
 

 

 
 

 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เรื่อง  ประกวดราคาซือ้ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

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

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนซื้อ 

ในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๙,๓๗๓.๐๒ บำท (หนึ่งล้ำนสำมแสนแปดหมื่นเก้ำพันสำมร้อย
เจ็ดสิบสำมบำทสองสตำงค์) ตำมรำยกำร ดังนี้ 
  กำรจัดซื้ อ อุปกรณ์ ส ำห รับกำรประชุ มท ำงไกลผ่ ำนระบบวิดี โอคอน เฟอ เรนซ์  
และกำรถ่ำยทอดสด เพ่ือแพร่ภำพและเสียงกำรสนทนำ กำรแสดงกำรถำมตอบ หรืองำนกิจกรรม  

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ จ ำนวน ๑ งำน ดังนี้ 
 ๑. เครื่องสลับสัญญำณภำพ จ ำนวน ๑ เครื่อง 
 ๒. เครื่องรับและส่งสัญญำณภำพและเสียงแบบไร้สำย จ ำนวน ๓ ชุด 

 ๓. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนำด ๖๕ นิว้ จ ำนวน ๒ เครื่อง 
 ๔. เครื่องผสมสัญญำณเสียง จ ำนวน ๑ เครื่อง 
 ๕. ไมโครโฟนไร้สำยแบบหนีบปกเสื้อส ำหรับกล้อง จ ำนวน ๒ ชุด 

 ๖. ไมโครโฟนไร้สำยแบบหนีบปกเสื้อส ำหรับห้องสตูดิโอ จ ำนวน ๒ ชุด 

 ๗. ชุดโคมไฟสตูดิโอ จ ำนวน ๑ ชุด 

 ๘. ด้ำมจับถือกล้องเดินถ่ำยกันสั่นส ำหรับกล้อง DSLR Mirrorless จ ำนวน ๑ ชุด  

 ๙. อุปกรณ์แยกสัญญำณรบกวน (Dual Transformer Isolator) จ ำนวน ๓ ชุด   

 กำรจัดซื้ออุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง จ ำนวน ๑ งำน ดังนี้ 
 ๑. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนำด ๘๕ นิ้ว จ ำนวน ๔ เครื่อง 
 ๒. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนำด ๖๕ นิ้ว จ ำนวน ๑๗ เครื่อง 
 ๓. กล้องส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน ๒๓ ชุด 

  (Video Conference Camera) 

 ๔. ไมโครโฟนส ำหรับประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จ ำนวน ๒๐ ชุด 

  (Omnidirectional Microphone) 

 

 

- ร่าง - 
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 ๕. อุปกรณ์กระจำยช่องสัญญำณ USB 3.0 จ ำนวน ๒๓ ชุด 

 ๖. สำยสัญญำณ USB 3.0 ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร จ ำนวน ๒๒ เส้น 

 ๗. สำยสัญญำณ HDMI ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร จ ำนวน ๒๒ เส้น 

 ๘. อุปกรณ์แยกสัญญำณรบกวน (Dual Transformer Isolator) จ ำนวน ๓ ชุด  

 ๙. ขำตั้ง TV ส ำหรับโทรทัศน์ขนำด ๖๕ นิ้ว ถึง ๘๕ นิ้ว  จ ำนวน ๖ ชุด   
  แบบเคลื่อนที่ 

  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 
 ๑.  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

 ๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

 ๓.  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

 ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ 

ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ 

ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
 ๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน 

ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน  

เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
 ๘. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็น 

ผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้      
  กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย                                                                            
  กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลักกิจกำร
ร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ  

  ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำ
ทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 

 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
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 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนในกำรขำยและติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และกำรถ่ำยทอดสด ที่ เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  
หรือหน่วยงำนเอกชน อย่ำงน้อย ๑ สัญญำ ที่มีวงเงินต่อสัญญำไม่น้อยกว่ำ ๖๙๔,๐๐๐.- บำท และเปน็ผลงำน
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและผ่ำนกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้วภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ 
โดยแนบหนังสือรับรองผลงำนและส ำเนำสัญญำที่แสดงรำยละเอียดของงำนขำยและติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับ 

กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกำรถ่ำยทอดสดมำพร้อมกับกำรยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ.  
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยตรงจำกหน่วยงำนที่เป็นคู่สัญญำตำมเอกสำรที่เสนอนั้น 

 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองกำรส ำรองอะไหล่รายการเครื่องสลับสัญญาณภาพ  
อย่ำงน้อย ๓ ปี จำกบริษัทผู้น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรในประเทศไทย  ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ โดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ (พร้อมแสดงหลักฐำนกำรเชื่อมโยงกำรจัดจ ำหน่ำยในไทย) 
 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  รายการกล้อง
ส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference Camera) จำกบริษัทผู้ผลิต หรือเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือตัวแทนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยในกำรยื่นประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ 
 ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคนิคให้ค ำปรึกษำในกำรใช้งำนอุปกรณ์ตำมที่เสนอ  
และเป็นพนักงำนประจ ำของผู้ยื่นข้อเสนอมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี อย่ำงน้อย ๑ คน โดยแนบเอกสำร 

หนังสือรับรองกำรเป็นพนักงำนของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมช่องทำงกำรติดต่อโดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ 

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

 ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำน 

ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไดต้ั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ 

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

หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๒๗๕ ในวันและเวลำรำชกำร 

 ประกำศ  ณ  วันที่        สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 (นำยกิติพงษ์  มหำรัตนวงศ์) 
 ผู้ช่วยเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน 

 เลขำธิกำร ก.พ. 

 



 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่  .......... /๒๕๖๕ 

การซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
ตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

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

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

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ส ำนักงำน ก.พ.” มีควำมประสงค์ 
จะประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำมรำยกำร ดังนี้ 
  กำรจัดซื้ออุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และกำรถ่ำยทอดสด 
เพ่ือแพร่ภำพและเสียงกำรสนทนำ กำรแสดงกำรถำมตอบ หรืองำนกิจกรรมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ จ ำนวน ๑ งำน ดังนี้ 
 ๑. เครื่องสลับสัญญำณภำพ จ ำนวน ๑ เครื่อง 
 ๒. เครื่องรับและส่งสัญญำณภำพและเสียงแบบไร้สำย จ ำนวน ๓ ชุด 

 ๓. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนำด ๖๕ นิว้ จ ำนวน ๒ เครื่อง 
 ๔. เครื่องผสมสัญญำณเสียง จ ำนวน ๑ เครื่อง 
 ๕. ไมโครโฟนไร้สำยแบบหนีบปกเสื้อส ำหรับกล้อง จ ำนวน ๒ ชุด 

 ๖. ไมโครโฟนไร้สำยแบบหนีบปกเสื้อส ำหรับห้องสตูดิโอ จ ำนวน ๒ ชุด 

 ๗. ชุดโคมไฟสตูดิโอ จ ำนวน ๑ ชุด 

 ๘. ด้ำมจับถือกล้องเดินถ่ำยกันสั่นส ำหรับกล้อง DSLR Mirrorless จ ำนวน ๑ ชุด  

 ๙. อุปกรณ์แยกสัญญำณรบกวน (Dual Transformer Isolator) จ ำนวน ๓ ชุด   

 กำรจัดซื้ออุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง จ ำนวน ๑ งำน ดังนี้ 
 ๑. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนำด ๘๕ นิ้ว จ ำนวน ๔ เครื่อง 
 ๒. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนำด ๖๕ นิ้ว จ ำนวน ๑๗ เครื่อง 
 ๓. กล้องส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน ๒๓ ชุด 

  (Video Conference Camera) 

 ๔. ไมโครโฟนส ำหรับประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จ ำนวน ๒๐ ชุด 

  (Omnidirectional Microphone) 

 ๕. อุปกรณ์กระจำยช่องสัญญำณ USB 3.0 จ ำนวน ๒๓ ชุด 

 ๖. สำยสัญญำณ USB 3.0 ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร จ ำนวน ๒๒ เส้น 

 ๗. สำยสัญญำณ HDMI ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร จ ำนวน ๒๒ เส้น 

 ๘. อุปกรณ์แยกสัญญำณรบกวน (Dual Transformer Isolator) จ ำนวน ๓ ชุด  

 ๙. ขำตั้ง TV ส ำหรับโทรทัศน์ขนำด ๖๕ นิ้ว ถึง ๘๕ นิ้ว  จ ำนวน ๖ ชุด   
  แบบเคลื่อนที่ 

- ร่าง - 
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พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ฉบบันี้ โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ ขอบเขตของงำนซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง และรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  

  ๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่ก ำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓ แบบสัญญำซื้อขำย 

  ๑.๔ แบบหนังสือค้ ำประกัน (หลักประกันสัญญำซ้ือ) 
  ๑.๕ บทนิยำม 

   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

   (๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 

  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่  ๑ 

   (๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่  ๒ 

  ๑.๗ แบบตำรำงเปรียบเทียบ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์โฆษณำ 

และเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
  ๑.๘ แบบตำรำงผลงำนในกำรขำยและติดตั้งส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และกำรถ่ำยทอดสด  

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

กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

  ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้      
   กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้ เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้ เข้ำร่วมค้ำหลัก 
ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำ
ของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย   
   กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก
กิจกำรร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ 

   ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วม
ค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 

  ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
  ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนในกำรขำยและติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์และกำรถ่ำยทอดสด ที่ เป็นคู่ สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  
หรือหน่วยงำนเอกชน อย่ำงน้อย ๑ สัญญำ ที่มีวงเงินต่อสัญญำไม่น้อยกว่ำ ๖๙๔,๐๐๐.- บำท และเป็นผลงำนที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและผ่ำนกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้วภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ โดย
แนบหนังสือรับรองผลงำนและส ำเนำสัญญำที่แสดงรำยละเอียดของงำนขำยและติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับ 

กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกำรถ่ำยทอดสดมำพร้อมกับกำรยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ.  
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยตรงจำกหน่วยงำนที่เป็นคู่สัญญำตำมเอกสำรที่เสนอนั้น 

  ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองกำรส ำรองอะไหล่รายการเครื่องสลับสัญญาณภาพ 
อย่ำงน้อย ๓ ปี จำกบริษัทผู้น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรในประเทศไทย  ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ โดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ (พร้อมแสดงหลักฐำนกำรเชื่อมโยงกำรจัดจ ำหน่ำยในไทย) 
  ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ รายการกล้อง
ส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference Camera) จำกบริษัทผู้ผลิต หรือเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือตัวแทนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ในประเทศไทยในกำรยื่นประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ 

  ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคนิคให้ค ำปรึกษำในกำรใช้งำนอุปกรณ์ตำมที่
เสนอ และเป็นพนักงำนประจ ำของผู้ยื่นข้อเสนอมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี อย่ำงน้อย ๑ คน โดยแนบเอกสำร
หนังสือรับรองกำรเป็นพนักงำนของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมช่องทำงกำรติดต่อโดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ 
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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) แคตตำล็อกหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔ 

   (๓) ตำรำงเปรียบเทียบ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์โฆษณำ 

และเผยแพร่พร้อมติดตั้ง พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง ตำมข้อ ๔.๕ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๗) 
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  (๔) ส ำเนำหนังสือรับรองสินค้ำ Made in Thailand ของสภำอุตสำหกรรม      
แห่งประเทศไทย (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  (๕) ส ำเนำใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  (๖) หนังสือรับรองผลงำนและส ำเนำสัญญำที่แสดงรำยละเอียดของงำนขำย 

และติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกำรถ่ำยทอดสด ที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน อย่ำงน้อย ๑ สัญญำ ที่มีวงเงินต่อสัญญำไม่น้อยกว่ำ 
๖๙๔,๐๐๐.- บำท และเป็นผลงำนที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและผ่ำนกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้วภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   (๗)  ตำรำงผลงำนในกำรขำยและติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และกำรถ่ำยทอดสด พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง (ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๘) 
  (๘) หนังสือรับรองกำรส ำรองอะไหล่รายการเครื่องสลับสัญญาณภาพ  
อย่ำงน้อย ๓ ปี จำกบริษัทผู้น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรในประเทศไทย  ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ โดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ (พร้อมแสดงหลักฐำนกำรเชื่อมโยงกำรจัดจ ำหน่ำยในไทย) 
พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  (๙) หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ รายการกล้องส าหรับ 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference Camera) จำกบริษัทผู้ผลิต หรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์ 
หรือตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือตัวแทนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
ในกำรยื่นประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  (๑๐) หนังสือรับรองกำรเป็นพนักงำน (เจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคนิคให้ค ำปรึกษำในกำรใช้
งำนอุปกรณ์ตำมที่เสนอ และเป็นพนักงำนประจ ำของผู้ยื่นข้อเสนอมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี อย่ำงน้อย ๑ คน) 
พร้อมช่องทำงกำรติดต่อ โดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  (๑๑) 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) 
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  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 ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำ
โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
  ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจำก 

วันลงนำมในสัญญำซื้อขำย  

  ๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อกหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร  
      ส ำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้ พิจำรณำ ให้ขีดเส้นใต้ เน้นข้อควำมที่อธิบำย
คุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง โดยให้ระบุว่ำตรงกับข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.พ. 
ในข้อใด หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำ (ถ้ำมี) ในเอกสำรทุกหน้ำ  
โดยผู้มีอ ำนำจท ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
มีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน ำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 

กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๓ วัน 

    ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท ำและส่งตำรำงเปรียบเทียบ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ของครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำ (ถ้ำมี) ในเอกสำร
ทุกหน้ำ ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
รำยละเอียดตำมแบบตำรำงเปรียบเทียบฯ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๗)  
    ๔.๖ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไข 

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

และเวลำในกำรเสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

   เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ
และกำรเสนอรำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด 

  ๔.๘ 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 
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 ๔.๙ 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. 
 ๔.๑๐ 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 

 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  

http://www.gprocurement.go.th/
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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 และให้ถือว่ำกำรตัดสินของส ำนักงำน ก.พ. เป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอ 

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  
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  ๕.๘ หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุด        
ของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร  SMEs 

ดังกล่ำว โดยจัดเรียงล ำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุด          
ของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่เกิน ๓ รำย 

   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทธิตำมวรรคหนึ่ง ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำย
จะต้องเป็นผู้ประกอบกำร SMEs 

  ๕.๙ หำกผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับกำรรับรองและออกเครื่องหมำยสินค้ำ         
ที่ผลิตภำยในประเทศไทย (Made in Thailand) จำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอรำคำสูงกว่ำ
รำคำต่ ำสุดของผู้เสนอรำคำรำยอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับ       
กำรรับรองและออกเครื่องหมำยสินค้ำที่ผลิตภำยในประเทศ (Made in Thailand) จำกสภำอุตสำหกรรม     
แห่งประเทศไทย 

   กรณีที่มีกำรเสนอรำคำหลำยรำยกำรและก ำหนดเงื่อนไขกำรพิจำรณำรำคำรวม 
หำกผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ ที่ได้รับกำรรับรองและออกเครื่องหมำยสินค้ำ    
ที่ผลิตภำยในประเทศ (Made in Thailand) จำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่ำตั้งแต่     
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในกำรเสนอรำคำตำมวรรคหนึ่ง 
  อนึ่ง หำกในกำรเสนอรำคำครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๘ และข้อ ๕.๙ 
ให้ผู้เสนอรำคำรำยนั้นได้แต้มต่อในกำรเสนอรำคำสูงกว่ำผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๕ 

  ๕.๑๐ หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกำร SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ  

ที่มิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว 

   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทธิตำมวรรคหนึ่ง ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำย
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย 

 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 
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  (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 

  (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 นับถัดจำกวันที่ 
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว 

 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจ่ำยเงินงวดเดียว โดยจะจ่ำยค่ำครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
พร้อมติดตั้ง ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  

ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำย เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทุกรำยกำร ตำมสัญญำซื้อขำยหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และส ำนักงำน ก.พ. ได้ตรวจรับมอบครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่พร้อมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว 

 ๘. อัตราค่าปรับ 

                    ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้  
หรือข้อตกลงซื้อขำยเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๒๐ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน  

 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ๙.๑ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบดังระบุ 
ในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๓ หรือท ำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ต้องรับประกันซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยน
แทนอุปกรณ์ แล้วแต่กรณีที่ต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ที่เสนอ รวมทั้งอุปกรณ์และกำรติดตั้ง นับถัดจำกวันที่
ส ำนักงำน ก.พ. ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภำยในระยะเวลำดังนี้ 
  ๑) กำรจัดซื้ออุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  
และกำรถ่ำยทอดสด เพ่ือแพร่ภำพและเสียงกำรสนทนำ กำรแสดงกำรถำมตอบ หรืองำนกิจกรรมผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ 
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      - รำยกำรที่ ๑ – ๒, ๔ – ๙ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ป ี

      - รำยกำรที่ ๓ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี 
  ๒) กำรจัดซื้ออุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง 
      - รำยกำรที่ ๑ – ๓ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี 

       - รำยกำรที่ ๔ – ๙ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี  

  ๙.๒ อุปกรณ์ที่จัดหำในโครงกำรช ำรุดบกพร่อง หรือใช้งำนไม่ได้ ผู้ขำยจะต้องท ำกำร
วิเครำะห์ หรือวินิจฉัยปัญหำภำยใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจำกได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน ก.พ. โดยแจ้งกลับมำยัง
เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำน ก.พ. ทำงโทรศัพท์ หรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

  ๙.๓ กำรแก้ไขอุปกรณ์ที่อยู่ในระยะเวลำประกันคุณภำพ ผู้ขำยต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ 
และใช้งำนได้ดี ภำยใน ๔๘ ชั่วโมง นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน ก.พ. (กำรแจ้งและรับแจ้งให้ยึดจำก
ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของส ำนักงำน ก.พ. เป็นส ำคัญ และให้ยึดวันที่และเวลำที่ระบุไว้ 
ในจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งเป็นวันและเวลำในกำรรับแจ้ง) โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด  ๆ ทั้งสิ้น ในลักษณะ 

กำรบริกำร ณ สถำนที่ติดตั้ง (On-site Service) 

  ๙.๔ หำกอุปกรณ์เกิดกำรช ำรุดไม่สำมำรถแก้ไขได้แล้วเสร็จภำยใน ๔๘ ชั่วโมง ผู้ขำย
ต้องจัดหำอุปกรณ์ที่ท ำให้ระบบท ำงำนได้ (Spare Part) มำให้ใช้งำน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่ำหรือดีกว่ำ  
ในระหว่ำงกำรส่งซ่อมอุปกรณ ์

  ๙.๕ ผู้ขำยต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและตอบปัญหำแก่ส ำนักงำน ก.พ. ทุกวัน 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

  ๑๐.๑ เงินค่ำพัสดุส ำหรับกำรซื้อครั้งนี้  ได้มำจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่เนื่องจำกค่ำครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ครั้งนี้  เป็นรำยกำร 

ในลักษณะงบลงทุน    

   กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อส ำนักงำน  ก.พ. ได้รับอนุมัติ เงิน 

ค่ำครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
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  (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 ้ 

  (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 
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 ๑๒.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 ส ำนักงำน ก.พ. สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ ยื่นข้อเสนอ 

ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 

 ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือท ำสัญญำกับส ำนักงำน ก.พ. ไว้ชั่วครำว 

  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  

 00000  สิงหำคม  ๒๕๖๕ 














































































