ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
11000  ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่...................หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0 2547 1084  ในวัน
และเวลาราชการ  
 
                  ประกาศ    ณ   วันที่........................................ .                
 
 
          วาที่รอยตรี 
 

                            (วินัย   ชาคริยานุโยค) 
                          ที่ปรึกษาระบบราชการ 
                ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี  ………/2551 

การซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.  

ลงวันท่ี  ……………………………… 
----------------------------------------- 

   สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “สํานักงาน”  มีความประสงคจะประกวดราคา
ซ้ือครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามรายการ  ดังนี้ 
 -  ชุดปรับปรุงระบบภาพ  ระบบเสียง                     จํานวน        1  ชุด                   
         และระบบแสงสวางหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ      
 -  เครื่องสื่อภาพแบบ 3 มิติ  พรอมอุปกรณ              จํานวน      15  ชุด              
 

ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย    
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

  1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
     1.1 ขอกําหนดทั่วไปและรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื้อครุภัณฑ 

โสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 
      1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอม   

ติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
   1.3  แบบตารางเปรียบ เที ยบคุณสมบั ติท างเทคนิ คการจัดซื้ อค รุภัณฑ               
โสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 
      1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้งดวย      
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   1.5 แบบสัญญาซื้อขาย 

1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 
            (1)  หลักประกันซอง   
               (2)  หลักประกันสัญญา 
   1.7 บทนิยาม 
      (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
      (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
   1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
      (1)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 
      (2)  บัญชีเอกสารสวนที่  2 
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  2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
   2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวย      
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ  1.7 
     2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 

  3. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวน คือ 

   3.1  สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

         (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ  
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่           
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคา
ฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน  (1) 

(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(4) บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.8  (1)   
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 3.2 สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ  4.3  
   (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา 
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
        (3) หลักประกันซอง  ตามขอ  5 

       (4) บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.8  (2) 
  

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน  120  วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญา 
  4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไปพรอมเอกสารสวนที่  1  และเอกสารสวนที่  2  เพื่อประกอบการพิจารณา      
หลักฐานดังกลาวนี้สํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง
สําเนาถูกตอง  โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให คณะกรรมการประกวด
ราคา ตรวจสอบภายใน  3  วันทําการ  

4.4   ผู เสนอราคาจะตองสงหนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ  หรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑในประเทศไทยหรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งใหจําหนายผลิตภัณฑ วาจะมีการ
สํารองอะไหลในรายการอุปกรณที่เสนอเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป  (เฉพาะรายการอุปกรณที่ระบุไว
ในรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค) 

4.5  ผูเสนอราคาจะตองสงหนังสือเสนอชื่อวิศวกรไฟฟา เพื่อเปนผูรับผิดชอบ     
ควบคุมงานและใหคําปรึกษาแนะนําการติดตั้งอุปกรณตางๆ พรอมหลักฐานแสดงใบอนุญาตเปน       
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และหลักฐานแสดงการเปน
พนักงานของบริษัทผูเสนอราคา 
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   4.6 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน ...-...   หนวย  เพื่อใชใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  สํานักงานจะไมรับผิด
ชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว สํานักงานจะ
คืนใหแกผูเสนอราคา 
  4.7 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผูเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวด
ราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 
  4.8 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในวันท่ี……………..…….…………ระหวางเวลา   ……… น.    ถึง  ..............  น.  ณ  หองประชุม 
.............  อาคารศูนยสัมมนา (อาคาร 3 ชั้น …..)  สํานักงาน ก.พ .  จังหวัดนนทบุรี   ตั้งอยูเลขท่ี  
47/101  หมู 4 ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมอืง จังหวัดนนทบุรี 11000  
        เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แลว  จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผู เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส   ตามขอ   1.7  (1)  ณ   
วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอ
ตาม ขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว 
    หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตาม  ขอ  1.7  (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  
และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
  ผู เสนอราคาที่ ไมผ านการคัดเลือกเบื้ องตน  เพราะเหตุ เปน ผู เสนอราคาที่ มี 
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอ ิเล ็กทรอนิกส ณ  วันประกาศประกวดราคาซื ้อดวยวิธ ีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 
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   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อ 
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
ไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา
พบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอ
ราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวน
การเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจ   
แกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน
สถานที่นั้นทราบ 
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนส ิทธิในการตัดส ินใจดําเน ินการใด  ๆ 
ระหวางการประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 4.9  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่....................... 
 

        -  ลงทะเบียน         ระหวางเวลา    ..............  น.    ถึง   ............  น.   
        -  ทดสอบระบบ         ระหวางเวลา    ..............  น.    ถึง   ............  น.   
        -  เขาสูกระบวนการเสนอราคา   ระหวางเวลา    ..............  น.    ถึง   ............  น.   

 

ณ  บริษัท ..........................................................  ตั้งอยูเลขท่ี ...................  ถนน................................. แขวง
/ตําบล........................  เขต/อําเภอ....................... จังหวัด.....................  ซ่ึงเปนผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส  ในการประกวดราคาครั้งนี้  โดยจะตองปฏิบัติดังนี้ 
  (1)  ผู เสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑ      
โสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
เร่ิมตนท่ี  6,450,000.-  บาท  (หกลานสี่แสนหาหมื่นบาทถวน) 
 (3)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี)  
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
 (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง 
ต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
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 (5)  หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่
เสนอหลังสุด 
   (6)  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60  วัน นับแตวันยืน
ยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะ
ถอนการเสนอราคามิได 
 (7)  ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
จัดประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

    5. หลักประกันซอง 
  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค  
จํานวน  322,500.- บาท  (สามแสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตอง
มีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุด
การยืนราคา (ตั้งแตวันท่ี .................ถึงวันท่ี...........................) โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้   
  5.1 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน  ชื่อบัญชี  “สํานักงาน ก.พ.” โดยเปนเช็ค
ลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  5.2 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ 
ในขอ 1.6 (1) 
  5.3 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  1.6 (1) 
 5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันซองตามขอนี้ สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 
ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจาก 
ขอผูกพันแลว 
          การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
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 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
   6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม 
                     6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไม ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ  3 หรือยื่น เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของ 
ผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสํานักงานเทานั้น 
 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)   ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธีิ
การทางอิ เล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 

(2)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที ่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสีย
เปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา  หรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคา  ช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพ  
ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ  กับผูเสนอราคาได สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม  หรือไมถูกตอง 
 6.5 สํานักงานทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลย
ก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน
ของสํานักงานเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังสํานักงานจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปน     
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอ
ราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือ      
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
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 6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7 สํานักงานมีอํานาจที่จะ
ตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

 7.   การทําสัญญาซื้อขาย 
 7.1 ในกรณีที่ ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส  (ผูคา)  
สามารถสงมอบสิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ 
สํานักงานอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ใน
ขอ 1.5  ก็ได 
 7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถ 
สงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควร
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.5  ทําสัญญากับสํานักงานภายใน  10  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5  ของ
ราคาส่ิงของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได  ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  
 (1) เช็คท่ีธนาคารสั่งจาย ใหแกสํานักงาน  ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ." โดยเปนเช็ค
ลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 (2) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  
ดังระบุใน ขอ 1.6 (2) 
 (3) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 
 (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวนัทีคู่สัญญา พน
จากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
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 8. อัตราคาปรับ 
                        คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.10    ตอวัน 
 9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                       ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปน
หนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุด
บกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  1  ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือ 
รับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   5  วัน นับถัดจากวันท่ี
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

 10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
   10.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551                                  
 10.2 เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ      
ส่ิงของตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู 
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด     ผูเสนอ
ราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่ งของที่ ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ           
ตอกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตาง
ประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน
ได 

(2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวี  ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชน
นั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
   10.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
สํานักงานฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.9 (3)  
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(4) และ (5) มิฉะนั้นสํานักงานจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขง
ขันราคาอยางเปนธรรม 
 10.4   การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาใหดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้
  10.4.1  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการ
เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด 
 10.4.2  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 
 10.4.3  ผูมีสิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แลว  แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคา 
ผิดเงื่อนไขท่ีกําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา  หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 
 10.4.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุด
ทายในการเสนอราคา 
 

   10.5  ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  10.6  สํานักงานมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ให
เปนไปตามความเห็น ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 
 
 
      สํานักงาน ก.พ.  
           พฤศจิกายน  2550 
 


