
 

 

 
 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เรื่อง  ประกวดราคาซือ้ระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

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

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๐๘,๕๖๖.๖๗ บาท (เจ็ดล้านหกแสนแปดพัน
ห้าร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย จำนวน ๒ เครื่อง
  (Next Generation Firewall) 
 ๒. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและรายงานภัยคุกคามทางเครือข่าย จำนวน ๑ เครื่อง 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 
 ๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย 

 ๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ๓.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

 ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ชั ่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู ้ทิ ้งงาน  

เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 ๘. ไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ย ื ่นข้อเสนอรายอื ่นที ่เข้ายื ่นข้อเสนอให้แก่ 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็น 

ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

- ร่าง - 
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 ๑๐. ผู ้ย ื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้      
  กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย                                                                            
  กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ
ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ  

  สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

 ๑๒.  ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องมีผลงานในการขายและติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ประกอบด้วยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Next Generation Firewall) ที่เป็น
คู ่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย ๑ สัญญา/ผลงาน ที ่มีวงเงินต่อสัญญา 
ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ โดยแนบหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาที่แสดง
รายละเอียดของพัสดุที่ขายมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาตามเอกสารที่เสนอ 

 ๑๓.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของอุปกรณ์ที่
จัดซื้อ จากบริษัทผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือตัวแทนที่
ได้รับการแต่งตั้งให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยในการยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โดยให้ยื่น
แสดงเอกสารหลักฐาน 

   ๑๔.   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายชื่อทีมงานวิศวกรระบบ (Systems Engineer) ปฏิบัติงาน
ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้
และทักษะด้านการติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ 
ที่เสนอ ดังนี้ 
              ๑) The Fortinet Network Security Professional (NSE 4) หรือ 

              ๒) Polo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA) หรือ 

     ๓) Check Point Certified Security Expert (CCSE)  
           โดยให้ยื่นแสดงเอกสารหลักฐาน 

  ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคให้คำปรึกษาในการใช้งานอุปกรณ์ที่จัดซื้อ 
และเป็นพนักงานประจำของผู้ยื่นข้อเสนอมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี อย่างน้อย ๑ คน โดยให้ยื่นแสดงเอกสาร
หลักฐาน 
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 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ................................................. ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

 ผู ้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไดต้ั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ่ ๖๒๗๖ ในวันและเวลาราชการ 

            ประกาศ ณ วันที่          มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 

                                                             

(นายกิติพงษ์  มหารัตนวงศ์) 
                                                     ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                    เลขาธิการ ก.พ.  
 



 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่  .......... /๒๕๖๖ 

การซื้อระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง 
ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

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

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

 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน ก.พ.” มีความประสงค ์

จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย จำนวน ๒ เครื่อง
  (Next Generation Firewall) 
 ๒. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและรายงานภัยคุกคามทางเครือข่าย จำนวน ๑ เครื่อง 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบบันี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ ขอบเขตของงานซื ้อระบบรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง 

และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน  

   (๑) หลักประกันการเสนอราคา   

   (๒) หลักประกันสัญญาซ้ือ 

  ๑.๕ บทนิยาม 

   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

   (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 

   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 

  ๑.๗ ตารางเปรียบเทียบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ พร้อมติดตั้ง 
  ๑.๘ ตารางรายชื่อทีมงาน  
   

- ร่าง - 
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 ๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

  ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน  

ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 

ทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น  

ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

  ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื ่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื ่นข้อเสนอให้แก่  
สำนักงาน ก.พ. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง  

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  ๒.๑๐ ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้      
   กรณีที ่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู ้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู ้เข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย   
   กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู ้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

   สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

  ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานในการขายและติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ประกอบด้วยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Next Generation Firewall) ที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย ๑ สัญญา/ผลงาน ที ่มีวงเงินต่อสัญญาไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลา
ไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ โดยแนบหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาที่แสดงรายละเอียดของพัสดุ
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ที่ขายมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยตรงจาก
หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาตามเอกสารที่เสนอ 

  ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ที่
จัดซื้อ จากบริษัทผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือตัวแทนที่
ได้รับการแต่งตั้งให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยในการยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดยให้ยื่น
แสดงเอกสารหลักฐาน 

       ๒.๑๔ ผู้ยื่นข ้อเสนอต้องเสนอรายชื ่อทีมงานว ิศวกรระบบ (Systems Engineer) 
ปฏิบัติงานออกแบบ และติดตั ้งอุปกรณ์ระบบรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยเป็นผู ้ที ่ได้รับ 

การรับรองความรู้และทักษะด้านการติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  
ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ดังนี้ 
                  ๑) The Fortinet Network Security Professional (NSE 4) หรือ 

                  ๒) Polo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA) หรือ 

         ๓) Check Point Certified Security Expert (CCSE)  
               โดยให้ยื่นแสดงเอกสารหลักฐาน 

        ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคให้คำปรึกษาในการใช้งานอุปกรณ์ที่จัดซื้อ 
และเป็นพนักงานประจำของผู้ยื่นข้อเสนอมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี อย่างน้อย ๑ คน โดยให้ยื่นแสดงเอกสาร
หลักฐาน 

    ๓.   หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง  

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  
   (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื ่นสำเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (๒) ในกรณีผู ้ยื ่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื ่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู ้นั ้น สำเนาข้อตกลงที ่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ ้นส่วน (ถ้ามี)  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย 
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (๓) ในกรณีผ ู ้ย ื ่นข้อเสนอเป็นผู ้ย ื ่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู ้ร ่วมค้า  
ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี  
  (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
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   (๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
   (๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื ่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
 ทั้งนี้ เมื ่อผู้ยื ่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื ้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ่ ๑  
ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื ่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าว 

ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
ทั้งนี ้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

  (๒) แคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

    (๓) ตารางเปร ียบเทียบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ตามข้อ ๔.๕ (เอกสารแนบท้าย
หมายเลข ๑.๗) 
  (๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรม      
แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (๕) สำเนาใบขึ ้นทะเบียนผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (๖) หนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาที่แสดงรายละเอียดของพัสดุที่ขายมา
พร้อมกับการยื่นข้อเสนอ ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย ๑ สัญญา/ผลงาน 
ที่มีวงเงินต่อสัญญาไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง 
    (๗) หนังสือแต่งตั้งแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
จากบริษัทผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือตัวแทนที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยในการยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดยให้ยื ่นแสดง
หลักฐานขณะเข้าเสนอราคา พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (๘) ตารางรายชื่อทีมงาน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ตามเอกสารแนบท้าย
หมายเลข ๑.๘) 
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  (๙) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

  (๑๐) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั ้งหมดที่ได้ยื ่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 

  ทั้งนี้ เมื ่อผู้ยื ่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื ้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ่ ๒  
ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื ่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ ดังกล่าว 

ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา  
  ๔.๑ ผู้ย ื ่นข้อเสนอต้องยื ่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื ่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั ้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตน 

ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั ้งเดียว 

และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื ่อนไขที ่ระบุไว้ท้ าย 

ใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงาน ก.พ. 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก 

วันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

  ๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงาน ก.พ. จะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ  
      สำหรับแคตตาล็อกที ่แนบให้พิจารณา ให้ขีดเส้นใต้เน้นข้อความที ่อธ ิบาย
คุณลักษณะเฉพาะของระบบรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั ้ง  โดยให้ระบุว่าตรงกับ
ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.พ. ในข้อใด หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา  
(ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ย ื ่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
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    ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำและส่งตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา 
(ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือประกอบการพิจารณา รายละเอียดตามแบบตารางเปรียบเทียบ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๗)  
    ๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข 

ในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .................................................... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  

และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

   เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

  ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย ื ่นข้อเสนอต้องเป ็นผู ้ร ับผ ิดชอบตรวจสอบ 

ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 

(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ก.พ. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน  
ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื ่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย ื ่นข้อเสนอ 

ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า 
ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 

อย่างเป็นธรรม ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื ่อว่ามีการกระทำอันเป็น 

การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื ่อผู้ย ื ่นข้อเสนอรายนั ้นออกจาก 

การเป็นผู้ยื ่นข้อเสนอ และสำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื ่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ ้งงาน เว้นแต่
สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื ่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ ให้ 
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ. 
 ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๒)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื ่น ๆ (ถ้ามี)  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
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   (๓) ผู้ยื ่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่กำหนด 

   (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
   (๕) ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 

   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๘๐,๔๕๐.- บาท  
(สามแสนแปดหม่ืนสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  ๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ สำนักงาน ก.พ. ชื่อบัญชี “สำนักงาน ก.พ.” 
ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้น  

ไม่เกิน ๓ วันทำการ 

  ๕.๒ หนังส ือค ้ำประก ันอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบ 

ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

  ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  ๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต  

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  

ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

   กรณีที่ผ ู ้ย ื ่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที ่ธนาคารสั ่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย 

หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่................................... 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
  กรณีที่ผ ู ้ย ื ่นข้อเสนอยื ่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้  
หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ 

ในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
  (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

  (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้า  

รายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า 

ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงาน ก.พ. จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย  
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
  ๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  
   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน ก.พ.  
จะพิจารณาจากราคารวม 

  ๖.๓ หากผู้ย ื ่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถ ูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื ่นหลักฐาน 

การยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื ่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ  

ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

  ๖.๔ สำนักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื ่อผู ้ซื ้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ.  
   (๒) ไม ่กรอกชื ่อผู้ ย ื ่นข ้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 

  ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน ก.พ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ สำนักงาน ก.พ. มีสิทธิที ่จะไม่ร ับข้อเสนอ ไม่ร ับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดัง กล ่าว 

ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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  ๖.๖ สำนักงาน ก.พ. ทรงไว้ซึ ่งสิทธ ิที ่จะไม่ร ับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ ่งราคาใด  
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงาน ก.พ. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ 

จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงาน ก.พ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

   ในกรณีที่ผู้ยื ่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า 

ไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน ก.พ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
สำนักงาน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว 

ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากสำนักงาน ก.พ. 
  ๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงาน ก.พ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู ้ยื ่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที ่ได ้รับ  

การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู ้ยื ่นข้อเสนอรายอื ่น หรือขัดขวางการแข่งขัน  

อย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  

  ๖.๘ หากผู ้ยื ่นข้อเสนอซึ ่งเป็นผู ้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุด        
ของผู้ยื ่นข้อเสนอรายอื ่นที ่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ  SMEs 

ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู ้ยื ่นข้อเสนอซึ ่งเป็นผู ้ประกอบการ SMEs ซึ ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุด          
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs 

  ๖.๙ หากผู ้ยื ่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้า         
ที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคา
ต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรอง
และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

   กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม 
หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้า    
ที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่     
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง 
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  อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ 
ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๕ 

  ๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  

ที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

 ๗.   การทำสัญญาซื้อขาย 

  ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน 

การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๓ ก็ได้ 
  ๗.๒ ในกรณีที ่ผ ู ้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ ่งของได้  
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงาน ก.พ. เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑  
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในเอกสารแนบท้าย
หมายเลข ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงาน ก.พ. ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ ่งของที ่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงาน ก.พ. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินสด 

  (๒) เช็คหรือดราฟท์ที ่ธนาคารเซ็นสั ่งจ่ายให้แก่ สำนักงาน ก.พ. ชื ่อบัญชี 
“สำนักงาน ก.พ.” ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที ่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ ในวันทำสัญญา  
หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 
  (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที ่คณะกรรมการ 
นโยบายกำหนด ดังระบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

  (๔) หนังส ือค ้ำประกันของบร ิษ ัทเง ินทุน  หร ือบร ิษ ัทเง ินทุนหลักทร ัพย์  
ที ่ได้ร ับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื ่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศ 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในเอกสารแนบท้าย
หมายเลข ๑.๔ (๒) 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี ้จะคืนให้  โดยไม่ม ีดอกเบี ้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากว ันที่ 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
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 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
      สำนักงาน ก.พ. กำหนดจ่ายเงินซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
                งวดที ่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของสัญญาซื ้อขาย เมื ่อผู ้ขายส่งมอบ 

งานงวดที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

                งวดที ่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของสัญญาซื ้อขาย เมื ่อผู ้ขายส่งมอบ 

งานงวดที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

                งวดที ่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของสัญญาซื ้อขาย เมื ่อผู ้ขายส่งมอบ 

งานงวดที่ ๓ ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

   ๙.    อัตราค่าปรับ 

                    ค่าปรับตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ 
ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

 ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

       ๑๐.๑ ผู้ขายต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาด้วยภาษาไทยแก่สำนักงาน ก.พ. 
ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง และต้องดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทุก ๓ เดือน 

โดยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ที ่ เสนอ ให้อยู ่ในสภาพใช้งานได้ด ีอยู ่ เสมอตลอดระยะเวลารับประกัน รวมทั้ง  

ทำความสะอาดภายนอกอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้ 
   - Update Firmware and patch (ถ้ามี) 

   - ตรวจสอบรายละเอียด Log ของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
เพ่ือวิเคราะห์ภัยคุกคาม และดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามที่ตรวจพบ 

   - ให้คำปรึกษาในการตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

     ๑๐.๒ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี แบบ On-Site Service นับถัดจากวันที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเกิดความชำรุดบกพร่อง  

หรือขัดข้องจากการติดตั้ง เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของสำนักงาน ก.พ.  
ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม  

โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๒ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
จากสำนักงาน ก.พ. ทั้งสิ้น ถ้าผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. มีสิทธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนสำนักงาน ก.พ. 
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  ๑๐.๓ ในกรณีที่ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง ชำรุดบกพร่อง 
หรือใช้งานไม่ได้ ผู ้ขายจะต้องทำการวิเคราะห์ หรือวินิจฉัยปัญหาภายใน ๒ ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งจาก
สำนักงาน ก.พ. โดยแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ผู ้ดูแลระบบของสำนักงาน ก.พ. ทางโทรศัพท์หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

        ๑๐.๔ ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี แบบ On-Site Service ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศขัดข้องไม่เกินเดือนละ ๔๘ ชั่วโมง 
มิฉะนั้นผู้ขายต้องยินยอมให้สำนักงาน ก.พ. คิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ ของราคาระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้
ในส่วนที่เกินกว่ากำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น 

 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

  ๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื ้อครั ้งนี ้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากค่าระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง ครั้งนี้  
เป็นรายการในลักษณะงบลงทุน    

   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้รับอนุมัติเงินค่าระบบ
รักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั ้ง จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับการจัดซื้อครั้งนี้แล้วเท่านั้น 

  ๑๑.๒ เมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู ้ขายจะต้องสั ่งหรือนำสิ ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

  (๒) จัดการให้สิ ่งของที ่ซื ้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

  (๓) ในกรณีที ่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู ้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
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  ๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ 

เป็นหนังสือภายในเวลาที ่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงาน ก.พ. จะริบหลักประกันการยื ่นข้อเสนอ  
หรือเรียกร้องจากผู ้ออกหนังสือค้ำประกันการยื ่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้  
ความเสียหายอ่ืน (ถ้าม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  ๑๑.๔ สำนักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

  ๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน ก.พ. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ 

ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม 

  ๑๑.๖ สำนักงาน ก.พ. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 

จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสำนักงาน ก.พ. ไม่ได ้ 

  (๑) สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับ
จัดสรรแตไ่ม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนีต้่อไป 

  (๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู ้ย ื ่นข้อเสนอรายอื ่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด 

ในการเสนอราคา 
  (๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน ก.พ.
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

  (๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 ๑๓.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 สำนักงาน ก.พ. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ ยื ่นข้อเสนอ 

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับสำนักงาน ก.พ. ไว้ชั่วคราว 

  

 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

 ………………................………….... 








































































