
 

 

 
 

 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เรื่อง  ประกวดราคาซือ้เครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

และอุปกรณ์เครือข่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

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

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อ 

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง  
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 รำคำกลำงของงำนซื้อในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๒๐,๖๔๖.๕๐ บำท  
(สำมล้ำนสองแสนสองหมื่นหกร้อยสี่สิบหกบำทห้ำสิบสตำงค์)  
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 
 ๑.  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

 ๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

 ๓.  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

 ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ 

ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ 

ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 
 ๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน 

ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน  

เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่ำว 

 ๘. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็น 

ผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 

- ร่าง - 



- ๒ - 
 

 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิต 

หรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือตัวแทนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ในกำรยื่นประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีทีมงำนที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำกรณี 
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำเกิดขัดข้องได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตลอดระยะเวลำกำรรับประกัน 

 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุ ยี่ห้อ รุ่น ของอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ 

และเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) 

 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงกำรค ำนวณแบตเตอรี่ส ำรองไฟฟ้ำของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 
(UPS) ขนำดไมต่่ ำกว่ำ 60 kVA (54 KW) ที่เสนอโดยต้องสำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้อย่ำงน้อยเครื่องละ ๑๕ นำที 
โหลดเต็มพิกัด (Full-Load) ที่ไม่ต่ ำกว่ำ 60 kVA (54 KW) , PF. = 0.9  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ................................................. ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

 ผู้ สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์  โดยดำวน์ โหลดเอกสำร 
ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไดต้ั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ 

 ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๑๘ ในวันและเวลำรำชกำร 

   ประกำศ ณ วันที่ .......................................... 
 

 

 (นำงศรีสมร  กสิศิลป์) 
 รองเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน 

 เลขำธิกำร ก.พ. 

  



 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่  .......... /๒๕๖๓ 

การซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

และอุปกรณ์เครือข่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง 
ตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ลงวันที่  .............................................. 
 

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

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ส ำนักงำน ก.พ.” มีควำมประสงค์ 
จะประกวดรำคำซื้ อ เครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ ำยและอุปกรณ์ เครือข่ำย 

ในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ ง ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) พัสดุที่ จะซื้อนี้ 
ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่ เคยใช้งำนมำก่อน ไม่ เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ฉบบันี้ โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ ขอบเขตของงำนกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
และอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง และรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง 
  ๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓ แบบสัญญำซื้อขำยคอมพิวเตอร์ 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้ ำประกัน (หลักประกันสัญญำซ้ือ) 

  ๑.๕ บทนิยำม 

   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

   (๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 

  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่  ๑ 

   (๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่  ๒ 

 ๑.๗ แบบตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 

ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง 
 ๑.๘ แบบแสดงรำยชื่อทีมงำนในกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำกรณี 

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำเกิดขัดข้อง 
 ๑.๙ แบบแสดงรำยกำรอุปกรณ์และวัสดุที่ ใช้ในกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำและเครื่อง 

ส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) 

 ๑.๑๐ แบบแสดงผลกำรค ำนวณแบตเตอรี่ส ำรองไฟฟ้ำของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) 

- ร่าง - 
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 ๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

  ๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

  ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

  ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำน 

ของรัฐไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ  

ทีร่ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น 

ผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  ๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

  ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ 
ส ำนักงำน ก.พ. ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง  

กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

  ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
  ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิต 

หรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือตัวแทนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ในกำรยื่นประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีทีมงำนที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำกรณี 
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำเกิดขัดข้องได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตลอดระยะเวลำกำรรับประกัน 

  ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุ ยี่ห้อ รุ่น ของอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ
และเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) 

  ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงกำรค ำนวณแบตเตอรี่ส ำรองไฟฟ้ำของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 
(UPS) ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 60 kVA (54 KW) ที่เสนอโดยต้องสำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้อย่ำงน้อยเครื่องละ ๑๕ นำที 
โหลดเต็มพิกัด (Full-Load) ที่ไม่ต่ ำกว่ำ 60 kVA (54 KW) , PF. = 0.9 
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 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ 

จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

  (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง 

กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
   (ข)  บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง 

กำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี )  
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติ
ไทย พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  (๓) ในกรณี ผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ ร่วมค้ำ  
ให้ยื่นส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี  
  (๔) เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
   (๔.๑) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (๔.๒) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  (๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่  ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบ 

จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชี เอกสำรส่วนที่  ๑  
ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำว 

ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ทั้งนี ้หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 

   (๒) ขอบเขตของงำนกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง และรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ 
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง  
พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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  (๓) แคตตำล็อกของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

และอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ ตำมข้อ ๔.๔ 

  (๔) จัดท ำแบบตำรำงเปรียบเทียบ รำยละเอียดคุณ ลักษณะเฉพำะของ 
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง 
ตำมข้อ ๔.๕ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๗) 

  (๕) จัดท ำแบบแสดงรำยชื่อทีมงำนในกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำ
กรณีเครื่องส ำรองไฟฟ้ำเกิดขัดข้อง ตำมข้อ ๔.๖ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๘) 

  (๖) จัดท ำแบบแสดงรำยกำรอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำและ
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) ตำมข้อ ๔.๗ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๙) 

  (๗) จัดท ำแบบแสดงผลกำรค ำนวณแบตเตอรี่ส ำรองไฟฟ้ำของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 
(UPS) ตำมข้อ ๔.๘ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๑๐) 
  (๘) หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตหรือเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือตัวแทนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ในประเทศไทย ในกำรยื่นประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง   

  (๙) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบ 

จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 

  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชี เอกสำรส่วนที่  ๒  
ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่  ๒ ดังกล่ำว 

ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา  
  ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตน 

ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียว 

และรำคำเดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ ำย 

ใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน ค่ำขนส่ง  
ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ ส ำนักงำน ก.พ. 
  รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอรำคำ
โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
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  ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจำก 

วันลงนำมในสัญญำซื้อขำย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกส ำนักงำน ก.พ. ให้ส่งมอบพัสดุ 
  ๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อกเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้ส ำนักงำน ก.พ. จะยึดไว้เป็นเอกสำร
ของทำงรำชกำร  
      ส ำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้ พิจำรณำ ให้ขีดเส้นใต้ เน้นข้อควำมที่อธิบำย
คุณลักษณะเฉพำะของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ เครือข่ำย 

ในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง โดยให้ระบุว่ำตรงกับข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.พ. ในข้อใด หำกเป็นส ำเนำ
รูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง และประทับตรำ (ถ้ำมี) ในเอกสำรทุกหน้ำ โดยผู้มีอ ำนำจท ำนิติกรรมแทน
นิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์มีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับ 

แคตตำล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน ำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบภำยใน ๓ วัน  
    ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท ำและส่งตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง 
พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำ (ถ้ำมี) ในเอกสำรทุกหน้ำ ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ รำยละเอียดตำมแบบตำรำงเปรียบเทียบฯ 
(เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๗)  
    ๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท ำและส่งแบบแสดงรำยชื่อทีมงำนในกำรให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ และแก้ไขปัญหำกรณีเครื่องส ำรองไฟฟ้ำเกิดขัดข้อง พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำ  
(ถ้ำมี ) ในเอกสำรทุกหน้ำ ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ รำยละเอียดตำมแบบแสดงรำยชื่อทีมงำนฯ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๘)  
    ๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท ำและส่งแบบแสดงรำยกำรอุปกรณ์และวัสดุที่ ใช้ 
ในกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำและเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS)  พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำ (ถ้ำมี) 
ในเอกสำรทุกหน้ำ ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำ รำยละเอียดตำมแบบแสดงรำยกำรอุปกรณ์และวัสดุฯ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๙)  
    ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท ำและส่งแบบแสดงผลกำรค ำนวณแบตเตอรี่ส ำรองไฟฟ้ำ
ของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำ (ถ้ำมี) ในเอกสำรทุกหน้ำ  
ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
รำยละเอียดตำมแบบแสดงผลกำรค ำนวณฯ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๑๐)  
    ๔.๙ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไข 

ในเอกสำรประกวดรำคำซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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  ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  .................................................... ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  

และเวลำในกำรเสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

   เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ
และกำรเสนอรำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด 

  ๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท  PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบ 

ควำมครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล 

(Upload) เพ่ือเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่ ส ำนักงำน ก.พ. ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๑๒ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน  
ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

  หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ 
ก่อนหรือในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน 

อย่ำงเป็นธรรม ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็น 

กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำก 

กำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่
ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำวและได้ ให้ 
ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของส ำนักงำน ก.พ. 
 ๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๒)  รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

   (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน 
เวลำ ที่ก ำหนด 

   (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
   (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ 

ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

 

 

 

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

  ๕.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ. 
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ 
  ๕.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ  
   กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส ำนักงำน ก.พ.  
จะพิจำรณำจำกรำคำรวม 

  ๕.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำน 

กำรยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่  
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะขำยไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบ  

ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 

  ๕.๔ ส ำนักงำน ก.พ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนักงำน ก.พ.  
   (๒) ไม่กรอกชื่ อผู้ ยื่ นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ ำง 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 

  ๕.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมได้ ส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำว 

ไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๖ ส ำนักงำน ก.พ. ทรงไว้ซึ่ งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด  หรือรำคำหนึ่ งรำคำใด  
หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซ้ือในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด 

หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถอืว่ำกำรตัดสินของส ำนักงำน ก.พ. เป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอ 
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จะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้งส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม  
หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 

   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำ 

ไม่อำจด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำน ก.พ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอ
สำมำรถด ำเนินกำรตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
ส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำว 

ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ จำกส ำนักงำน ก.พ. 

  ๕.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำส ำนักงำน ก.พ. อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่ เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ ได้รับ 

กำรคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขัน 

อย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำร
ทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 

 ๖.   การท าสัญญาซื้อขาย 

  ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันท ำกำร นับแต่วันที่ท ำข้อตกลงซื้อ ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน 

กำรท ำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๓ ก็ได้ 
  ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ 
ครบถ้วนภำยใน ๕ วันท ำกำร หรือส ำนักงำน ก.พ. เห็นว่ำไม่สมควรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ ๖.๑  
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในเอกสำรแนบท้ำย
หมำยเลข ๑.๓ หรือท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับส ำนักงำน ก.พ. ภำยใน ๑๐ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง  
และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ส ำนักงำน ก.พ. ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินสด 

  (๒) เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่ งจ่ำยให้แก่ ส ำนักงำน ก.พ. ชื่อบัญชี 
“ส านักงาน ก.พ.” ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ ในวันท ำสัญญำ  
หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท ำกำร 
  (๓) หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำร 
นโยบำยก ำหนด ดังระบุในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
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  (๔) หนั งสือค้ ำประกันของบริษัท เงินทุน  หรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ 
ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกัน ตำมประกำศ 

ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในเอกสำรแนบท้ำย
หมำยเลข ๑.๔ 

  (๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย 

   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะ 

กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว 

 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  ส ำนักงำน ก.พ. จะจ่ำยค่ำเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

และอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืน ๆ  
และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำย โดยก ำหนดจ่ำยเงินงวดเดียว  
เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบพัสดุ ถูกต้องและครบถ้วนตำมสัญญำซื้อขำยหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และส ำนักงำน ก.พ. 
ได้ตรวจรับมอบพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว 

 ๘. อัตราค่าปรับ 

                    ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้  
หรือข้อตกลงซื้อขำยเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๒๐ ของรำคำค่ำพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน  

 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่ งได้ท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบดังระบุ 
ใน เอกสำรแนบท้ ำยหมำยเลข ๑ .๓  หรือท ำข้อตกลงซื้ อเป็นหนั งสือ แล้วแต่กรณี  ต้องรับประกัน 

ควำมช ำรุดบกพร่อง ดังนี้ 
  ๙.๑ ต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง รวมถึงควำมช ำรุดบกพร่องของวัสดุและอุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรติดตั้ง เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันที่ส ำนักงำน ก.พ. ได้รับมอบพัสดุ โดยภำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำว หำกพัสดุที่ได้รับมอบเกิดช ำรุดบกพร่อง หรือเกิดขัดข้องของพัสดุที่เกิดจำกกำรติดตั้ง 
ผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๒ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุด
บกพร่องจำกส ำนักงำน ก.พ. 
  ๙.๒ ต้องเข้ำท ำกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) เครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ ทุก ๓ เดือน ตลอด
ระยะเวลำรับประกัน 
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 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

  ๑๐.๑ เงินค่ำพัสดุส ำหรับกำรซื้อครั้งนี้  ได้มำจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องจำกค่ำเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์
เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ครั้งนี้ เป็นรำยกำรในลักษณะงบลงทุน    

   กำรลงนำมในสัญ ญำจะกระท ำได้ต่ อ เมื่ อส ำนั กงำน  ก.พ . ได้ รับอนุมั ติ 
เงินค่ำเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์  
พร้อมติดตั้ง จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำหรับกำรจัดซื้อครั้งนี้แล้วเท่ำนั้น 

  ๑๐.๒ เมื่อส ำนักงำน ก.พ. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตำมกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศและของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 
  (๑) แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ 
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

  (๒) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ  

ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

  (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
  ๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส ำนักงำน ก.พ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงซื้อ 

เป็นหนังสือภำยในเวลำที่ก ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ ส ำนักงำน ก.พ. จะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ  
หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ 
ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

  ๑๐.๔ ส ำนักงำน ก.พ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำ
หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 

  ๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของส ำนักงำน ก.พ. ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพ่ิมเติม 

  ๑๐.๖ ส ำนักงำน ก.พ. อำจประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 

จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกส ำนักงำน ก.พ. ไม่ได ้ 
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  (๑) ส ำนักงำน ก.พ. ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับ
จัดสรรแตไ่ม่เพียงพอที่จะท ำกำรจัดซื้อครั้งนีต้่อไป 

  (๒) มีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใด 

ในกำรเสนอรำคำ 
  (๓) กำรท ำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักงำน ก.พ.
หรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 

  (๔) กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหว่ำงระยะเวลำกำรซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยต้องปฏิบัติ 
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 ๑๒.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 ส ำนักงำน ก.พ. สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ ยื่นข้อเสนอ 

ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 

 ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือท ำสัญญำกับส ำนักงำน ก.พ. ไว้ชั่วครำว 

  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  

 …………………………....  ๒๕๖๓ 
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ภาคผนวก ก 

Diagram แสดงภาพรวมการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)  
ที่ติดตั้งภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) สำนักงาน ก.พ. 
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ภาคผนวก ข 

ภาพแสดงตำแหน่งการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)  
ที่ติดตั้งภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) สำนักงาน ก.พ. 

 
 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๒ 
  

แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  

เรียน .........................(ระบชุื่อต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ)......................... 
 ๑. ข้ำพเจ้ำ................................. (ระบุชื่อบริษัท ห้ำง ร้ำน) ..........................................  
ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................... ถนน... .............ต ำบล/แขวง...................อ ำเภอ/เขต...................  
จังหวัด.....................โทรศัพท์............................โดย...... ........................ผู้ลงนำมข้ำงท้ำยนี้ (ในกรณีผู้ขาย 

เป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้ำพเจ้ำ................................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดำ)............................... 
อยู่บ้ำนเลขที.่.......................................ถนน..........................................ต ำบล/แขวง..........................................
อ ำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................ผู้ถือบัตรประชำชน เลขที่ .........................  
โทรศัพท.์..........................................) โดย.......................................... ได้พิจำรณำเงื่อนไขต่ำง ๆ ในเอกสำรซื้อ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสำรเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) เลขที่ ........................................โดยตลอด
และยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด
และไม่เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐ 

 ๒. ข้ำพเจ้ำขอเสนอรำยกำรพัสดุ รวมทั้งบริกำร ซึ่งก ำหนดไว้ในเอกสำรซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้  

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร รำคำ 

ต่อหน่วย 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

(ถ้ำมี) 

จ ำนวน รวมเป็นเงิน ก ำหนดส่ง
มอบ 

 

 

 

      

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

(......................................... ...................) ซึ่งเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมรวมทั้งภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

 ๓. ข้ำพเจ้ำจะยืนค ำเสนอรำคำนี้เป็นระยะเวลำ............................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ 
และ..............................................๑ อำจรับค ำเสนอนี้ ณ เวลำใดก็ได้ก่อนที่จะครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว  
หรือระยะเวลำที่ได้ยืดออกไปตำมเหตุผลอันสมควรที่..................................................๑ ร้องขอ 

 ๔. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะส่งมอบงำนซื้อตำมเงื่อนไขที่เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ก ำหนดไว้ 
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 ๕. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำให้เป็นผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้ำพเจ้ำรับรองที่จะ 

         ๕.๑ ท ำสัญญำตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตำมที่ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..............................๑ ภำยใน
....................................วัน นบัถัดจำกวันท่ีได้รบัหนงัสอืใหไ้ปท ำสญัญำ 

   ๕.๒ มอบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสำรซื้อ 

ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่.............................................๑ ขณะที่ได้ลงนำมในสัญญำเป็นจ ำนวน
ร้อยละ.......................................... ของรำคำตำมสัญญำที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอรำคำนี้เพ่ือเป็นหลักประกัน 

กำรปฏิบัติตำมสัญญำโดยถูกต้องและครบถ้วน 

   หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่ำว
ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำยอมให้ .....................................๑ ริบหลักประกันกำรเสนอรำคำหรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือ 

ค้ ำประกัน ข้ำพเจ้ำยอมชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ ที่อำจมีแก่.........................................๑ และ ..............................................๑ 
มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นเป็นผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือ..........................................๑ 
อำจด ำเนินกำรจัดซื้อกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ใหมก่็ได้  

  ๖. ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำ ................................................๑ ไม่มีควำมผูกพันที่จะรับค ำเสนอนี้  
หรือใบเสนอรำคำใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันอำจเกิดขึ้นในกำรที่ข้ำพเจ้ำได้เข้ำยื่น
ข้อเสนอครั้งนี ้

 ๗. บรรดำหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ตัวอย่ำง (sample) แคตตำล็อก รำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) พร้อมใบเสนอรำคำ ซึ่งข้ำพเจ้ำได้ลงไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้ำพเจ้ำยินยอมมอบให้ .......................๑ ไว้เป็นเอกสำรและทรัพย์สินของ.........................๑ 
    ส ำหรับตัวอย่ำงที่ เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง ................................๑ ส่งคืนให้  ข้ำพเจ้ำ 
จะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่ำงนั้น 

 ๘. เพ่ือเป็นหลักประกันในกำรปฏิบัติโดยถูกต้อง ตำมที่ได้ท ำควำมเข้ำใจและตำมควำมผูกพัน 

แห่งค ำเสนอนี้ ข้ำพเจ้ำขอมอบ..................................... เพ่ือเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำเป็นเงินจ ำนวน
...................................... บำท (.....................................................) มำพร้อมนี้ 

 ๙. ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนตัวเลขและตรวจสอบเอกสำรต่ำง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอรำคำนี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้ำใจดีว่ำ....................................๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในควำมรับผิดพลำดหรือตกหล่น 
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 ๑๐. ใบเสนอรำคำนี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปรำศจำกกลฉ้อฉลหรือกำรสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยบุคคล หรือกับห้ำงหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในครำวเดียวกัน 

   เสนอมำ ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  

                      ลงชื่อ.................................................... 

        (...................................................)  
       ต ำแหน่ง ...................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

หมายเหตุ   ๑   ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงำนของรัฐที่ด ำเนินกำรจัดซื้อ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๓ 

 

แบบสัญญา 

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
        

         สัญญาเลขท่ี………………… (๑) ..........…..…… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………….………………..……………………………..……………………………………....... 
ต าบล/แขวง…………………………..………………..………………..อ าเภอ/เขต……….……………………….….………………………...

จังหวัด…….………….……………….…………..……. เมื่อวันที่ ……….……… เดือน …………………………….. พ.ศ. ……....………
ระหว่าง ...……………………………………………………….…..……… (๒) ………..………………………………………………………………..
โดย ..……...….…………………………….…………..…………… (๓) ………..……………….……………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………….…..…....…… (๔ ก) ………..…….……………………. 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………………………..………….……………………………..………………………….………….……..                      
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี...…………….....……ถนน……………..…….……………..ต าบล/แขวง………..……….….....……….…....
อ าเภอ/เขต………………………….….….จังหวัด………..…………..…..….โดย………….………………………………..……………..….. 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท............................                             
ลงวันที่…………….…………….…..… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่…….……….…..…….….……..) แนบท้ายสัญญานี้                
(๖) (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..……....….. (๔ ข) ……………………….…….... 
อยู่บ้านเลขท่ี.........…..….ถนน…………….…..…...……ต าบล/แขวง……..……….….…………….อ าเภอ/เขต.……………………..
จังหวัด………….…...…..………….……...…… ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่............................ ดังปรากฏตามส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ข้อตกลงซ้ือขาย 

  ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล  
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ…………….……………….……………..…(๗)…………………..….………………………… 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “คอมพิวเตอร์” ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ รวมเป็นราคา
คอมพิวเตอร์และค่าติดตั้งทั้งสิ้น……………….…………บาท (………………….…………….……..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จ านวน………………….…....…บาท (…………………..……..………..) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

   ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะน าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รายการใดแตกต่างไปจาก
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบ         
เป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะน ามาติดตั้งดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และ ๒ ทั้งนี้จะต้องไม่คิดราคาเพ่ิมจากผู้ซื้อไม่ว่าในกรณีใด 
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 ข้อ ๒  การรับรองคุณภาพ 

   ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่ใช่เครื่องที่ใช้งานแล้ว
น ามาปรับปรุงสภาพขึ้นใหม่และมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ
คอมพิวเตอร์ที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ 

 ข้อ ๓  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

   เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  ๓.๑  ผนวก ๑............(รายการคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขาย)................ จ านวน……..(.……….) หน้า 

   ๓.๒  ผนวก ๒...............(รายการคุณลักษณะเฉพาะ).................. จ านวน……..(.……….) หน้า 
   ๓.๓ ผนวก ๓..(รายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์).. จ านวน……..(.……….) หน้า 

    ๓.๔  ผนวก ๔........(การก าหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์)........... จ านวน……..(.……….) หน้า 
     ๓.๕  ผนวก ๕........(การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์).......... จ านวน……..(.……….) หน้า 
  ๓.๖  ผนวก ๖.....(รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์)....... จ านวน……..(.……….) หน้า 
            .........................................ฯลฯ.................................... 

 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความ 

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ซื้อ  
ค าวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ซื้อ
ทั้งสิ้น 

 ข้อ ๔  การส่งมอบและติดตั้ง 
   ผู้ขายจะส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๑ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตามรายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ เอกสารแนบท้าย
สัญญาผนวก ๓ ให้แก่ผู้ซื้อ ณ ............................................................................. และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ
ภายใน…………(………….….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
   ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้ 
โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ……..…………………………………...………………………… ในวันและเวลาท าการของผู้ซื้อ
ก่อนวันก าหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า………..……(…...…....….) วันท าการของผู้ซื้อ 

   ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน
ของผู้ขายและได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อเป็นหนังสือ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสถานที่ให้ทันต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อ
ภายใน……………(…………….….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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 ข้อ ๕  การตรวจรับ 

  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบและติดตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว 
ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพ่ือผู้ขายน ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์ 
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๖ 

  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ หรือมคีุณสมบัติ
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น ในกรณี    
เช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบน าคอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้และน าคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้ใหม่ 
หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว
ผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 

(8) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบคอมพิวเตอร์ถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน             
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความใน
วรรคสามนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อคอมพิวเตอร์     
ที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)  

 ข้อ ๖  การช าระเงิน 

   (9) ผู้ซื้อจะช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ตาม 

ข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว  
   (10) ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้ 
 ๖.๑ เงินล่วงหน้า จ านวน……………...........บาท (………………………...………………….) จะจ่ายให้
ภายใน……......…......……(……..……………..….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้โดยผู้ขายจะต้องน าหลักประกัน 

เงินล่วงหน้าเป็น……………..…....(หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………….……….เต็มตามจ านวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกัน           
การช าระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น  และผู้ซื้อจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขาย           
เมือ่ผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒   
   ๖.๒ เงินที่เหลือ จ านวน……......…….........บาท (…....…………...………………) จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อ
ได้รับคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๕ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วน และผู้ขายได้อบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อตามข้อ ๑๐ เสร็จสิ้นแล้ว 

    (11) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ขาย ชื่อธนาคาร…………………………………..……...………….สาขา………………..………..………………………………….. 
ชื่อบัญชี…………………………..........……......เลขที่บัญชี…….......……...………………….……. ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระ   
เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและ
ยินยอมให้ มี การหั ก เงินดั งกล่ าวจากจ านวน เงิน โอนในงวดนั้ นๆ  (ความในวรรคนี้ ใช้ ส าหรับกรณี ที่             
หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขายตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 
 



- 4 - 

 

 

 

 ข้อ ๗  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ขายตกลงรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของคอมพิวเตอร์และการติดตั้ง    
ตามสัญญานี้เป็นเวลา……..…..(12)…....…...…(………..……….….….) ปี ……...…(……..…….……….) เดือน นับถัดจาก
วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวคอมพิวเตอร์
ช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเกิดความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องจาก
การติดตั้ง เว้นแต่ความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ซื้อซึ่งไม่ได้เกิดข้ึนจากการใช้งาน
ตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ภายใน…………..……..(….....……………..) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น 
ถ้าผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนท าการนั้น
แทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ 

   ผู้ขายมีหน้าที่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์ 
การค านวณเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ………….....…(….…....……...) ชั่วโมง หรือร้อยละ……….……..(………………….) 
ของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้          
ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ..............(13)............. (..............................) ของราคาคอมพิวเตอร์
ทั้งหมดตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน..............บาท (....................) ต่อชั่วโมง ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ในส่วนที่เกินกว่าก าหนดเวลาขัดข้องข้างต้น 

   เกณฑ์การค านวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้ 
 - กรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มี 
ตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว 

 - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใช้
ในการค านวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามเอกสาร 
แนบทา้ยสัญญาผนวก ๔ 

 ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับตามวรรคสองให้แก่ผู้ซื้อภายใน…………....…(………….………...) วัน 

นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ช าระค่าปรับตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อภายในเวลาที่
ก าหนดผู้ซื้อมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
 การที่ผู้ซื้อท าการนั้นเอง หรือให้ผู้ อ่ืนท าการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ท าให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก              
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบั งคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
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 ข้อ ๘  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

   ในขณะท าสัญญานี้ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น……….….…... (14).………................... 
เป็นจ านวนเงิน……………….…….บาท (…………………..…...…....…....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………..….…(15)……...…...
(…………………….…….……...........) ของราคาซื้อขายคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๑ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกัน 

การปฏิบัติตามสัญญานี้ 
   (16) กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 

ค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือ 

ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่า 

ผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
   หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ                  
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบและ
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง    
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน........................(…………..….…..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ  
   หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๙  การโอนกรรมสิทธิ์ 
   คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวตามข้อ ๕ แล้ว 

 ข้อ ๑๐ การอบรม 

 ผู้ขายต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อจนสามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องด าเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน...................(.....................) วัน
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๕ 

 

 

 



- 6 - 

 

 

 

 ข้อ ๑๑ คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ผู้ขายต้องจัดหาและส่งมอบคู่มือการใช้คอมพิ วเตอร์ตามสัญญานี้  ตามที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๖ จ านวน…………........(……………………...) ชุด ให้กับผู้ซ้ือในวันที่ส่งมอบคอมพิวเตอร์ 
พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันตลอดอายุสัญญานี้ ทั้งนี้ โดยไม่คิดเงินเพ่ิมจากผู้ซื้อ 

 ข้อ ๑๒ การรับประกันความเสียหาย 

 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้  โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้อง
ด าเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ซื้อต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดังกล่าว ผู้ขายต้องเป็น
ผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ
เป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

 ข้อ ๑๓ การบอกเลิกสัญญา 

 เมื่อครบก าหนดส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญาแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบและติดตั้ง
คอมพิวเตอร์บางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หรือส่งมอบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตาม
สัญญาหรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในก าหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซื้อมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ขาย 

 ในกรณี ที่ ผู้ ซื้ อ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ ซื้ อมีสิทธิริบหรือบั งคับจากหลักประกัน 

ตาม  (17) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์รวมถึงการติดตั้งจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี  ภายใน
ก าหนด……... (18) .....…(………....……....) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
ราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ซื้อต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ขายรายใหม่ดังกล่าวด้วย 

   ในกรณีที่ผู้ขายได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องน า
คอมพิวเตอร์กลับคืนไป และท าสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิมก่อนท าสัญญานี้
ภายใน…….…....(……………..….….) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

 (19) ถ้าผู้ขายไม่ยอมน าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปภายในก าหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคสาม  
ผู้ซื้อจะก าหนดเวลาให้ผู้ขายน าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่น า
คอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธิน าคอมพิวเตอร์ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ผู้ขาย
ยอมให้ผู้ซื้อหักเป็นค่าปรับและหักเป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ซื้อ 

ได้เสียไปในการด าเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการท าสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์
ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิมก่อนท าสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว
ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย  
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 เมื่อผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่
คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ  

 ข้อ ๑๔ ค่าปรับ 

   ในกรณีที่ผู้ซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓ ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อ 

เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ..….…(20)...…....(…..………..……) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจาก 

วันครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าคอมพิวเตอร์มาส่งมอบและติดตั้งให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 

ตามสัญญา  
   การคิดค่าปรับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบและติดตั้งทั้งหมดแล้วแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน  
ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลย และคิดค่าปรับจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ 

   ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (21) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ 
กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ วรรคสอง ก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระ
ค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

               ข้อ ๑๕  การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 

 ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ   

โดยสิ้นเชิงภายในก าหนด....................(.......................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขาย 

ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องช าระ    
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
   หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องช าระหรือหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด...............(................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ 

  หากมีเงินค่าคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด 
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 ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ 
หรือบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของด
หรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาท าการตามสัญญา โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น
หนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว  
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาท าการตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี         
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

 การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาท าการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ    
ผู้ซื้อท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย 

 ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าเข้าคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศและต้องน าเข้ามาโดยทางเรือ  

ในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลงเรืออ่ืน 

ที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทั้งนี้ไม่ว่า 
การสั่งหรือน าเข้าคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 

 ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง 
(Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย 

   ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ 

เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของ
โดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย  

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 

   ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่
ผู้ซื้อแต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซื้อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้ก่อน
และช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้  
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ซื้อ 

       (……........……...…………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ขาย 

       (……........……...…………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 

       (……........……...…………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 

       (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 

(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 

(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 

(๓) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ  
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 

(๔) ให้ระบุชื่อผู้ขาย 

     ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 

     ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
(๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง 
(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง 
(๗) ให้ระบุยี่ห้อคอมพิวเตอร์ รุ่นคอมพิวเตอร์ 
(๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง 
(9) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง 
(10) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง 
(11) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง 
(12) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะก าหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของสิ่งของ  

ที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารประกวดราคาด้วย 

(13) ให้ก าหนดในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๐๒๕ – ๐.๐๓๕ ของราคาตามสัญญาต่อชั่วโมง 
(14) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนามในสัญญา

เพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้  
       (๑) เงินสด  
       (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระ

ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
       (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
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       (๔) หนั งสื อค้ าป ระกันของบริษั ท เงินทุนหรือบริษั ท เงินทุ นหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญ าต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ          
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

       (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(15) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสาร
ประกวดราคาด้วย 

(16) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง 

(17) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง 

(18) ก าหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอ่ืนเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่เพ่ิมขึ้น
จากราคาท่ีก าหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย  

(19) ความในวรรคนี้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมถ้าหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาสามารถ
ก าหนดมาตรการอื่นใดในสัญญา หรือก าหนดทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ขายไม่ยอมน าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปได้ 

(20) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๔ ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราตายตั วระหว่างร้อยละ  
๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของ
รัฐผู้ซื้อที่จะพิจารณา โดยค านึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่ซื้อ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้ขายจะหลีกเลี่ยง 

ไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้ การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใดจะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 

(21) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง 
 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๔ 

 

แบบหนังสือค ้าประกัน 

(หลักประกันสัญญาซื้อ) 

 

เลขที…่………………                                                                             วันที…่.……………………….. 

ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..ส านักงานตั้งอยู่เลขที่……….…..ถนน…………….………….....
ต าบล/แขวง…………………..อ าเภอ/เขต…………….…….จังหวัด………………………..โดย………………...…...……… 

ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ……....(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ).………  
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซ้ือ” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 ๑.  ตามที่……..(ชื่อผู้ขาย)……... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ท าสัญญาซื้อขาย….……..........……….. 
กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่……....... ลงวันที่…............……….ซ่ึงผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

ต่อผู้ซื้อ เป็นจ านวนเงิน……......….......บาท (….............................….....…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ….…....(….…….%) 
ของมูลค่าท้ังหมดตามสัญญา 

 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะค้ าประกันในการช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ 
จ านวนไม่เกิน………………..…บาท (……................…………..) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิด
ความเสียหายใด ๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ   

ที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายช าระหนี้นั้นก่อน 

 ๒.  หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่..............
เดือน............... พ.ศ. ................. (ระบุวันที่ครบก าหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่องด้วย) 
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 ๓. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น 

 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 

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

 (ลงชื่อ)…………………………………......พยาน 

         (…………………………………….) 
 

 (ลงชื่อ)……………………………………...พยาน 

        (…………………………………….) 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๕ (๑) 

บทนิยาม 
 

  “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา 

หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโ ดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ ง  
มีอ านาจหรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย ทีเ่ข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราว
เดียวกัน 

 ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 

ในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการ 

บางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล 

รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด 

หรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

  การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส 

หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร   
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 

ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ เกี่ยวข้องได้ เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น 

ในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
 

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



        เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๕ (๒) 

 

 “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่ง 
หรือหลายรายกระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน 

หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด  

หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระท า
การทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ
ด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น 
หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไป
ในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๑) 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

  ๑.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

  - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
    ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

  -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร   

    ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
     ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

    ไฟล์ข้อมูล............ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

  - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
   ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

- ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ   
   ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

- บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร   
   ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

- บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)   
     ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
     มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
   ไฟล์ข้อมูล...........ขนำดไฟล์...................จ ำนวน...........แผ่น 

- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
     ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

     มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

   ไฟล์ข้อมูล...........ขนำดไฟล์...................จ ำนวน...........แผ่น 

  ๒.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 

 (ก)  บุคคลธรรมดา 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

  ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

 (ข)  คณะบุคคล 

  - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน   

   ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   
   ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 



๒ 

 

๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 

- ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ   
 ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

(ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

       - บุคคลสัญชำติไทย 

      ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   

  ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

         - บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 

         ส ำเนำหนังสือเดินทำง   
  ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 

 - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

               - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  

   ไฟล์ข้อมูล....................ขนำดไฟล.์.........................จ ำนวน..............แผ่น 

  - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร   

   ไฟล์ข้อมูล....................ขนำดไฟล.์.........................จ ำนวน..............แผ่น 

      - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
    ไม่มีผู้ควบคุม 

   มีผู้มผีู้ควบคุม 

  ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

 - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

     - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  

   ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ   
   ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร   

   ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

     - บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
    ไฟล์ข้อมูล............ขนำดไฟล์......................จ ำนวน..........แผ่น 

      - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

    ไฟล์ข้อมูล............ขนำดไฟล์......................จ ำนวน..........แผ่น 



๓ 

 

๔. อ่ืน ๆ 

             ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์   
 ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

             ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม        

 ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

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

 ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ 

จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 

 

                    ลงชื่อ..................………….....................ผู้ยื่นข้อเสนอ                                 

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

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๒) 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 

๑. หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ 

มอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน   
ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๒. ขอบเขตของงำนกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

และอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง และรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำย 

ในศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๓. แคตตำล็อกของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

และอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๔. แบบตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง 
ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๕. แบบแสดงรำยชื่อทีมงำนในกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำกรณีเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำเกิดขัดข้อง 
ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๖. แบบแบบแสดงรำยกำรอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำและเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ (UPS) 

ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๗. แบบแสดงผลกำรค ำนวณแบตเตอรี่ส ำรองไฟฟ้ำของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) 

ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๘. หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์  
หรือตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือตัวแทนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 

ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๙. สรุปรำยละเอียดประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้จัดส่ง
ภำยหลังวันเสนอรำคำ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) ดังนี้ 

 ๙.๑ ................................................................................................................  

 ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

 ๙.๒ ................................................................................................................  

 ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

 

 



๒ 

 

๑๐. อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 ๑๐.๑ ................................................................................................................ 

 ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

 ๑๐.๒ .................................................................................................................  

 ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

  ๑๐.๓ .................................................................................................................  
 ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ 

จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 

 

 

   ลงชื่อ..................………….....................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

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

 

 

 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.7 

แบบตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องส ารองไฟฟ้า 

ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง 
ล าดับที่ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ 

(ยี่ห้อ/รุ่น/  จ านวน) 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ตามข้อก าหนดในประกาศฯ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา 

เอกสารอ้างอิง
(หน้า) 

การยอมรับ 
(Comply) 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 

แบบแสดงรายช่ือทีมงานในการให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหากรณีเครื่องส ารองไฟฟ้าเกิดขัดข้อง 
 

1) รายช่ือทีมงานในการให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหา กรณีเครื่องส ารองไฟฟ้าเกิดขัดข้อง 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 2) ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) เพื่อแจ้งปัญหากรณีเครื่องส ารองไฟฟ้า
เกิดขัดข้อง 

โทรศัพท์  

โทรสาร  

อีเมล  

อ่ืน ๆ   

 

หมายเหตุ สามารถให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหากรณี เครื่องส ารองไฟฟ้าเกิดขัดข้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
            โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.9 

แบบแสดงรายการอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

 

ล าดับที่ รายการ ยี่ห้อ/รุ่น หมายเหตุ 
1 ตู้ควบคุมไฟฟ้า SDB-C (Sub Distribution Board) 

จ านวน 1 หน่วย 

 ตามผนวก ก 

  - อุปกรณ์ MCCB (Circuit Breaker)   

  - ชุด ATS (Automatic Transfer Switch)   

  - ชุด Power Monitoring System   

  - สายไฟฟ้าส าหรับติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ตู้ควบคุมไฟฟ้า SCB (Sub Distribution Board) 

  

 -  สายไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น 

  

2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า OUB (Output UPS Breaker) 
จ านวน 2 หน่วย 

 ตามผนวก ก 

 - อุปกรณ์ MCCB (Circuit Breaker)   

 -  ชุดย้ายโหลดทางไฟฟ้า Electrical manual Bypass   

 -  สายไฟฟ้าส าหรับติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ตู้ควบคุมไฟฟ้า OUB (Output UPS Breaker)   

  

3 ตู้ควบคุมไฟฟ้า Load Center (PDU)  จ านวน 2 หน่วย  ตามผนวก ก 

 - อุปกรณ์ MCCB (Circuit Breaker)   

 - สายไฟฟ้าส าหรับติดตั้งระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า  
Load Center (PDU) 

  

4 ตู้ควบคุมไฟฟ้า Facility PDU(UPS)  
และ Facility Consumer จ านวน 2 หน่วย 

 ตามผนวก ก 

 - อุปกรณ์ MCCB (Circuit Breaker)   

 - สายไฟฟ้าส าหรับติดตั้งระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า 
Facility PDU(UPS) และ Facility Consumer 

  

5 รายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี)    

    

    

    



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.10 

แบบแสดงผลการค านวณแบตเตอรี่ส ารองไฟฟ้าของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS)  

ขนาดไม่ต่ ากว่า 60 kVA (54 KW) ที่เสนอ โดยต้องสามารถส ารองไฟฟ้าได้อย่างน้อยเครื่องละ 15 นาที  
โหลดเต็มพิกัด (Full-Load) ที่ไม่ต่ ากว่า 60 kVA (54kW), PF. = 0.9 

 

Power rating                         >= 60000 VA 

Power factor                         >= 0.9  

Efficiency   >= 93 % 

End voltage                            = 1.80 Volt 

No. of Standard Battery     =   …………………… Blocks 

No. of cell per block                   =   …………………… Cells 

Total battery cells                =   …………………… Cells 

 Inverter  Input Power =    Power rating  x Power factor Efficiency  

 = …………………… Watt 
 

Inverter Input voltage   =   End voltage  x  No. of cell per block  x  No. of Battery 

 = …………………… Volt 

 Inverter Input current  =  Inverter Input  Power  Inverter Input Voltage  
 = …………………… Amp 

 Inverter Input power/Cell   =   Inverter Input  Power  Total battery cells  

 = …………………… Watt/Cell 

 

Backup time              =     15 Minutes 

 

หมายเหตุ  ให้จัดท าตารางแสดงปริมาณการจ่ายกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้           
ที่เวลาต่าง ๆ (ตามตัวอย่าง) ด้วย  

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.10 

ตัวอย่างตาราง แสดงปริมาณการจ่ายกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ที่เวลาต่าง ๆ 

 

Constant Current Discharge Data ( 25 ℃, A ) 
End 

Voltage 

(V/Cell) 

Minute Hour 

5 10 15 20 25 30 45 1 1.5 2 3 5 6 10 20 

1.80                

 

 

Constant Power Discharge Data ( 25 ℃, W/Cell ) 
End 

Voltage 

(V/Cell) 

Minute Hour 

5 10 15 20 25 30 45 1 1.5 2 3 5 6 10 20 

1.80                

 

 


