
 
 
 

 

 
 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ.  
เรื�อง  ประกวดราคาซื�ออุปกรณ์สาํหรับโครงการพฒันาระบบเครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ 

ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 --------------------------------  

 

  ดว้ยสํานกังาน ก.พ. มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื�ออุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันา
ระบบเครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 5 ประเภทรายการ ดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งประกอบดว้ย 
 

รายการ จาํนวน 

1. ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 
 ไร้สาย (Access Point)   

55 ชุด 

2. ชุดอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย  
    (Controller) 

2 ชุด 

3.  ชุดซอฟตแ์วร์ควบคุมระบบเครือข่าย 
     ไร้สาย (Wirless Control System) 

1 ชุด 

4.  อุปกรณ์เชื�อมต่อชนิดไร้สาย  
     (Wireless Adaptor) 

300 ชุด 

5.  ค่าเดินสายและติดตั�ง 1 งาน 
 

 

 1.   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปนี�  
 1.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุที�ประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ
และไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 1.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 1.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิT หรือความคุม้กนัซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�น
ศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิT และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
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1.5 ตวัอยา่งสัญญาซื�อขายคอมพิวเตอร์ 
1.6 แบบหนงัสือคํ�าประกนั 

         (1) หลกัประกนัซอง   
           (2) หลกัประกนัสัญญา 
  1.7 บทนิยาม 
   (1) ผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
   (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
  1.8 แบบบญัชีเอกสาร 
   (1) บญัชีเอกสารส่วนที�  1 
   (2)  บญัชีเอกสารส่วนที�  2 
 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 

 2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุที�ประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการและ
ไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื�น และ/หรือ 
ต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้  1.7 
 2.4 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิT หรือความคุม้กนัซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ� น  
ศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิT และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

 

 3. หลกัฐานการเสนอราคา 
 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 

  3.1 ส่วนที!  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื�นสํา เนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(ข) บ ริ ษัท จํา กัด ห รื อ บ ริ ษัท ม ห า ช น จํา กัด  ใ ห้ ยื� น สํ า เ น า ห นัง สื อ รั บ ร อ ง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  
และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร่้วมค้า ให้ยื�นสําเนา

สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที�มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื�น
เอกสารตามที�ระบุไวใ้น  (1) 

(3) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(4) บญัชีเอกสารส่วนที�  1  ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้  1.8  (1)   

 

  3.2 ส่วนที!  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 

   (1)  แคต็ตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้  4.3   
   (2) หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูเ้สนอราคา 
มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทน 
        (3) หลกัประกนัซอง  ตามขอ้  5. 

       (4) บญัชีเอกสารส่วนที�  2  ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้  1.8  (2) 
 

 4. การเสนอราคา 
 

 4.1 ผู เ้สนอราคาตอ้งยื �นขอ้เสนอตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถว้น  ลงลายมือชื�อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 
 4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ภายใน 90 วนั นบัถดัจากวนัที�สํานกังาน ก.พ. 
แจง้ใหเ้ขา้ดาํเนินการ 
 4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุไปพร้อมเอกสารส่วนที�  1  และเอกสารส่วนที�  2  เพื�อประกอบการพิจารณาหลกัฐานดงักล่าวนี�
สาํนกังานจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
  สําหรับแค็ตตาล็อกที�แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง  โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค ์
จะขอดูตน้ฉบบัแค็ตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให้ คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ
ภายใน 3 วนัทาํการ 
 4.4 ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งแบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคอุปกรณ์สําหรับ
โครงการพฒันาระบบเครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ตามแบบในขอ้ 1.3 
  ทั�งนี�แคต็ตาล็อกของครุภณัฑใ์หขี้ดเส้นใตเ้นน้ขอ้ความที�อธิบายคุณสมบติัของครุภณัฑ์ดว้ย  
และระบุว่าตรงกับคุณลักษณะของครุภณัฑ์ในข้อใด  พร้อมนี� ให้ระบุในตารางเปรียบเทียบคุณสมบติั 
ทางเทคนิคฯ  ช่องเอกสารอา้งอิงดว้ยวา่อา้งอิงแคต็ตาล็อกหนา้ใด 
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  4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑ์
หรือตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย หรือตวัแทนที�ได้รับการแต่งตั�งให้จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์  
ในประเทศไทย  ในรายการที� 1 - 3    
  4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือแสดงเงื�อนไขการซื�ออุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันา
ระบบเครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      
ตามแบบในขอ้ 1.4  จาํนวน  3  ชุด 
  4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งสาํเนาเอกสารในขอ้  3.2 (1),  4.4  และ 4.5   จาํนวน  4  ชุด 
    4.8 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุที�เสนอ  จาํนวน ...-...   หน่วย (ถา้มี) เพื�อใช ้
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั�งนี�   สํานกังานจะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ  ที�เกิดขึ�นแก่ตวัอย่างดงักล่าว ตวัอย่างที�เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ สํานกังานจะคืนให้แก่ 
ผูเ้สนอราคา 
  4.9 ก่อนยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผูเ้สนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคา 
ทั� งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยว ิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  4.10  ผู้ เสนอราคาจะต้องยื !นเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล ็กทรอนิกส์   
ในวันที� 16 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3316 อาคารศูนย์สัมมนา  

(อาคาร 3 ชั*น 3) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั�งอยูเ่ลขที� 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  
อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี 
 

        เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล ้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ�มเติมโดยเด็ดขาด 
 

   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้เสนอราคา 
แต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ 1.7  (1)  ณ วนัประกาศประกวดราคา
ซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั�งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอราคา
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื�นใดที�มี
หลกัฐานว่า ผูเ้สนอราคารับทราบแลว้ 
 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที�มีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่าง 
เป็นธรรมตามขอ้ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคารายนั�นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  
และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน  
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   ผูเ้สนอราคาที�ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื�องตน้ เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอ
ราคา ที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือผูเ้สนอราคาที�ไม่ผา่น
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสั�งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที�จัดหาพสัดุภายใน 3 วนั 
นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที�จดัหา
พสัดุใหถื้อเป็นที�สุด 
 

   หากปรากฏต่อคณะ กรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาซื� อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที�
กาํหนดไว ้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคา
พบปะหรือติดต่อสื�อสารกบับุคคลอื�น และเมื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะให้ดาํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป 
จากขั�นตอนที�คา้งอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที�ยงัเหลือก่อนจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา  
แต่ตอ้งสิ�นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั�งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที� เพื�อเริ�มตน้กระบวนการ
เสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที�อยูใ่นสถานที�นั�นทราบ 
 

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ  เพื�อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

  4.11 ผู้เสนอราคาที!มีสิทธิได้รับการคัดเลอืกให้เข้าเสนอราคาในวนัที!  18  สิงหาคม  2552 
    -  ลงทะเบียน     ระหวา่งเวลา  10.10  น.  ถึง  10.40  น. 
    -  ทดสอบระบบ     ระหวา่งเวลา  10.40  น.  ถึง  10.55  น. 
    -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา  11.00  น.  ถึง  11.30  น. 
 

ณ  บริษทั บีส ไดเมนชั�น จาํกดั ตั�งอยู่ที�อาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต ชั�น 4 เลขที� 88/88 หมู่ที� 2 ซอยงามวงศ์วาน 6 
ถนนงามวงศ์วาน  ตาํบลบางเขน  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  (หลังกระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนย์บริการ 
พานาโซนิค) ซึ� งเป็นผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั� งนี�   โดยจะตอ้งปฏิบติั
ดงันี�  
  (1)  ผู ้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื�อนไขการซื� ออุปกรณ์สําหรับ
โครงการพฒันาระบบเครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรีด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งเริ�มตน้ที�  
9,000,000.- บาท  (เกา้ลา้นบาทถว้น) 
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 (3)  ราคาที� เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอื�น ๆ (ถ้า มี )  
รวมค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
 (4)  ราคาที� เสนอในการประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง 
ไม่สูงเกินกวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 (5)  ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื�อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ�นแล้ว 
จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที�ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที�เสนอหลงัสุด 
   (6)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  60  วนั นบัแต่วนัยืนยนัราคา
สุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยืนราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที�ตนเสนอไว ้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้
 (7)  ผูเ้สนอราคาที�เขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการจดั
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั�งนี� จะแจง้ให้
ทราบในวนัเสนอราคา 
 

    5. หลกัประกนัซอง 
 

  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื!นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จํานวน  
450,000.- บาท (สี!แสนห้าหมื!นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ�าประกัน ตั�งแต่ 
วันยื!นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ�นสุดการยืนราคา (ตั�งแต่วันที! 16 กรกฎาคม 2552 
ถึงวนัที! 16 ตุลาคม 2552) โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�    
  5.1 เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่สํานกังาน  ชื�อบญัชี  “สํานกังาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวนัที�
ที�ยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้นั�นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
  5.2 หนังสือคํ� าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ� าประกันดังระบุ 
ในขอ้ 1.6 (1) 
  5.3 หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ที�ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ� าประกัน ตามประกาศของธนาคาร                       
แห่งประเทศไทย ซึ� งได้แจง้เวียนชื�อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือ                  
ค ํ�าประกนัดงัระบุในขอ้  1.6 (1) 
 5.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 

  หลกัประกนัซองตามขอ้นี�   สํานกังานจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้ ํ�าประกนัภายใน 15 วนั 
นบัถดัจากวนัที�ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที�คดัเลือกไวซึ้� งเสนอราคาตํ�าสุด
จะคืนใหต่้อเมื�อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื�อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
          การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย 
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 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

   6.1 ในการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  สํานักงานจะพิจารณาตดัสินด้วย
ราคารวม 
                     6.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื�นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคาราย
นั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวด
ราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั  ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อสาํนกังานเท่านั�น 
 6.3 สาํนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณี
ดงัต่อไปนี�  

(1)   ไม่ปรากฏชื�อผูเ้สนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
สาํนกังาน 

(2)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไข ที�กาํหนดในเอกสารประกวดราคาซื�อ 
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทาํให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ 
ผูเ้สนอราคารายอื�น 
 6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาํสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือสํานกังานมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคา  ชี� แจงขอ้เท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือ
ข้อเท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวข้อง  กับผูเ้สนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  
หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกตอ้ง 
 

 6.5 สํานักงานทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด  หรือราคาหนึ� งราคาใด  หรือราคาที�เสนอ
ทั�งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื�อในจาํนวน  หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ� งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัซื�อเลยก็ได ้สุดแต่จะ 
พิจารณา  ทั�งนี�   เพื �อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของสํานกังานเป็น
เด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั�งสาํนกังานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
ซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที�ไดร้ับ
การคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อได้ว่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
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 6.6 ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิได้รับการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.7 สํานกังานมีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูเ้สนอ
ราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน 

 7.  การทาํสัญญาซื�อขาย 
 

 7.1 ในกรณีที�ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูค้ ้า) สามารถ 
ส่งมอบสิ�งของได ้ครบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ นบัแต่วนัที�ทาํขอ้ตกลงซื�อ สํานักงาน
อาจจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ แทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ ในขอ้ 1.5 ก็ได ้
 

 7.2  ในกรณีที�ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ 
สิ�งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ หรือสํานกังานเห็นว่าไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลง
เป็นหนังสือ ตามขอ้ 7.1  ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญาซื�อขาย  
ตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.5  กบัสํานกังานภายใน  10  วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาสิ�งของที�ประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ใหส้าํนกังานยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�   
 (1) เช็คที�ธนาคารสั�งจ่าย ใหแ้ก่สาํนกังาน ชื�อบญัชี “สาํนกังาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวนัที� 
ที�ทาํสัญญาหรือ ก่อนหนา้นั�นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
 (2)  หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนั ดงัระบุ 
ในขอ้ 1.6 (2) 
 (3) หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที�ไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ� าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ซึ� งได้แจ้งเวียนชื�อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ 
คํ�าประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.6 (2) 
 (4)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 หลกัประกนันี� จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที�คู่สัญญา พน้จาก
ขอ้ผกูพนัตามสัญญาซื�อขายแลว้ 
 

 8.  อตัราค่าปรับ 
 

                        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื�อขายขอ้ 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ  0.10    ต่อวนั 
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 9. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
 

                       ผูช้นะการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือ
ทาํสัญญาซื�อขาย ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของ 
สิ�งของที�ซื�อขายที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  1  ปี นบัถดัจากวนัที�ผูซื้�อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบ
จดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน   7  วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
 

 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื!น ๆ 
 

   10.1 เงินค่าพสัดุสาํหรับการซื�อครั� งนี�  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2552          
  10.2   เมื�อสาํนกังานไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และไดต้กลงซื�อสิ�งของตาม
การประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มา
จากต่างประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ� งเป็นผูข้าย จะตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี�  

(1) แจง้การสั�งหรือนาํสิ� งของที�ซื�อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมการ
ขนส่งทางนํ�าและพาณิชยนาว ี ภายใน 7 วนั นบัตั�งแต่วนัที�ผูข้ายสั�ง หรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็น
ของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นใด 

(2) จัดการให้สิ� งของที� ซื� อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที� มี สิทธิ
เช่นเดียวกบัเรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางนํ� าและ
พาณิชยนาวใีหบ้รรทุกสิ�งของนั�น โดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออื�น  หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื�น 

(3) ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
   10.3  ผูเ้สนอราคาซึ� งไดย้ื�นเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสํานกังานฯ 
แลว้ จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื�อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาแลว้ตอ้งเขา้ร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้ 4.11 (3) (4) และ (5) มิฉะนั�น
สํานกังานจะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�ง
อาจพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 


























