
 
 

 
 
 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
เร่ือง  ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ โฆษณาและเผยแพร'พร�อมติดตั้ง คร้ังที่ ๒ 

ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) 
 

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

  สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน มีความประสงค�จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ�
โฆษณาและเผยแพร(พร�อมติดตั้ง คร้ังที่ ๒ ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) ราคากลาง 
ของงานซ้ือในการประกวดราคาคร้ังนี้ เป9นเงินท้ังสิ้น ๑,๓๘๙,๓๗๓.๐๒ บาท (หนึ่งล�านสามแสนแปดหม่ืน 
เก�าพันสามร�อยเจ็ดสิบสามบาทสองสตางค�) ตามรายการ ดังนี้ 
  การจั ด ซ้ื อ อุปกรณ� สํ าห รับการประชุ มทางไกลผ( านระบบ วิดี โอคอน เฟ อเรน ซ�  
และการถ(ายทอดสด เพื่อแพร(ภาพและเสียงการสนทนา การแสดงการถามตอบ หรืองานกิจกรรม 
ผ(านช(องทางออนไลน� จํานวน ๑ งาน ดังน้ี 

 ๑. เครื่องสลับสัญญาณภาพ จํานวน ๑ เคร่ือง 

 ๒. เครื่องรับและส(งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร�สาย จํานวน ๓ ชุด 

 ๓. โทรทัศน� แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๖๕ นิว้ จํานวน ๒ เคร่ือง 

 ๔. เครื่องผสมสัญญาณเสียง จํานวน ๑ เคร่ือง 

 ๕. ไมโครโฟนไร�สายแบบหนีบปกเสื้อสําหรับกล�อง จํานวน ๒ ชุด 

 ๖. ไมโครโฟนไร�สายแบบหนีบปกเสื้อสําหรับห�องสตูดิโอ จํานวน ๒ ชุด 

 ๗. ชุดโคมไฟสตูดิโอ จํานวน ๑ ชุด 

 ๘. ด�ามจับถือกล�องเดินถ(ายกันสั่นสําหรับกล�อง DSLR Mirrorless จํานวน ๑ ชุด  

 ๙. อุปกรณ�แยกสัญญาณรบกวน (Dual Transformer Isolator) จํานวน ๓ ชุด   

 การจัดซ้ืออุปกรณ�สําหรับการประชุมผ(านสื่ออิเล็กทรอนิกส� พร�อมติดตั้ง จํานวน ๑ งาน ดังนี้ 

 ๑. โทรทัศน� แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๘๕ นิ้ว จํานวน ๔ เคร่ือง 

 ๒. โทรทัศน� แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๖๕ นิ้ว จํานวน ๑๗ เคร่ือง 

 ๓. กล�องสําหรับการประชุมผ(านสื่ออิเล็กทรอนิกส� จํานวน ๒๓ ชุด 

  (Video Conference Camera) 

 ๔. ไมโครโฟนสาํหรับประชุมผ(านสื่ออิเล็กทรอนิกส�  จํานวน ๒๐ ชุด 

  (Omnidirectional Microphone) 
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 ๕. อุปกรณ�กระจายช(องสัญญาณ USB 3.0 จํานวน ๒๓ ชุด 

 ๖. สายสัญญาณ USB 3.0 ความยาวไม(น�อยกว(า ๕ เมตร จํานวน ๒๒ เส�น 

 ๗. สายสัญญาณ HDMI ความยาวไม(น�อยกว(า ๑๐ เมตร จํานวน ๒๒ เส�น 

 ๘. อุปกรณ�แยกสัญญาณรบกวน (Dual Transformer Isolator) จํานวน ๓ ชุด  

 ๙. ขาตั้ง TV สําหรับโทรทัศน�ขนาด ๖๕ น้ิว ถึง ๘๕ นิ้ว  จํานวน ๖ ชุด   

  แบบเคลื่อนท่ี 

  ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต(อไปนี้ 
 ๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.  ไม(เป9นบุคคลล�มละลาย 
 ๓.  ไม(อยู(ระหว(างเลิกกิจการ 
 ๔.  ไม(เป9นบุคคลซ่ึงอยู(ระหว(างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน(วยงานของรัฐ 
ไว�ชั่วคราว เนื่องจากเป9นผู�ที่ไม(ผ(านเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว(าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร(ในระบบเครือข(ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๕.  ไม(เป9นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ทิ้งงานและได�แจ�งเวียนชื่อให�เป9นผู�ท้ิงงาน 
ของหน(วยงานของรัฐในระบบเครือข(ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู� ท้ิงงาน 
เป9นหุ�นส(วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด�วย 
 ๖.  มีคุณสมบัติและไม(มีลักษณะต�องห�ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๗. เป9นนิติบุคคล ผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล(าว
 ๘. ไม( เป9นผู� มีผลประโยชน�ร(วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนที่ เข�ายื่นข�อเสนอให�แก( 
สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม(เป9น 
ผู�กระทําการอันเป9นการขัดขวางการแข(งขันอย(างเป9นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�คร้ังนี้ 
 ๙. ไม(เป9นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม(ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต(
รัฐบาลของผู�ยื่นข�อเสนอได�มีคําสั่งให�สละเอกสิทธิ์ความคุ�มกันเช(นว(านั้น 
 ๑๐. ผู�ยื่นข�อเสนอท่ียื่นข�อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร(วมค�า” ต�องมีคุณสมบัติดังน้ี      
  กรณีที่ข�อตกลงฯ กําหนดให�ผู�เข�าร(วมค�ารายใดรายหนึ่งเป9นผู�เข�าร(วมค�าหลัก ข�อตกลงฯ
จะต�องมีการกําหนดสัดส(วนหน�าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค(าตามสัญญาของ
ผู�เข�าร(วมค�าหลักมากกว(าผู�เข�าร(วมค�ารายอ่ืนทุกราย                                                                           
  กรณีท่ีข�อตกลงฯ กําหนดให�ผู�เข�าร(วมค�ารายใดรายหน่ึงเป9นผู�เข�าร(วมค�าหลักกิจการ
ร(วมค�านั้นต�องใช�ผลงานของผู�เข�าร(วมค�าหลักรายเดียวเป9นผลงานของกิจการร(วมค�าที่ยื่นข�อเสนอ  
  สําหรับข�อตกลงฯ ที่ไม(ได�กําหนดให�ผู�เข�าร(วมค�ารายใดเป9นผู�เข�าร(วมค�าหลัก ผู�เข�าร(วมค�า
ทุกรายจะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว�ในเอกสารเชิญชวน 
 ๑๑. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
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 ๑๒. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีผลงานในการขายและติดต้ังอุปกรณ�สําหรับการประชุมผ(านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�ที่เป9นคู(สัญญาโดยตรงกับส(วนราชการหรือหน(วยงานของรัฐ หรือหน(วยงานเอกชน อย(างน�อย 
๑ สัญญา ที่ มีวงเงินต(อสัญญาไม(น�อยกว(า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท และเป9นผลงานที่ดําเนินการแล�วเสร็จ 
และผ(านการตรวจรับเรียบร�อยแล�วภายในระยะเวลาไม(เกิน ๒ ปu นับถึงวันยื่นข�อเสนอ โดยแนบหนังสือรับรอง
ผลงานหรือสําเนาสัญญาหรือสําเนาใบสั่งซ้ือท่ีแสดงรายละเอียดของงานขายและติดตั้งอุปกรณ�สําหรับ 
การประชุมผ(านสื่ออิเล็กทรอนิกส�มาพร�อมกับการยื่นข�อเสนอ ทั้ งนี้  สํานักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ 
ที่จะตรวจสอบข�อเท็จจริงโดยตรงจากหน(วยงานที่เป9นคู(สัญญาตามเอกสารที่เสนอนั้น 
 ๑๓. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีเจ�าหน�าที่ด�านเทคนิคให�คําปรึกษาในการใช�งานอุปกรณ�ตามที่เสนอ  
และเป9นพนักงานประจําของผู�ยื่นข�อเสนอมาแล�วไม(น�อยกว(า ๑ ปu อย(างน�อย ๑ คน โดยแนบเอกสาร 
หนังสือรับรองการเป9นพนักงานของผู�ยื่นข�อเสนอ พร�อมช(องทางการติดต(อโดยให�ยื่นขณะเข�าเสนอราคา 

 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�
ในวันที่ ................................................. ระหว(างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

 ผู�สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  โดยดาวน�โหลดเอกสารผ(าน 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�ได�ตั้งแต(วันที่ประกาศจนถึงก(อนวันเสนอราคา 

 ผู�สนใจสามารถดูรายละเอียดได�ที่เว็บไซต� www.ocsc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต(อ ๖๒๗๕ ในวันและเวลาราชการ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี        กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
 (นายกิติพงษ�  มหารัตนวงศ�) 
 ผู�ช(วยเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
 เลขาธิการ ก.พ. 

 



 เอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)  
เลขที่  .......... /๒๕๖๕ 

การซื้อครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร5พร�อมติดตั้ง คร้ังที่ ๒ 
ตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 

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

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

 สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า “สํานักงาน ก.พ.” มีความประสงค% 
จะประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% (e-bidding) ตามรายการ ดังน้ี 
  การจัดซ้ืออุปกรณ%สําหรับการประชุมทางไกลผ�านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ% และการถ�ายทอดสด 
เพื่อแพร�ภาพและเสยีงการสนทนา การแสดงการถามตอบ หรืองานกิจกรรมผ�านช�องทางออนไลน% จํานวน ๑ งาน ดังนี้ 

 ๑. เครื่องสลับสัญญาณภาพ จํานวน ๑ เคร่ือง 

 ๒. เครื่องรับและส�งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร�สาย จํานวน ๓ ชุด 

 ๓. โทรทัศน% แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๖๕ นิว้ จํานวน ๒ เคร่ือง 

 ๔. เครื่องผสมสัญญาณเสียง จํานวน ๑ เคร่ือง 

 ๕. ไมโครโฟนไร�สายแบบหนีบปกเสื้อสําหรับกล�อง จํานวน ๒ ชุด 

 ๖. ไมโครโฟนไร�สายแบบหนีบปกเสื้อสําหรับห�องสตูดิโอ จํานวน ๒ ชุด 

 ๗. ชุดโคมไฟสตูดิโอ จํานวน ๑ ชุด 

 ๘. ด�ามจับถือกล�องเดินถ�ายกันสั่นสําหรับกล�อง DSLR Mirrorless จํานวน ๑ ชุด  

 ๙. อุปกรณ%แยกสัญญาณรบกวน (Dual Transformer Isolator) จํานวน ๓ ชุด   

 การจัดซ้ืออุปกรณ%สําหรับการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส% พร�อมติดตั้ง จํานวน ๑ งาน ดังนี้ 

 ๑. โทรทัศน% แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๘๕ นิ้ว จํานวน ๔ เคร่ือง 

 ๒. โทรทัศน% แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๖๕ นิ้ว จํานวน ๑๗ เคร่ือง 

 ๓. กล�องสําหรับการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส% จํานวน ๒๓ ชุด 

  (Video Conference Camera) 

 ๔. ไมโครโฟนสาํหรับประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส%  จํานวน ๒๐ ชุด 

  (Omnidirectional Microphone) 

 ๕. อุปกรณ%กระจายช�องสัญญาณ USB 3.0 จํานวน ๒๓ ชุด 

 ๖. สายสัญญาณ USB 3.0 ความยาวไม�น�อยกว�า ๕ เมตร จํานวน ๒๒ เส�น 

 ๗. สายสัญญาณ HDMI ความยาวไม�น�อยกว�า ๑๐ เมตร จํานวน ๒๒ เส�น 

 ๘. อุปกรณ%แยกสัญญาณรบกวน (Dual Transformer Isolator) จํานวน ๓ ชุด  

 ๙. ขาตั้ง TV สําหรับโทรทัศน%ขนาด ๖๕ น้ิว ถึง ๘๕ นิ้ว  จํานวน ๖ ชุด   

  แบบเคลื่อนท่ี 

- ร5าง - 



- 2 - 
 

 

 

พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต�องเปfนของแท� ของใหม� ไม�เคยใช�งานมาก�อน ไม�เปfนของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพท่ีจะใช�งานได�ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%
ฉบับน้ี โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนด ดังต�อไปน้ี 

 ๑. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
  ๑.๑ ขอบ เขตของงาน ซ้ือครุ ภัณฑ% โฆษณาและเผยแพร�พ ร�อมติดตั้ ง ครั้ งที่  ๒  
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ%โฆษณาและเผยแพร�พร�อมติดตั้ง คร้ังท่ี ๒  
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว�ในระบบการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% 
  ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญาซ้ือ) 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู�มีผลประโยชน%ร�วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข�งขันอย�างเปfนธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว�ในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% 
   (๑) บัญชีเอกสารส�วนที่  ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส�วนที่  ๒ 
  ๑.๗ แบบตารางเปรียบเทียบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ%โฆษณา 
และเผยแพร�พร�อมติดตั้ง คร้ังท่ี ๒ 
  ๑.๘ แบบตารางผลงานในการขายและติดตั้งสําหรับการประชุมผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส% 

 ๒. คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ 
  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒.๒ ไม�เปfนบุคคลล�มละลาย 
  ๒.๓ ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
  ๒.๔ ไม�เปfนบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงาน 
ของรัฐไว�ชั่วคราว เนื่องจากเปfนผู�ที่ไม�ผ�านเกณฑ%การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  ๒.๕ ไม�เปfนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ทิ้งงานและได�แจ�งเวียนชื่อให�เปfน 
ผู�ทิ้งงานของหน�วยงานของรัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู�ทิ้งงาน
เปfนหุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด�วย 
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือ 
จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๒.๗ เปfนนิติบุคคล ผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ดังกล�าว 
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  ๒.๘ ไม�เปfนผู�มีผลประโยชน%ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนที่เข�ายื่นข�อเสนอให�แก� 
สํานักงาน ก.พ. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% หรือไม�เปfนผู�กระทําการอันเปfนการขัดขวาง 
การแข�งขันอย�างเปfนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%คร้ังน้ี 
  ๒.๙ ไม�เปfนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�
รัฐบาลของผู�ยื่นข�อเสนอได�มีคําสั่งให�สละเอกสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
  ๒.๑๐ ผู�ยื่นข�อเสนอที่ยื่นข�อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร�วมค�า” ต�องมีคุณสมบัติดังน้ี      
   กรณีที่ข�อตกลงฯ กําหนดให�ผู�เข�าร�วมค�ารายใดรายหน่ึงเปfนผู� เข�าร�วมค�าหลัก 
ข�อตกลงฯ จะต�องมีการกําหนดสัดส�วนหน�าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค�าตามสัญญา
ของผู�เข�าร�วมค�าหลักมากกว�าผู�เข�าร�วมค�ารายอ่ืนทุกราย   
   กรณีที่ข�อตกลงฯ กําหนดให�ผู�เข�าร�วมค�ารายใดรายหน่ึงเปfนผู�เข�าร�วมค�าหลัก
กิจการร�วมค�านั้นต�องใช�ผลงานของผู�เข�าร�วมค�าหลักรายเดียวเปfนผลงานของกิจการร�วมค�าที่ยื่นข�อเสนอ 
   สําหรับข�อตกลงฯ ที่ไม�ได�กําหนดให�ผู�เข�าร�วมค�ารายใดเปfนผู�เข�าร�วมค�าหลัก ผู�เข�าร�วม
ค�าทุกรายจะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว�ในเอกสารเชิญชวน 
  ๒.๑๑ ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  ๒.๑๒ ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีผลงานในการขายและติดตั้งอุปกรณ%สําหรับการประชุม 
ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส%ท่ีเปfนคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ หรือหน�วยงานเอกชน อย�างน�อย 
๑ สัญญา ท่ีมีวงเงินต�อสัญญาไม�น�อยกว�า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท และเปfนผลงานท่ีดําเนินการแล�วเสร็จและผ�าน 
การตรวจรับเรียบร�อยแล�วภายในระยะเวลาไม�เกิน ๒ ปv นับถึงวันยื่นข�อเสนอ โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน
หรือสําเนาสัญญาหรือสําเนาใบส่ังซ้ือที่แสดงรายละเอียดของงานขายและติดตั้งอุปกรณ%สําหรับการประชุม 
ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส%มาพร�อมกับการยื่นข�อเสนอ ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข�อเท็จจริง
โดยตรงจากหน�วยงานที่เปfนคู�สัญญาตามเอกสารที่เสนอนั้น 
  ๒.๑๓ ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีเจ�าหน�าที่ด�านเทคนิคให�คําปรึกษาในการใช�งานอุปกรณ%ตามที่
เสนอ และเปfนพนักงานประจําของผู�ยื่นข�อเสนอมาแล�วไม�น�อยกว�า ๑ ปv อย�างน�อย ๑ คน โดยแนบเอกสาร
หนังสือรับรองการเปfนพนักงานของผู�ยื่นข�อเสนอ พร�อมช�องทางการติดต�อโดยให�ยื่นขณะเข�าเสนอราคา 

 ๓. หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
  ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% โดยแยกเปfน ๒ ส�วน คือ 
  ๓.๑ ส5วนที่ ๑ อย5างน�อยต�องมีเอกสารดังต5อไปน้ี 
  (๑) ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเปfนนิติบุคคล 
  (ก) ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส�วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง  
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   (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห%สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี)  
และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ� (ถ�ามี) พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
  (๒) ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเปfนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ มิใช�นิติบุคคล  
ให�ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู� น้ัน สําเนาข�อตกลงที่แสดงถึงการเข�าเปfนหุ�นส�วน (ถ�ามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�เปfนหุ�นส�วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู�เปfนหุ�นส�วนที่มิได�ถือสัญชาติ
ไทย พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง 
  (๓) ในกรณี ผู�ยื่ นข�อเสนอเปfนผู�ยื่นข�อเสนอร�วมกันในฐานะเปfนผู� ร�วมค�า  
ให�ยื่นสําเนาสัญญาของการเข�าร�วมค�า และเอกสารตามที่ระบุไว�ใน (๑) หรือ (๒) ของผู�ร�วมค�า แล�วแต�กรณี  
  (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
   (๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย% พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง 
   (๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพิ่ม พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
  (๕) บัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได�ยื่นพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบ 
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๖ (๑) โดยไม�ต�องแนบในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
 ทั้งน้ี เม่ือผู�ยื่นข�อเสนอดําเนินการแนบไฟล%เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ 
ครบถ�วน ถูกต�องแล�ว ระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส%จะสร�างบัญชีเอกสารส�วนที่  ๑  
ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๖ (๑) ให�โดยผู�ยื่นข�อเสนอไม�ต�องแนบบัญชีเอกสารส�วนที่ ๑ ดังกล�าว 
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๓.๒ ส5วนที่ ๒ อย5างน�อยต�องมีเอกสารดังต5อไปน้ี 
  (๑)  ในกรณีที่ผู�ยื่นข�อเสนอมอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให�แนบหนังสือ
มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปyตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ 
ทั้งน้ี หากผู�รับมอบอํานาจเปfนบุคคลธรรมดาต�องเปfนผู�ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล�วเท�าน้ัน 
  (๒) แคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข�อ ๔.๔ 
   (๓) ตารางเปรียบเทียบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ%โฆษณา 
และเผยแพร�พร�อมติดตั้ง คร้ังท่ี ๒ พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง ตามข�อ ๔.๕ (เอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๗) 
  (๔) สําเนาหนังสือรับรองสินค�า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรม      
แห�งประเทศไทย (ถ�ามี) พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง 
  (๕) สําเนาใบข้ึนทะเบียนผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(SMEs) (ถ�ามี) พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง 
  (๖) หนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญาหรือสําเนาใบส่ังซ้ือที่แสดงรายละเอียด
ของงานขายและติดต้ังอุปกรณ%สําหรับการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส% ท่ีเปfนคู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ 
หรือหน�วยงานของรัฐ หรือหน�วยงานเอกชน อย�างน�อย ๑ สัญญา ที่มีวงเงินต�อสัญญาไม�น�อยกว�า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
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และเปfนผลงานท่ีดําเนินการแล�วเสร็จและผ�านการตรวจรับเรียบร�อยแล�วภายในระยะเวลาไม�เกิน ๒ ปv นับถึงวัน
ยื่นข�อเสนอ โดยให�ยื่นขณะเข�าเสนอราคา พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�อง 
   (๗)  ตารางผลงานในการขายและติดตั้งอุปกรณ%สําหรับการประชุมผ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส% พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง (ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๘) 
  (๘) หนังสือรับรองการเปfนพนักงาน (เจ�าหน�าท่ีด�านเทคนิคให�คําปรึกษาในการใช�งาน
อุปกรณ%ตามที่เสนอ และเปfนพนักงานประจําของผู�ยื่นข�อเสนอมาแล�วไม�น�อยกว�า ๑ ปv อย�างน�อย ๑ คน)  
พร�อมช�องทางการติดต�อ โดยให�ยื่นขณะเข�าเสนอราคา พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
  (๙) บัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับการเสนอราคาทางระบบ 
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๖ (๒) โดยไม�ต�องแนบในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
  ทั้งน้ี เม่ือผู�ยื่นข�อเสนอดําเนินการแนบไฟล%เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนที่ ๒
ครบถ�วน ถูกต�องแล�ว ระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส%จะสร�างบัญชีเอกสารส�วนที่  ๒  
ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๖ (๒) ให�โดยผู�ยื่นข�อเสนอไม�ต�องแนบบัญชีเอกสารส�วนที่ ๒ ดังกล�าว 
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา  
  ๔.๑ ผู�ยื่นข�อเสนอต�องยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
ด�วยอิเล็กทรอนิกส%ตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%นี้ โดยไม�มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  
และจะต�องกรอกข�อความให� ถูกต�องครบถ�วน พร�อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตน 
ของผู�ยื่นข�อเสนอโดยไม�ต�องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๔.๒ ในการเสนอราคาให�เสนอราคาเปfนเงินบาท และเสนอราคาได�เพียงครั้งเดียว 
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว�ท�าย 
ใบเสนอราคาให�ถูกต�อง ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต�องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม�ตรงกันให�ถือตัวหนังสือเปfนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค�าขนส�ง  
ค�าจดทะเบียน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงไว�แล�ว จนกระท่ังส�งมอบพัสดุให� ณ สํานักงาน ก.พ. 
  ราคาท่ีเสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า ๙๐ วัน ตั้งแต�วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�ยื่นข�อเสนอต�องรับผิดชอบราคาที่ตนได�เสนอไว� และจะถอนการเสนอราคามิได� 
  ๔.๓ ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเสนอกําหนดเวลาส�งมอบพัสดุไม�เกิน ๙๐ วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซ้ือขาย  
  ๔.๔ ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องส�งแคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ%
โฆษณาและเผยแพร�พร�อมติดตั้ง ครั้งที่ ๒ ไปพร�อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส%
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล�าวนี้ สํานักงาน ก.พ. จะยึดไว�เปfนเอกสารของทางราชการ  
      สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให�พิจารณา ให� ขีดเส�นใต� เน�นข�อความที่อธิบาย
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ%โฆษณาและเผยแพร�พร�อมติดตั้ง คร้ังที่ ๒ โดยให�ระบุว�าตรงกับข�อกําหนด 
ของสํานักงาน ก.พ. ในข�อใด หากเปfนสําเนารูปถ�ายจะต�องรับรองสําเนาถูกต�องและประทับตรา (ถ�ามี)  
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ในเอกสารทุกหน�า โดยผู�มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%มีความประสงค%จะขอดูต�นฉบับแคตตาล็อก ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องนําต�นฉบับมาให�คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
    ๔.๕ ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องจัดทําและส�งตารางเปรียบเทียบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ%โฆษณาและเผยแพร�พร�อมติดตั้ง ครั้งที่ ๒ พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�องและประทับตรา (ถ�ามี)  
ในเอกสารทุกหน�า ไปพร�อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส%เพื่อประกอบ 
การพิจารณา รายละเอียดตามแบบตารางเปรียบเทียบฯ (เอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๗)  
    ๔.๖ ก�อนเสนอราคา ผู�ยื่นข�อเสนอควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ทั้งหมดเสียก�อนที่จะตกลงยื่นข�อเสนอตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส% 
  ๔.๗ ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ
ด�วยอิเล็กทรอนิกส% ในวันท่ี .................................................... ระหว�างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
และเวลาในการเสนอราคาให�ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส%เปfนเกณฑ% 
   เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นข�อเสนอและเสนอราคาแล�ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข�อเสนอ
และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
  ๔.๘ ผู�ยื่นข�อเสนอต�องจัดทําเอกสารสําหรับใช�ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล%เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู�ยื่นข�อเสนอต�องเปfนผู� รับผิดชอบตรวจสอบ 
ความครบถ�วน ถูกต�อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล�วจึงส�งข�อมูล 
(Upload) เพื่อเปfนการเสนอราคาให�แก� สํานักงาน ก.พ. ผ�านทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส% 
 ๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอแต�ละรายว�า เปfนผู�ยื่นข�อเสนอที่มีผลประโยชน%ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน  
ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๕ (๑) หรือไม� หากปรากฏว�าผู�ยื่นข�อเสนอรายใดเปfนผู�ยื่นข�อเสนอ 
ที่มีผลประโยชน%ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอที่มีผลประโยชน%
ร�วมกันน้ันออกจากการเปfนผู�ยื่นข�อเสนอ 
  หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ว�า 
ก�อนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณาข�อเสนอ มีผู�ยื่นข�อเสนอรายใดกระทําการอันเปfนการขัดขวางการแข�งขัน 
อย�างเปfนธรรม ตามเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว�ามีการกระทําอันเปfน 
การขัดขวางการแข�งขันอย�างเปfนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้นออกจาก 
การเปfนผู�ยื่นข�อเสนอ และสํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาลงโทษผู�ยื่นข�อเสนอดังกล�าวเปfนผู�ทิ้งงาน เว�นแต�
สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาเห็นว�าผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ันมิใช�เปfนผู�ริเร่ิมให�มีการกระทําดังกล�าวและได�ให� 
ความร�วมมือเปfนประโยชน%ต�อการพิจารณาของสํานักงาน ก.พ. 
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 ๔.๑๐ ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว�ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% 
   (๒)  ราคาที่เสนอจะต�องเปfนราคาที่รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ�ามี)  
รวมค�าใช�จ�ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว 
   (๓) ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องลงทะเบียนเพื่อเข�าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนด 
   (๔) ผู�ยื่นข�อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล�วไม�ได� 
   (๕) ผู�ยื่นข�อเสนอต�องศึกษาและทําความเข�าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว�ในเว็บไซต% www.gprocurement.go.th 

 ๕. หลักเกณฑ�และสิทธใินการพิจารณา 
  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข�อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%คร้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช�หลักเกณฑ%ราคา 
  ๕.๒ การพิจารณาผู�ชนะการยื่นข�อเสนอ  
   กรณีใช�หลักเกณฑ%ราคาในการพิจารณาผู�ชนะการยื่นข�อเสนอ สํานักงาน ก.พ.  
จะพิจารณาจากราคารวม 
  ๕.๓ หากผู�ยื่นข�อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม� ถูกต�องตามข�อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน 
การยื่นข�อเสนอไม�ถูกต�อง หรือไม�ครบถ�วนตามข�อ ๓ หรือยื่นข�อเสนอไม�ถูกต�องตามข�อ ๔ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%จะไม�รับพิจารณาข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ัน เว�นแต�  
ผู�ยื่นข�อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม�ครบถ�วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว�ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส% ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญและความแตกต�างนั้นไม�มีผลทําให�เกิดการได�เปรียบเสียเปรียบ 
ต�อผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือเปfนการผิดพลาดเล็กน�อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธิ 
ผู�ยื่นข�อเสนอรายน้ัน 
  ๕.๔ สํานักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ไม�พิจารณาข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอโดยไม�มีการผ�อนผัน  
ในกรณีดังต�อไปนี้ 
   (๑) ไม�ปรากฏชื่อผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผู�รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%ทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส% หรือบัญชีรายชื่อผู� ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%ทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างด�วยอิเล็กทรอนิกส% ของสํานักงาน ก.พ.  
   (๒) ไม�กรอก ช่ือผู� ยื่ นข�อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือจัดจ�าง 
ด�วยอิเล็กทรอนิกส% 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%ที่เปfนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน 
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  ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%หรือสํานักงาน ก.พ. มีสิทธิให�ผู�ยื่นข�อเสนอชี้แจงข�อเท็จจริง
เพิ่มเติมได� สํานักงาน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม�รับข�อเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�ทําสัญญา หากข�อเท็จจริงดังกล�าว 
ไม�เหมาะสมหรือไม�ถูกต�อง 
  ๕.๖ สํานักงาน ก.พ. ทรงไว� ซ่ึงสิทธิที่จะไม� รับราคาต่ํ าสุด หรือราคาหนึ่ งราคาใด  
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%โดยไม�พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได� สุดแต�จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพื่อประโยชน%ของทางราชการเปfนสําคัญ และให�ถือว�าการตัดสินของสํานักงาน ก.พ. เปfนเด็ดขาด ผู�ยื่นข�อเสนอ 
จะเรียกร�องค�าใช�จ�าย หรือค�าเสียหายใด ๆ มิได� รวมท้ังสํานักงาน ก.พ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%และลงโทษผู�ยื่นข�อเสนอเปfนผู�ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเปfนผู�ยื่นข�อเสนอที่ได�รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม  
หากมีเหตุที่เชื่อถือได�ว�าการยื่นข�อเสนอกระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปfนเท็จ หรือใช�ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปfนต�น 
   ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได�ว�า 
ไม�อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ได� คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%หรือสํานักงาน ก.พ. จะให�ผู�ยื่นข�อเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให�เชื่อได�ว�า ผู�ยื่นข�อเสนอ
สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ให�เสร็จสมบูรณ% หากคําชี้แจงไม�เปfนที่รับฟ{งได� 
สํานักงาน ก.พ. มีสิทธิท่ีจะไม�รับข�อเสนอหรือไม�รับราคาของผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้น ท้ังน้ี ผู�ยื่นข�อเสนอดังกล�าว 
ไม�มีสิทธิเรียกร�องค�าใช�จ�ายหรือค�าเสียหายใด ๆ จากสํานักงาน ก.พ. 
  ๕.๗ ก�อนลงนามในสัญญาสํานักงาน ก.พ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส% หากปรากฏว�ามีการกระทําท่ีเข�าลักษณะผู�ยื่นข�อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได� รับ 
การคัดเลือกมีผลประโยชน%ร�วมกัน หรือมีส�วนได�เสียกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขัน 
อย�างเปfนธรรม หรือสมยอมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือเจ�าหน�าที่ในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการ
ทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  

  ๕.๘ หากผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงเปfนผู�ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว�าราคาตํ่าสุด        
ของผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนท่ีไม�เกินร�อยละ ๑๐ ให�หน�วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ�างจากผู�ประกอบการ SMEs 
ดังกล�าว โดยจัดเรียงลําดับผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงเปfนผู�ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว�าราคาต่ําสุด          
ของผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนไม�เกินร�อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไม�เกิน ๓ ราย 
   ผู�ยื่นข�อเสนอที่เปfนกิจการร�วมค�าท่ีจะได�สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู�เข�าร�วมค�าทุกราย
จะต�องเปfนผู�ประกอบการ SMEs 
  ๕.๙ หากผู�ยื่นข�อเสนอได�เสนอพัสดุที่ ได�รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค�า         
ที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว�า
ราคาต่ําสุดของผู�เสนอราคารายอ่ืนไม�เกินร�อยละ ๕ ให�จัดซ้ือจัดจ�างจากผู�ยื่นข�อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได�รับ       
การรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค�าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม     
แห�งประเทศไทย 
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   กรณีท่ีมีการเสนอราคาหลายรายการและกําหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม 
หากผู�ยื่นข�อเสนอได�เสนอพัสดุที่เปfนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได�รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค�า    
ที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย มีสัดส�วนมูลค�าตั้งแต�     
ร�อยละ ๖๐ ข้ึนไป ให�ได�แต�มต�อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง 
  อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู�ยื่นข�อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข�อ ๕.๘ และข�อ ๕.๙ 
ให�ผู�เสนอราคารายนั้นได�แต�มต�อในการเสนอราคาสูงกว�าผู�ประกอบการรายอ่ืนไม�เกินร�อยละ ๑๕ 
  ๕.๑๐ หากผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงมิใช�ผู�ประกอบการ SMEs แต�เปfนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว�าราคาต่ําสุดของผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงเปfนบุคคลธรรมดา 
ที่มิได�ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของต�างประเทศไม�เกินร�อยละ ๓ ให�จัดซ้ือหรือจัดจ�าง
จากผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงเปfนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล�าว 
   ผู�ยื่นข�อเสนอที่เปfนกิจการร�วมค�าท่ีจะได�สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู�เข�าร�วมค�าทุกราย
จะต�องเปfนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

 ๖.   การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๖.๑ ในกรณีท่ีผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% สามารถส�งมอบสิ่งของได�ครบถ�วน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแต�วันท่ีทําข�อตกลงซ้ือ สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาจัดทําข�อตกลงเปfนหนังสือแทน 
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๓ ก็ได� 
  ๖.๒ ในกรณีที่ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%ไม�สามารถส�งมอบสิ่งของได� 
ครบถ�วนภายใน ๕ วันทําการ หรือสํานักงาน ก.พ. เห็นว�าไม�สมควรจัดทําข�อตกลงเปfนหนังสือ ตามข�อ ๖.๑  
ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%จะต�องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในเอกสารแนบท�าย
หมายเลข ๑.๓ หรือทําข�อตกลงเปfนหนังสือ กับสํานักงาน ก.พ. ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�ง  
และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเปfนจํานวนเงินเท�ากับร�อยละ ๕ ของราคาค�าสิ่งของท่ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส%ให�สํานักงาน ก.พ. ยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา โดยใช�หลักประกันอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี 
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คหรือดราฟท%ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ�ายให�แก� สํานักงาน ก.พ. ช่ือบัญชี 
“สํานักงาน ก.พ.” ซ่ึงเปfนเช็คหรือดราฟท%ลงวันที่ท่ีใช�เช็คหรือดราฟท%น้ันชําระต�อเจ�าหน�าท่ีในวันทําสัญญา  
หรือก�อนวันน้ันไม�เกิน ๓ วันทําการ 
  (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย�างท่ีคณะกรรมการ 
นโยบายกําหนด ดังระบุในเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๔ หรือจะเปfนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส% 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
  (๔) หนั งสือ คํ้าประกันของบริษัท เงินทุน  ห รือบ ริษัท เงิน ทุนหลักทรัพย% 
ที่ ได� รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย%และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ 
ของธนาคารแห�งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเวียนให�ทราบ โดยอนุโลม
ให�ใช�ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในเอกสารแนบท�าย
หมายเลข ๑.๔  
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  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้ จะคืนให�  โดยไม� มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับ ถัดจากวันที่ 

ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% (ผู�ขาย) พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล�ว 

 ๗. ค5าจ�างและการจ5ายเงิน  
  สํานักงาน ก.พ. กําหนดจ�ายเงินงวดเดียว โดยจะจ�ายค�าครุภัณฑ%โฆษณาและเผยแพร�
พร�อมติดตั้ง ซ่ึงได�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค�าใช�จ�ายทั้งปวงแล�วให�แก�ผู�ยื่นข�อเสนอ 
ที่ได�รับการคัดเลือกให�เปfนผู�ขาย เม่ือผู�ขายได�ส�งมอบครุภัณฑ%โฆษณาและเผยแพร�พร�อมติดตั้ง ครบถ�วน ถูกต�อง 
ทุกรายการ ตามสัญญาซ้ือขายหรือข�อตกลงเปfนหนังสือ และสํานักงาน ก.พ. ได�ตรวจรับมอบครุภัณฑ%โฆษณา
และเผยแพร�พร�อมติดตั้งไว�เรียบร�อยแล�ว 

 ๘. อัตราค5าปรับ 
                    ค�าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%นี้  
หรือข�อตกลงซ้ือขายเปfนหนังสือ ให�คิดในอัตราร�อยละ ๐.๒๐ ของราคาค�าสิ่งของที่ยังไม�ได�รับมอบต�อวัน  

 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร5อง 

  ๙.๑ ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส% ซ่ึงได�ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุ 
ในเอกสารแนบท�ายหมายเลข ๑.๓ หรือทําข�อตกลงซ้ือเปfนหนังสือ ต�องรับประกันซ�อมแซม แก�ไข หรือเปลี่ยน
แทนอุปกรณ% แล�วแต�กรณีท่ีต�องรับประกันผลิตภัณฑ%ที่เสนอ รวมท้ังอุปกรณ%และการติดตั้ง นับถัดจากวันที่
สํานักงาน ก.พ. ได�ตรวจรับเรียบร�อยแล�ว ภายในระยะเวลาดังนี้ 
  ๑) การจัดซ้ืออุปกรณ%สําหรับการประชุมทางไกลผ�านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ%  
และการถ�ายทอดสด เพื่อแพร�ภาพและเสียงการสนทนา การแสดงการถามตอบ หรืองานกิจกรรมผ�านช�องทาง
ออนไลน% 

      - รายการท่ี ๑ – ๒, ๔ – ๙ เปfนระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๑ ปv 
      - รายการท่ี ๓ เปfนระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๒ ปv 

  ๒) การจัดซ้ืออุปกรณ%สําหรับการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส% พร�อมติดตั้ง 
      - รายการท่ี ๑ – ๓ เปfนระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๒ ปv 

       - รายการท่ี ๔ – ๙ เปfนระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๑ ปv  
  ๙.๒ อุปกรณ%ที่จัดหาในโครงการชํารุดบกพร�อง หรือใช�งานไม�ได� ผู�ขายจะต�องทําการ
วิเคราะห% หรือวินิจฉัยป{ญหาภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากได�รับแจ�งจากสํานักงาน ก.พ. โดยแจ�งกลับมายัง
เจ�าหน�าที่ผู�ดูแลระบบของสํานักงาน ก.พ. ทางโทรศัพท% หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส% (E-Mail) 
  ๙.๓ การแก�ไขอุปกรณ%ที่อยู�ในระยะเวลาประกันคุณภาพ ผู�ขายต�องแก�ไขให�แล�วเสร็จ 
และใช�งานได�ดี ภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�งจากสํานักงาน ก.พ. (การแจ�งและรับแจ�งให�ยึดจาก
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส% (E-Mail) ของสํานักงาน ก.พ. เปfนสําคัญ และให�ยึดวันที่และเวลาท่ีระบุไว� 
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ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส%ของผู�ส�งเปfนวันและเวลาในการรับแจ�ง) โดยไม�คิดค�าใช�จ�ายใด ๆ ท้ังสิ้น ในลักษณะ 
การบริการ ณ สถานที่ติดต้ัง (On-site Service) 
  ๙.๔ หากอุปกรณ%เกิดการชํารุดไม�สามารถแก�ไขได�แล�วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง ผู�ขาย
ต�องจัดหาอุปกรณ%ท่ีทําให�ระบบทํางานได� (Spare Part) มาให�ใช�งาน ซ่ึงต�องมีคุณสมบัติเทียบเท�าหรือดีกว�า  
ในระหว�างการส�งซ�อมอุปกรณ% 
  ๙.๕ ผู�ขายต�องจัดให�มีเจ�าหน�าที่ให�คําปรึกษาและตอบป{ญหาแก�สํานักงาน ก.พ. ทุกวัน 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 ๑๐. ข�อสงวนสิทธิ์ในการย่ืนข�อเสนอและอ่ืน ๆ 
  ๑๐.๑ เงินค�าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งน้ี ได�มาจากเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปv
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต�เนื่องจากค�าครุภัณฑ%โฆษณาและเผยแพร�พร�อมติดตั้ง คร้ังนี้ เปfนรายการ 
ในลักษณะงบลงทุน    
   การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต�อเม่ือสํานักงาน ก.พ. ได� รับอนุมัติ เงิน 
ค�าครุภัณฑ%โฆษณาและเผยแพร�พร�อมติดตั้ง จากเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปvงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สําหรับการจัดซ้ือคร้ังนี้แล�วเท�านั้น 
  ๑๐.๒ เม่ือสํานักงาน ก.พ. ได�คัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอรายใดให�เปfนผู�ขาย และได�ตกลงซ้ือ
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%แล�ว ถ�าผู�ขายจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจาก
ต�างประเทศและของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางที่มีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให�บริการรับขนได�
ตามที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงเปfนผู�ขายจะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว�าด�วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
  (๑) แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ�าท�า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต�วันท่ีผู�ขายสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว�นแต�เปfนของที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
  (๒) จัดการให�สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช�นเดียวกับเรือไทย จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าท�า ให�บรรทุก
สิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช�นน้ันก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปfนของ 
ที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (๓) ในกรณี ท่ีไม�ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู�ขายจะต�องรับผิดตามกฎหมาย 
ว�าด�วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๐.๓ ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงสํานักงาน ก.พ. ได�คัดเลือกแล�ว ไม�ไปทําสัญญาหรือข�อตกลงซ้ือ 
เปfนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไว�ในข�อ ๖ สํานักงาน ก.พ. จะริบหลักประกันการยื่นข�อเสนอ  
หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข�อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช� 
ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เปfนผู�ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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  ๑๐.๔ สํานักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก�ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข�อกําหนดในแบบสัญญา
หรือข�อตกลงซ้ือเปfนหนังสือ ให�เปfนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
  ๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส%นี้ มีความขัดหรือแย�งกัน
ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน ก.พ. คําวินิจฉัยดังกล�าวให�ถือเปfนที่สุด และผู�ยื่นข�อเสนอ 
ไม�มีสิทธิเรียกร�องค�าใช�จ�ายใด ๆ เพิ่มเติม 
  ๑๐.๖ สํานักงาน ก.พ. อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต�อไปน้ีได� โดยท่ีผู�ยื่นข�อเสนอ 
จะเรียกร�องค�าเสียหายใด ๆ จากสํานักงาน ก.พ. ไม�ได�  
  (๑) สํานักงาน ก.พ. ไม�ได�รับการจัดสรรเงินที่จะใช�ในการจัดซ้ือหรือที่ได�รับ
จัดสรรแต�ไม�เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือคร้ังนี้ต�อไป 
  (๒) มีการกระทําท่ีเข�าลักษณะผู�ยื่นข�อเสนอที่ชนะการจัดซ้ือหรือท่ีได�รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน%ร�วมกัน หรือมีส�วนได� เสียกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเปfนธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือเจ�าหน�าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใด 
ในการเสนอราคา 
  (๓) การทําการจัดซ้ือคร้ังน้ีต�อไปอาจก�อให�เกิดความเสียหายแก�สํานักงาน ก.พ.
หรือกระทบต�อประโยชน%สาธารณะ 
  (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว�างระยะเวลาการซ้ือ ผู�ยื่นข�อเสนอที่ได�รับการคัดเลือกให�เปfนผู�ขายต�องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ%ที่กฎหมายและระเบียบได�กําหนดไว�โดยเคร�งครัด 

 ๑๒.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ 
 สํานักงาน ก.พ. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล�วเสร็จตามสัญญาของผู�ยื่นข�อเสนอ 
ที่ได�รับการคัดเลือกให�เปfนผู�ขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ 
 ทั้งน้ี หากผู�ยื่นข�อเสนอที่ได�รับการคัดเลือกไม�ผ�านเกณฑ%ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข�อเสนอ
หรือทําสัญญากับสํานักงาน ก.พ. ไว�ชั่วคราว 
  
 สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน  
 00000  กันยายน  ๒๕๖๕ 





































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 
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  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย 

ของผู้ซื้อ ค าวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น 

 ข้อ ๔ การส่งมอบ 

 ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ………….………………………….. 
ภายในวันที่ .……. เดือน ……………………..……. พ.ศ. ……….. ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ 
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 
 การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ 
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน าไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ….……………
ในวันและเวลาท าการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า………(๑๑)…....(………………….) วันท าการของผู้ซื้อ 

 ข้อ ๕ การตรวจรับ 

  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 

ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้ขายน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน 

ค่าสิ่งของนั้น 
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ 
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
และน าสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง  
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ  
ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 (๑๒) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน  
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ 
(ความในวรรคสามนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน  หรือการซื้อ
สิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้ 
โดยสมบูรณ์) 
             ข้อ ๖ การช าระเงิน 

  (13 ก) ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ 
ตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว 
  (13 ข) ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้  

 ๖.๑ เงินล่วงหน้า จ านวน ....................... บาท (......................................................)  
จะจ่ายให้ภายใน ..................... (............................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องน า
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าเป็น........................(หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)..............................เต็มตามจ านวนเงินล่วงที่ได้รับ  
มามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น และผู้ซื้อจะคืน
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าบางส่วนก่อนได ้

(๑) กรณีผู้ขายได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ซื้อได้หักเงิน
ล่วงหน้าไปแล้ว ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้าไปแล้วนั้น 



- ๓ - 
 

โดยผู้ขายจะต้องน าหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวาง
ให้แก่ผู้ซื้อ 

(๒) กรณีผู้ขายได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับ
มีมูลค่าเท่ากับจ านวนเงินล่วงหน้าที่ผู้ซื้อจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้าในงวดใดแล้ว
ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในงวดนั้นได้ 
 ๖.๒ เงินที่เหลือ จ านวน……….................บาท (………......………………..…………………..)  
จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 (๑๔) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ของผู้ขาย ชื่อธนาคาร………….………..…..สาขา…........……….…ชื่อบญัชี…….............…………………………………… 
เลขที่บัญชี………………………… ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอน 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอน 

ในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย  ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 
 ข้อ ๗ การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายตกลงรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ 
เป็นเวลา...........(๑๕)............(……..…………….) ปี .…....….......…..(…….……..…….….) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ 
ตามสัญญานี้เกิดช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน…….......(……..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิ 
ที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท าการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ
รอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่อง 
หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 การที่ผู้ซื้อท าการนั้นเอง หรือให้ผู้ อ่ืนท าการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ท าให้ผู้ขายหลุดพ้น 

จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได ้

 ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

  ในขณะท าสัญญานี้ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น..……………...…..(๑๖)......………..…..…… 
เป็นจ านวนเงิน……………....บาท (……………..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…….…(๑๗)……..…(…………..………...) 
ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  (๑๘) กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  

ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
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หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 

หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม 

ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน....................(……..……..…...) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ  
  หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย 

เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของ 
ตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจ านวน 
ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ 
ของผู้ซื้อท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม  
(๑๙) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในก าหนด……(๒๐)...... 
(……………..…..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้
ในสัญญานี้ด้วย 

 ข้อ ๑๐ ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ……...(๒๑)…………(….…..…………….) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจาก
วันครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา  
  การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบ 
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่า 
ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (๒๒) (ข้อ ๖ และ) 
ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้ง 
ข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวัน 

บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 

 ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด................(.................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ 
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หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงิน 

ค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องช าระ 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน
ตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันที่
ไดร้ับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ 

หากมี เงินค่าสิ่ งของที่ ซื้ อขายตามสัญญาที่ หั กไว้จ่ ายเป็นค่ าปรับ  ค่าเสียหาย 

หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด 

 ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย 
หรือเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่ผู้ ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ท าให้
ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับ
หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 

  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

  การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย 

  ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้  เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่ง 
หรือน าเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้ขายต้องจัดการ 

ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี ้ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าว
จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด  

  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก 

มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 

  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
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  ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ
ดังกล่าวไว้ก่อนและช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ    
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 

(ลงชื่อ)………………………………....……….ผู้ซ้ือ 

        (……........……...…………………….) 
 (ลงชื่อ)……………………………...………….ผู้ขาย 

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

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

        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย 
(๑)  ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ 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 าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๖)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๗)  ให้ระบุว่าเป็นการซื้อสิ่งของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก หรือแบบรูป

รายการ หรืออ่ืน ๆ (ให้ระบุ) และปกติจะต้องก าหนดไว้ด้วยว่าสิ่งของที่จะซื้อนั้น เป็นของแท้ เป็นของใหม่  
ไม่เคยใช้งานมาก่อน  

(๘)  ให้ระบุหน่วยที่ใช้ เช่น กิโลกรัม ชิ้น เมตร เป็นต้น 
(๙)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๐)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๑)  ก าหนดเวลาส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลง

กับผู้ขาย โดยปกติควรจะก าหนดไว้ประมาณ ๓ วันท าการ เพ่ือที่ผู้ซื้อจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจรับ
ของนั้น 

       ในกรณีท่ีมีการส่งมอบสิ่งของหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย และในกรณี
ที่มีการติดตั้งด้วย ให้แยกก าหนดเวลาส่งมอบ และก าหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน 

(๑๒)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๓)  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ตามความเหมาะสม 
        ข้อความในข้อ 6 กรณีไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (13 ก) 
   ข้อความในข้อ 6 กรณีมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (13 ข) 
(๑๔)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๕)  ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะก าหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของ

สิ่งของที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ เช่น เครื่องค านวณไฟฟ้า ก าหนดเวลารับประกัน ๑ ปี 
ก าหนดเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญชวนด้วย 

 
 
(๑๖)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 

ในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 



- ๘ - 
 

  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 

ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
  (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
  (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 (๑๗)  ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 
(๑๘)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  

ได้ตามข้อเทจ็จริง 
(๑๙)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๒๐)  ก าหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอ่ืนเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่

เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย และโดยปกติแล้ว 

ไม่ควรเกิน ๓ เดือน 
(๒๑)  อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 10 ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ข้อ ๑๖๒ 
ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ซื้อที่จะพิจารณา โดยค านึงถึง 

ราคาและลักษณะของพัสดุที่ซื้อ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้ขายจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  
แต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 

(๒๒)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  

ได้ตามข้อเท็จจริง 



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

๓. ตำรำงเปรียบเทียบ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ ๒ พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๔. ส ำเนำหนังสือรับรองสินค้ำ Made in Thailand ของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๕. ส ำเนำใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) (ถ้ำมี) 
พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๖. หนังสือรับรองผลงำนหรือส ำเนำสัญญำหรือส ำเนำใบสั่งซื้อที่แสดงรำยละเอียดของงำน
ขำยและติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งรับรอง 
ส ำเนำถูกต้อง 
ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๗. ตำรำงผลงำนในกำรขำยและติดตั้ งส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ 
พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ไฟล์ข้อมูล.....................ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน...........แผ่น 

๘. หนังสือรับรองกำรเป็นพนักงำน พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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 

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



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามขอ้ก าหนดในประกาศฯ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ผลิตภัณฑ์/ขอ้เสนอ

เอกสารอ้างอิง (หน้า)
การยอมรับ
(Comply)

หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามขอ้ก าหนดในประกาศฯ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ผลิตภัณฑ์/ขอ้เสนอ

เอกสารอ้างอิง (หน้า)
การยอมรับ
(Comply)

หมายเหตุ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๗ 

ตารางเปรียบเทียบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ส าหรับการประชมุทางไกลผ่านระบบวิดโีอคอนเฟอเรนซ์ และการถ่ายทอดสด เพ่ือแพร่ภาพและเสียงการสนทนา การแสดง
การถามตอบ หรืองานกิจกรรมผ่านชอ่งทางออนไลน์

ตารางเปรียบเทียบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมตดิตั้ง ครั้งที ่๒

ตารางเปรียบเทียบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมตดิตั้ง



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๘ 

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ มลูค่าสัญญา (บาท) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ/คู่สัญญา ชื่อผู้ตดิตอ่/หมายเลขโทรศัพท์

เอกสารอ้างอิง
(หนังสือรับรองผลงานหรือส าเนาสัญญา
หรือส าเนาใบสั่งซ้ือทีแ่สดงรายละเอียด

ของงาน)

ตารางผลงานในการขายและตดิตั้งอุปกรณ์ส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมายหต ุ มูลค่าสัญญาไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท


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

	บทนิยาม
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