
 
ประกาศ สาํนักงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

เร่ือง ประกวดราคาการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ  
      ระยะท่ี ๒ (ส่วนท่ี ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) 

 

 ด้วย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงต่อไปนี้
เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาสําหรับการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ ระยะที่ ๒ (ส่วนที่ ๒)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e-bidding) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. เป็นบุคคลหรือนิติบุคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซ้ือดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    
๓..ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอ่ืน ท่ีเข้ายื่นข้อเสนอราคาให้แก่ สํานักงาน        

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง 
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี    
 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     
ผู้เสนอราคา ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
 6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาซ้ือของสํานักงาน 
 7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 8. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
 9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่
เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

 กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน 
วันที่   26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.3๐ น. ถึง ๑6.3๐ น.  

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซ้ือ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันที่  22 เมษายน พ.ศ. 2559 
ถึงวันที่        29 เมษายน  พ.ศ. 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

/ดูรายละเอียด... 
 





 
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี        /๒๕๕9 

การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ  
      ระยะท่ี ๒ (ส่วนท่ี ๒)  

ตามประกาศ  สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ       
ลงวันท่ี           เมษายน พ.ศ. 2559 

----------------------------------------- 
   ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่
า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานี
ตํารวจ ระยะท่ี ๒ (ส่วนท่ี ๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    

 ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ี
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 
 ๑.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
 (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
 (๒) หลักประกันสัญญา 
 ๑.5 บทนิยาม 
 (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.6 แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
 (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู ้ท่ีถูกระบุชื่อไวใ้นบัญชีรายชื่อผู ้ท้ิงงานของทางราชการและ 
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.5 
 ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้
นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
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 ๒.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาซ้ือของ
สํานักงาน 
 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
 2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่
เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห ้างหุ ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ ้นส ่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้
อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
  (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู ้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) 
 (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
 (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.6 (๑) 
 ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.4 
 (2).หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
 (3) หลักประกันเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
 (4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบใน ข้อ ๑.6 (๒) 
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 ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้ เสนอราคาต ้องยื่นข ้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบท่ีกําหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดง
ตัวตนของผู้เสนอราคา  
 4.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่ง
มอบพัสดุให้ ณ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ถนนพระรามท่ี 1  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนราคามิได้ 
 ๔.3 ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส ่งมอบพัสดุ ไม ่เกิน 450 วันนับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
 ๔.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ท่ีเสนอ ไปพร้อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สํานักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู ้มี อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์             
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน 
 ๔.5 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี  ………………………………………………………ระหว่างเวลา …………………ถึงเวลา …………………
เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด  
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละราย ว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5 (1)      
ณ วันประกาศประกวดราคา  
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะท่ีมี
การพิจารณ าข้อเสนอ ว่ามีผู้ เสนอราคารายใดกระทําการอัน เป ็นการขัดขวางการแข ่งขันราคาอย ่าง 
เป็นธรรมตามข้อ ๑.5 (๒) คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มี
สิทธิได้รับการคัดเลือก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ 
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
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 ผู้ เสนอท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา เพราะเหตุเป ็นผู ้เสนอราคาท่ีมีผล 
ประโยชน์ร่วมกันกับผู ้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว 
ต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
 ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 ๔.7 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 (2) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้ 
จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ีกําหนด 
 (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
 (5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา โดยใช้
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบบไว้ในข้อ 1.4 (1) 
เป็นหลักประกันจํานวนเงิน 9,143,000.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน)  
 หลักประกันเสนอราคาตามข้อนี้  สํานักงานจะคืนให้ผู ้เสนอราคาหรือผู ้คํ้าประกันภายใน  
๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู ้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ 3 ลําดับแรก  
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สํานักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) และพิจารณาจากราคารวม 
 ๖.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกาพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กน ้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาการ
อิเล็กทรอนิกสใ์นส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านั้น 
 ๖.๓ สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน 
 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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 (3) เสนอรายละเอียดแตกต ่างไปจากเง่ือนไขท่ี กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
 ๖.๔ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสํานักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวข้องกับผู ้เสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 ๖.๕ สํานักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็
นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง
สํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส ์ และลงโทษผู ้เสนอราคาเป ็นผู ้ท้ิ งงาน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  
เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้
รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.5 สํานักงานมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 

 ๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 
 ๗.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 
๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ สํานักงานอาจจะพิจารณาจัดทํา ข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.3 ก็ได้ 
 ๗.๒ ในกรณีท่ีผู ้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.3 กับสํานักงานภายใน  
7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของ 
ท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ดใ้ห้สํานักงานยึดถือไวใ้นขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้    
 (๑) เงินสด 
 (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือก่อนหน้า 
นั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้
อ ๑.4 (๒) 
 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
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ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่
างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด 
 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 

 ๘. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน 

 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
 ผู ้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ 
ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขาย
ท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันท่ีสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับ
มอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม แกไ้ข ใหใ้ช้การได้ดีดังเดิมภายใน 8 ชั่วโมง นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง 
ความชํารุดบกพร่อง  

 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 การลง
นามในสัญญา จะกระทําได้ต่อเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้
บังคับ  และสํานักงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 จากสํานักงบประมาณแล้ว หาก
สํานักงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดหาดังกล่าว สํานักงานสามารถจะยกเลิกการจัดหาได้ 
 ๑๐.๒ เม่ือสํานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนํา
เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันท่ีผู ้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็น 
ของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช ่เรือไทย  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือ 
เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู ้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๐.3 ผู ้เสนอราคาซ่ึงสํานักงานได้คัดเลือกแล้วไมไ่ปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวใ้นข้อ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
คํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้
เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 
 



























































































































































































































































































































































































































ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ    
 ๑. ข้ าพ เจ้ า .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ร ะบุ ชื่ อ บ ริ ษั ท  ห้ า ง  ร้ าน )... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อ ยู่ เล ข ท่ี
..... .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .ถน น ....... .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .ตํ าบ ล /แขวง
...................................................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท์
.............................................................โดย.................................................................................................. 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเอกสารซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี) เลขท่ี.................................โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว รวมท้ังรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดและไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมท้ังบริการ ซ่ึงกําหนดไว้ในเอกสารซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์   ดังต่อไปนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
ราคา ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

จํานวน 
รวมเป็น

เงิน 
กําหนด
ส่งมอบ ต่อหน่วย (ถ้ามี) 

  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานีตํารวจ ระยะท่ี ๒ (ส่วนท่ี ๒) 

            

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Main 
Server สําหรับ  Database Server 
/ Application Server) 

    ๑ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (สําหรับ 
Web Server) 

    ๒ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

        

3 เค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ม่ ข่ า ย  
(สํ า ห รั บ  Service/Management 
Server ) ประกอบด้วย 

            

  ๓.๑)  ตู้สําหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย
ชนิด Blade (Enclosure/Chassis) 

    ๑ ตู้     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 
รวมเป็น

เงิน 
กําหนด
ส่งมอบ 

  ๓.๒)  แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ า ย  ช นิ ด  Blade สํ า ห รั บ ตู้ 
Enclosure / Chassis (สํ า ห รั บ
Monitoring Server, Thin Client 
Management Server, IDM Server) 

    ๓ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

        

        

  ๓ .๓ )  ตู้ สํ า ห รั บ จั ด เ ก็ บ เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

    ๓ ตู้     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

        

        

  ๓.๔)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(สํ าห รั บ  LDAP Server (๒ ), ESB 
Server, WS Gateway Server, WS 
Registry Server) 

    ๕ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

  
 

      

  ๓.๕)  อุปกรณ์สําหรับสํารองข้อมูล
ภายนอก (Data Backup) 

    ๑ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

  
 
. 
 
 

      



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 
รวมเป็น

เงิน 
กําหนด
ส่งมอบ 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (สําหรับ
ติดตั้ งซอฟต์แวร์คัดลอกไฟล์แบบ
อัต โน มัติ  File Synchronization ,
สํ า ห รั บ ติ ด ตั้ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ช่ ว ย 
Monitor การคัดลอกฐานข้อมูล ) 

    ๕ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………           

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

5 อุปกรณ์ กระจายสัญ ญาณ  (SAN 
Switch) 

    ๒ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
(L๓ Switch) 

    ๔ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

7 อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ
ภายนอก (External Storage)  

    ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

8 อุปกรณ์จัดการแถบบันทึกข้อมูล 
(Tape Library) 

    ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

 
 
 
  

              



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 
รวมเป็น

เงิน 
กําหนด
ส่งมอบ 

9 เครื่องประมวลผลพร้อมระบบแผนท่ี
และข้อมูลแผนท่ี 

    ๒ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

10 อุปกรณ์กระจายการทํางานข้ามศูนย์ 
(Site Load Balance) 

    ๒ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

               

11 อุปกรณ์กระจายการทํางาน (Load 
Balance) 

    ๒ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

12 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ
ติดตั้งสื่อการเรียนการสอนแบบ E-
Learning 

            

  ๑๒.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(สําหรับระบบงานสื่อการเรียนรู้ด้วย
โป ร แ ก ร ม จํ า ล อ ง  Simulation 
Program Training) 

    ๑ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

  ๑๒.๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(สําหรับระบบเว็บพอร์ทัล ,ระบบสื่อ
การสอนแบบบริหารการเรียน และ
ระบบสื่อการเรียนรู้แบบออฟไลน์) 

    ๑ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 
รวมเป็น

เงิน 
กําหนด
ส่งมอบ 

13 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File     ๑ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

14 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์  (สํ าห รั บ อุ ป ก ร ณ์
เครือข่าย) 

    ๑ ตู้     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

        

15 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล     ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

16 ซอฟต์แวร์คัดลอกฐานข้อมูลแบบ 
Real-time และช่วย Monitor การ
คัดลอกฐานข้อมูล 

    

๑ ชุด 

    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

17 ซอฟต์แวร์คัดลอกไฟล์แบบอัตโนมัติ 
(File Synchronization) 

    

1 ชุด 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

18 ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ สํ าห รั บ  Application 
Server 

    

๑ ชุด 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 
รวมเป็น

เงิน 
กําหนด
ส่งมอบ 

 
19 

 
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ สํ า ห รั บ ต ร ว จ ส อ บ
ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

    

๑ ชุด 

    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

20 ซอฟต์แวร์สํ าหรับบริหารจัดการ
เครื่อ งลู ก ข่าย  Thin Client (Thin 
Client Management Server) 

    

๑ ชุด 

    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

21 ซอฟต์แวร์สํ าหรับบริหารจัดการ
ผู้ ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ  ( Identity 
Management) 

    

๑ ชุด 

    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

22 ซอฟต์แวร์สําหรับสร้างเว็บเซอร์วิส 
(Enterprise Service Bus)  

    

๑ ชุด 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

23 ซอฟต์แวร์สําหรับบริหารจัดการเว็บ
เซอร์วิส (Web Services Registry)  

    

๑ ชุด 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..……………. 
 
 
 

    

    

    



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 
รวมเป็น

เงิน 
กําหนด
ส่งมอบ 
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ซอฟต์แวร์สําหรับตรวจสอบการใช้
ง าน เว็ บ เซ อ ร์ วิ ส  (Web Service 
Gateway)  

    

๑ ชุด 

    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

25 ซอฟต์แวร์สําหรับบริหารจัดการบัญชี
ผู้ใช้จากศูนย์กลาง (LDAP) 

    

1 ชุด 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

26 ซอฟต์ แ วร์ สํ าห รับป้ อ ง กัน ไวรั ส
คอมพิวเตอร์ (สําหรับเครื่องแม่ข่าย
ทุ ก เครื่ อ ง ท่ี ใช้ ระบบ ปฏิ บั ติ ก าร 
Microsoft Windows) 

    

๑ ระบบ 

    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

27 เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS System)     ๒ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

28 เค รื่ อ ง กํ า เนิ ด ไ ฟ ฟ้ า ฉุ ก เ ฉิ น 
(Emergency Generator System) 

    

๑ เครื่อง 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

  
 
 
 

  
 
 

    

    

    



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 
รวมเป็น

เงิน 
กําหนด
ส่งมอบ 
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เครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น (Precision Air) 

    

๒ เครื่อง 

    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

30 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน     ๑ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

31 ร ะ บ บ ดั บ เพ ลิ ง อั ต โน มั ติ  (Fire 
Suppression System) 

    

๑ ระบบ 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

    
 

    

    
    

32 ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง 
( High Sensitivity Smoke 
Detector System) 

    

๑ ระบบ 

    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             
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ระบบตรวจจับการรั่ว ซึมของน้ํ า 
(Water Leak Detector System) 

    

๑ ระบบ 

    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

   
 
  
 

    

    

    



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 
รวมเป็น

เงิน 
กําหนด
ส่งมอบ 

34 ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ 
( Environmental Monitoring 
System) 

    

๑ ระบบ 

    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

35 ระ บ บ ก ล้ อ ง โท ร ทั ศ น์ ว งจ รปิ ด 
( Closed Circuit Television 
System) ประกอบด้วย 
 

    

    

    

  ๙ .๑  ) ก ล้ อ ง โท ร ทั ศน์ ว งจ รปิ ด 
(ภายในอาคาร) แบบท่ี ๑ 

    

๑ ตัว 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

  ๙ .๒  ) ก ล้ อ ง โท ร ทั ศน์ ว งจ รปิ ด 
(ภายในอาคาร) แบบท่ี ๒ 

    

๒ ตัว 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

  ๙ .๓ ) ก ล้ อ ง โท ร ทั ศ น์ ว ง จ รปิ ด 
(ภายนอกอาคาร) 

    

๑ ตัว 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

  ๙ .๔  )  เ ค รื่ อ ง บั น ทึ ก ภ า พ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

    

๑ เครื่อง 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..……………. 
 
 

    

    

    



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 
รวมเป็น

เงิน 
กําหนด
ส่งมอบ 

36 ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ 
(Access Control System) 

    

๒ ชุด 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

37 ระบบแผนท่ีข้อมูลอาชญากรรม     ๑ ระบบ     

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

38 ร ะ บ บ ง า น สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 

    

๑ ระบบ 
    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

                

39 ระบบศูนย์ประมวลผลสารสนเทศ
สํ า ร อ ง  ( DR Site : Disaster & 
Recovery Site) ทํางานแบบคู่ขนาน 
(Active – Active) 

    

๑ ระบบ 

    

  ยี่ห้อ …....………………………             

  รุ่น ....................................             

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
 
(.....................................................) ซ่ึงเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมท้ังภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวง ไว้
ด้วยแล้ว  
 ๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา........................วัน นับแต่วัน เสนอราคา และกรม* อาจรับคําเสนอนี้ 
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาท่ีได้ยืดออกไป ตามเหตุผลอันสมควรท่ี
“กรม”* ร้องขอ 
 
 



 ๔. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ  
  4.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
“กรม”* ..................................ภายใน..........................................................วันนับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือ ให้ไปทํา
สัญญา 
  ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่“กรม”*..................................ก่อนหรือขณะท่ีได้ลงนามในสัญญาเป็น จํานวนร้อยละ
............ของราคาตามสัญญาท่ีได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน  
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ กรม* ริบหลักประกัน การเสนอ
ราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ังยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดท่ีอาจมีแก่ “กรม”* และ “กรม”*     
มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือกรม*อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้  
 ๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า “กรม”* ไม่มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมท้ัง ไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา  
 ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซ่ึงข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ “กรม”* ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ  
  สําาหรับตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซ่ึงกรม*ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกับตัวอย่างนั้น  
 7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามท่ีได้ทําความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง        
คําเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ...................................................................... เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็น    
เงินจํานวน..........................................บาท มาพร้อมนี้  
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ท่ีได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่ากรม* ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น  
 9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ท่ีได้ยื่นเสนอ ราคาใน
คราวเดียวกัน 

  เสนอมา ณ วันท่ี............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  
*** ลงชื่อ        ..................................................... 
     (...................................................) 

 ตําแหน่ง...................................................... 
 
      
หมายเหตุ   
 *  คําว่า “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ดําเนินการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงอาจเลือกใช้คําอ่ืน เช่น “จังหวัด”  “สํานักงาน”  ตามความเหมาะสมและให้ใช้คําดังกล่าว 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด 
 **  ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจําเป็น 
 *** ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 
 

 



 

แบบสัญญาซื้อขาย 
        

สัญญาเลขที่………………………………… 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ .................................……… ตําบล/แขวง ………….................…........…  อําเภอ/
เขต……...............….……….จังหวัด………... ..........…….เมื่อวันที่…………เดือน………....…..…พ.ศ.……………..
ระหว่าง………..……….. โดย…....……………....ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ…………………....มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขท่ี…………...……....  ถนน .......................
ตําบลแขวง..........................อําเภอ/เขต…….…...…..........จังหวัด…...…………… โดย………........……..ผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.………...…….........…..
ลงวันท่ี………………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี……………………..….…)* แนบท้ายสัญญาน้ี    
(ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ................………………………อยู่บ้านเลขที่……………..
ถนน……….……….ตําบล/แขวง....………….... ... ... ..อําเภอ/เขต…………...จังหวัด…………………………...…….)         
*ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ขาย”อีกฝ่ายหน่ึง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑. ข้อตกลงซ้ือขาย 

            ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้ง ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานี
ตํารวจ ระยะที่ ๒ (ส่วนที่ ๒) ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก ๑. รวมเป็นราคาและค่าติดตั้ง
ทั้งส้ิน…..........…………บาท(…..……………………..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน…………...…บาท ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว  

 ในกรณีที่ผู้ขาย ประสงค์จะนําคอมพิวเตอร์รายการใด ต่างไปจากรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ใน
ผนวก ๑. มาติดต้ังให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะ
นํามาติดตั้งดังกล่าวนั้น จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ในผนวก ๑. 
 
 ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ 
 ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ท่ีขายให้ตามสัญญาน้ี มีคุณสมบัติไม่ ตํ่ากว่าท่ีกําหนดไว้          
ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ ท่ีกําหนดไว้ในผนวก ๒. 
 
 ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ๓.๑ ผนวก ๑ รายการครุภัณฑ์ที่ซื้อขาย  จํานวน…………………….หน้า 
 ๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ  จํานวน……………………..หน้า 
 ๓.๓ ผนวก ๓ แค็ตตาล็อก    จํานวน……………………..หน้า 
 ๓.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา    จํานวน…………………….หน้า 
 ๓.๕ ผนวก ๖ รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ จํานวน…………………….หน้า 
 3.6 ผนวก 7  อ่ืน ........... ฯลฯ....................  จํานวน…………………….หน้า 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ 
 
 



 

 ข้อ ๔. การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ ท่ีซื้อขายตามสัญญานี้ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่
กําหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ ให้แก่ผู้ซื้อ ณ…………………………………และส่งมอบ
ให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน…………วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยแบ่งการส่งมอบเป็น 5 งวด ดังนี้  
 

งวดที ่ ส่งมอบ ระยะเวลา 
1 งานท่ี ๑ จัดทําแผนบริหารโครงการหลัก 

งานท่ี ๒ ส่งรายชื่อบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาเทคโนโลยี   
           สารสนเทศสถานีตํารวจ ระยะที่ ๒ (ส่วนท่ี 2) 
งานท่ี 3 จัดทําเอกสารแสดงรายละเอียดศูนย์ประมวลผลสารสนเทศสํารอง 
           และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  

30 วันนับจากวันลง
นามในสัญญา 

2 งานท่ี 4 ติดตั้งและส่งมอบห้องศูนย์ประมวลผลสารสนเทศสํารอง และห้อง 
           สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 
งานท่ี 5 ติดตั้งและส่งมอบระบบไฟฟ้าสําหรับศูนย์ประมวลผลสารสนเทศ 
           สํารอง 
งานท่ี 6 ติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์ควบคุมสภาพแวดล้อมของศูนย์ 
           ประมวลผลสารสนเทศสํารองท้ังหมด 

150 วันนับจากวัน
ลงนามในสัญญา 

3 งานท่ี 7 ติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบทั้งหมด 
งานท่ี 8 ติดตั้ง/ย้ายอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ที่ศูนย์ประมวลผล 
           สารสนเทศสํารอง 
งานท่ี 9 ติดตั้งและส่งมอบระบบเครือข่ายและสายสัญญาณ  

240 วันนับจากวัน
ลงนามในสัญญา 

4 งานท่ี 10 โอนข้อมูลทั้งหมดเพื่อทดสอบระบบงาน 
งานท่ี ๑1 ติดตั้งและส่งมอบระบบงานแผนที่อาชญากรรม 
งานท่ี ๑2 ติดตั้งและส่งมอบระบบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)  
             ครั้งที่ ๑ : ระบบงานสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมจําลอง 
             (Simulation  Program Training) 

330 วันนับจากวัน
ลงนามในสัญญา 

5 งานท่ี ๑3 ส่งมอบระบบเครือข่ายสําหรับการเช่ือมโยงศูนย์ประมวลผล 
             สารสนเทศสํารองกับศูนย์ประมวลผลสารสนเทศหลัก 
งานท่ี ๑4 ติดตั้งและส่งมอบระบบศูนย์ประมวลผลสารสนเทศสํารอง  
             (DR Site : Disaster & Recovery Site) ทํางานแบบคู่ขนาน  
             (Active-Active) 
งานท่ี ๑5 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 
งานท่ี ๑6 ติดตั้งและส่งมอบระบบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  
             (E-Learning) คร้ังท่ี 2 (ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด) 
งานท่ี ๑7 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ  

450 วันนับจากวัน
ลงนามในสัญญา 

 
 
 
 ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมท่ีจะใช้งานและส่งมอบโดยทําเป็นหนังสือ
ยื่นต่อผู้ซื้อ ณ………………..……..ในเวลาราชการก่อนวันกําหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า……….วันทําการ 



 

 ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ ติดตั้ง รวมท้ังระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามมาตรฐาน ของผู้ขาย 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าท่ี มาให้คําแนะนําและตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม ของสถานที่ ให้ทันต่อการติดตั้งค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อภายใน………..….วัน นับแต่วันท่ีลง
นามในสัญญานี้ 
 
 ข้อ ๕. การใช้เรือไทย 
 ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําเข้าคอมพิวเตอร์ มาจากต่างประเทศ และต้องนําเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากสํานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการซื้อคอมพิวเตอร์ จากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟโอบี,  
ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหน่ึง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตรา
ส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่ง สําหรับคอมพิวเตอร์น้ัน ซึ่งแสดงว่า ได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ซื้อ พร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย 
 ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่า ได้รับอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาว ี ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ 
เน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาว ี แล้วอย่างใดอย่าง
หนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขาย ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ซื้อ 
แต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซื้อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้
ก่อน และชําระเงินค่าคอมพิวเตอร์ เม่ือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได ้
  

ข้อ ๖. การตรวจรับ 
 เม่ือผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่มอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาน้ีแล้ว ผู้ซื้อ จะออก

หลักฐานการรับมอบ ไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายนํามาใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์ 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของ ที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ หรือ มี

คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วน ตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับ
สิ่งของน้ัน ในกรณีเช่นว่าน้ี ผูข้ายต้องรีบนําคสิ่งของน้ัน กลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าที่จะทําได้ และนําสิ่งของมาส่ง
มอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามสัญญา ด้วยค่าใช้จา่ยของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป 
เพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนาํมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 
 



 

 ข้อ ๗. การชําระเงิน 
 ผู้ซื้อตกลงชําระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตาม ข้อ 4 
และได้ทําการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการชําระเงินออกเป็น 5 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ชําระเงินร้อยละ 10 ของวงเงินว่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เม่ือผู้ชนะการประกวดราคา ส่ง
มอบงานงวดท่ี 1 ตามรายละเอียดการส่งมอบงาน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทํา
การตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ชําระเงินร้อยละ 20 ของวงเงินว่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เม่ือผู้ชนะการประกวดราคา ส่ง
มอบงานงวดท่ี 2 ตามรายละเอียดการส่งมอบงาน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทํา
การตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 ชําระเงินร้อยละ 40 ของวงเงินว่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เม่ือผู้ชนะการประกวดราคา ส่ง
มอบงานงวดท่ี 3 ตามรายละเอียดการส่งมอบงาน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทํา
การตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 4 ชําระเงินร้อยละ 20 ของวงเงินว่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เม่ือผู้ชนะการประกวดราคา ส่ง
มอบงานงวดท่ี 4 ตามรายละเอียดการส่งมอบงาน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทํา
การตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 5 ชําระเงินร้อยละ 10 ของวงเงินว่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เม่ือผู้ชนะการประกวดราคา ส่ง
มอบงานงวดท่ี 5 ตามรายละเอียดการส่งมอบงาน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทํา
การตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซ้ือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย     
ชื่อธนาคาร..........................................สาขา......................................ชื่อบัญชี.............................................ทั้งนี้ 
ผู้ขายตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนเก่ียวกับการโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยิ
ยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  
 
 ข้อ ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้องของการติดตั้ง และสิ่งของ ตามสัญญา
นี้เป็นเวลา…………ปีนับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวการติดตั้งหรือสิ่งของชํารุด
บกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และความชํารุดบกพร่องของการติดตั้ง หรือสิ่งของเกิดข้ึน
โดยมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเร่ิม
จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน………วัน นับแต่วันเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อ
ทั้งสิ้น ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม ผู้ซื้อมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอก ทําการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องออก
ค่าใช้จ่าย ในการจ้างบุคคลภายนอก ทําการซ่อมแซมแก้ไขทั้งส้ิน แทนผู้ซ้ือ 
 ผู้ขายมีหน้าที่บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอด
ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหน่ึง ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
  



 

ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญา 
 ในวันทําสัญญานี้ ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น…………………..…..เป็นจํานวนร้อยละ…………….
ของราคาซื้อขายครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ ระยะที่ ๒ (ส่วนท่ี ๒) ตาม
สัญญาข้อ ๑. มามอบให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นการประกัน การปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
 หลักประกัน ที่ผู้ขายนํามามอบไว้ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้ เมื่อผู้ขายพ้นจาก  ข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว 
 
 ข้อ. ๑๐.  การโอนกรรมสิทธิ์ 
 คู่สัญญาตกลงกันว่า กรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญา จะโอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับ
มอบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามสัญญาข้อ ๖. แล้ว 
 
 ข้อ ๑๑. การอบรม 
 ผู้ขาย ต้องจัดอบรมวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของผู้ซื้อก่อนการติดตั้ง และ
ให้แล้วเสร็จ ก่อนพ้นข้อผูกพันตามสัญญาข้อ ๘. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้
เป็นไปตามผนวก ๕ 
 
 ข้อ ๑๒. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ผู้ขาย ต้องจัดหาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในผนวก ๖ พร้อมท้ัง
ปรับปรุงให้ทันสมัย ตลอดระยะเวลาตามสัญญาข้อ ๘ ท้ังนี้ โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ 
 
 ข้อ ๑๓. การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอก กล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิบัตร เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญาน้ี โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้องดําเนินการท้ัง
ปวง เพื่อให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าว ระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ขายมิอาจกระทําได้ และ   ผู้ซื้อ
ต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหาย ต่อบุคคลภายนอก เน่ืองจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว 
ผู้ขายต้องเป็นผู้ชําระค่าเสียหาย และค่าใช้จา่ย รวมท้ังค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ แทนผู้ซื้อ ท้ังน้ี ผู้
ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่
ชักช้า 
 
 ข้อ ๑๔. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบกําหนดติดตั้ง และส่งมอบ ตามสัญญาข้อ ๔ แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ติดต้ัง และส่งมอบ
สิ่งของบางรายการ หรือท้ังหมดให้แก่ผู้ซื้อ ภายในกําหนดเวลาดังกลา่ว หรือส่งมอบสิ่งของ ไม่ตรงตามสัญญา
ข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ ๒ หรือติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบภายในกําหนด แต่ใช้งาน
ไม่ได้ครบถ้วน ตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ท้ังหมดหรือบางส่วนได้ 
 ในกรณีท่ีผู้ซื้อ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคาร ผู้
ออกหนังสือคํ้าประกัน ตามสญัญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ เป็นจํานวนเงินท้ังหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้
ซื้อ จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซือ้ จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืน เต็มจํานวนหรือเฉพาะจาํนวน ที่ขาดส่ง แล้วแต่
กรณี ภายในกําหนด………………เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาทีเ่พิ่มข้ึน จากราคาที่
กําหนดไว้ ในสัญญานี้ด้วย 



 

 ในกรณีท่ีผู้ขาย ได้ส่งมอบสิ่งของ ให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องนําสิ่งของ
กลับคืนไป ภายใน……………..วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 
 ถ้าผู้ขาย ไม่ยอมนําสิ่งของ กลับคืนไปภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะ
กําหนดเวลาให้ผู้ขาย นําสิ่งของกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่นาํสิ่งของ 
กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธินําสิ่งของ ออกขายทอดตลาด เงินท่ีได้จากการขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อหัก
เป็นค่าปรับ และหักเป็นค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่ผู้ซ้ือได้เสียไป ใน
การดําเนินการขายทอดตลาดสิ่งของ ดังกล่าว  
ค่าใช้จ่ายในการทําสถานท่ี ท่ีรื้อถอนสิ่งของออกไป ให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิม ก่อนทําสัญญานี้ เงินที่เหลือจาก
การหักค่าเสียหายแล้ว ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย ในระหว่างสิ่งของอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ นับแต่วันผู้ซื้อ
บอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่สิ่งของ อันมิใช่ความผิดของผู้
ซื้อ** 
 
 ข้อ ๑๕. ค่าปรับ 
 ในกรณีท่ีผู้ซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๑๔ ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับ ให้ผู้ซื้อเป็น
รายวัน ในอัตราร้อยละ…………….(…………%) ของราคาสิ่งของ ท่ียังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบ
กําหนดตามสัญญา จนถึงวันท่ีผู้ขายได้นาํส่ิงของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ จนถูกต้องครบถ้วน 
 การคิดค่าปรับ ในกรณีที่สิ่งของ ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบ ส่วนหน่ึงส่วนใดไป หรือส่งมอบทั้งหมด แต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่ายัง
ไม่ได้ส่งมอบ สิ่งของนั้นเลย และคิดค่าปรับ จากราคาสิ่งของทั้งระบบ 
 ในระหว่างที่ผู้ซื้อ ยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้ซือ้เห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้า
ประกัน ตามสัญญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มข้ึน ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๔ 
วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้อง ให้ชําระค่าปรับ ไปยังผู้ขายเมื่อครบกําหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมี
สิทธิที่จะปรับผู้ขาย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
  
 ข้อ ๑๖. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ซ้ือแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ซื้อ 
  

ข้อ ๑๗. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผดิ หรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้
ซื้อ หรือจากพฤติการณ์ อันใดอันหน่ึง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่ง
มอบคอมพิวเตอร์ ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือของด หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ซื้อ
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ใน
การที่จะขอขยายเวลาทาํการ ตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 



 

 การขยายเวลาทาํการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซื้อที่จะพิจารณา 
  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ) …………………………………ผู้ซื้อ 
(…………..……………………………….) 

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

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

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

 
______________________________________________________________________________
หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งส่วนราชการผู้ทาํสัญญา อาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง 

** ความในวรรคนี้ อาจแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ถ้าส่วนราชการผู้ทาํสัญญา สามารถ
กําหนดมาตรการอ่ืนใดในสัญญา หรือกําหนดทางปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ขายไม่ยอมนําคอมพิวเตอร์กลับคืน
ไปได ้



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการซ้ือ) 

 
เลขท่ี.........................        วันท่ี........................... 

 
ข�าพเจ�า............(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี...............ถนน................ 

ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............โดย..................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต'อ..........(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อผู�เสนอราคา)..........ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดซ้ือ.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี.........................ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคา 
ต)อ...............(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน.........................บาท(...........................) นั้น 

 
ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร�องของ................ 

(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)......................จํานวนไม)เกิน.................บาท (.......................) ในฐานะ 
เป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี..............(ชื่อผู� เสนอราคา).................ไม)ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา  
อันเป4นเหตุให�.................(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช�ค)าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี...............(ชื่อผู�เสนอราคา)................ได�ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู) หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญาหรือมิได� 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส)วนราชการ 
ผู�ประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�.................(ชื่อผู�เสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันท่ี....................ถึงวันท่ี....................และข�าพเจ�าจะไม) 
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. ถ�า....................(ชื่อผู�เสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข�าพเจ�ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได�ขยายออกไป
ดังกล)าว 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

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

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 

(หลักประกันสัญญาซ้ือ) 

 

เลขท่ี............................                  วันท่ี............................ 

 
ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร)...........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี.............ถนน...............ตําบล/แขวง..................

อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................โดย..........................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว�ต)อ.................(ชื่อส)วนราชการผู� ซ้ือ)...........ซ่ึงต)อไปนี้ เรียกว)า “ผู� ซ้ือ”  
ดังมีข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี........(ชื่อผู�ขาย).......ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ขาย” ได�ทําสัญญาซ้ือขาย................กับผู� ซ้ือ 
ตามสัญญาเลขท่ี....................ลงวันท่ี..................ซ่ึงผู�ขายต�องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต)อผู�ซ้ือ  
เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซ่ึงเท)ากับร�อยละ......... (........) ของมูลค)าท้ังหมดของสัญญา 

ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินให�ตามสิทธิเรียกร�องของผู� ซ้ือ  
จํานวนไม)เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณีท่ีผู�ขายก)อให�เกิด 
ความเสียหายใดๆ หรือต�องชําระค)าปรับ หรือค)าใช�จ)ายใดๆ หรือผู�ขายมิได�ปฏิบัติตามภาระหน�าท่ีใดๆ ท่ีกําหนด 
ในสัญญาดังกล)าวข�างต�น ท้ังนี้ โดยผู�ซื้อไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�ผู�ขายชําระหนี้นั้นก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใช�บั งคับต้ังแต)วันทําสัญญาซ้ือดังกล)าวข�างต�นจนถึงวันท่ี ...............  
เดือน.................... พ.ศ. ....................... (ระบุวันท่ีครบกําหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด 
บกพร)องด�วย) และข�าพเจ�าจะไม)เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. หากผู� ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขาย ให�ถือว)าข�าพเจ�ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด�วย โดยให�ขยาย
ระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�ซื้อได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขายดังกล)าวข�างต�น 

 
ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 

   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

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

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

 

 



บทนิยาม 
 “ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้าเสนอราคา
ขายในการสอบราคา/ประกวดราคาซ้ือของสํานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาขายในการสอบราคา/ประกวดราคาซ้ือของสํานักงานในคราว
เดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ของบุคคลธรรมดา    หรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
ได้แก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้
มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจใน
การบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงาน
ในการสอบราคา/ประกวดราคาซ้ือครั้งนี้ 
 (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่ง
หรือหลายรายท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซ้ือครั้งนี้ 
  คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น 
หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบาง
ขนาด 
 (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซ้ือครั้งนี้ หรือในนัย
กลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว 
 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยท่ีตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารท่ีแท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริงของห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดท่ีเก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซ้ือคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลาย
รายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการเสนอราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก 
รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลัง
ประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะแสวงหา
ประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา
กับสํานักงาน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบสํานักงาน โดยมิใช่
เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ. 
���� 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
       
�  1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนติิบุคคล     จํานวน......แผ่น 
 บัญชีรายชื่อหุน้ส่วนผู้จดัการ      จํานวน......แผ่น 
 ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี)       จํานวน......แผ่น 
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนติิบุคคล     จํานวน......แผ่น 
 สําเนาหนงัสือบริคณฑ์สนธ ิ จํานวน......แผ่น 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ      จํานวน......แผ่น 
 บัญชีผู้ถอืหุน้รายใหญ ่       จํานวน......แผ่น 
 ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี)       จํานวน......แผ่น 
�  2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
  (ก)  บุคคลธรรมดา 
   สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นัน้      จํานวน......แผ่น 
  (ข)  คณะบุคคล 
   สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เปน็หุน้ส่วน     จํานวน......แผ่น 
   สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้เปน็หุน้ส่วน      จํานวน......แผ่น 
����  3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคารว่มกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า        จํานวน......แผ่น 
  (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
   -  บุคคลสัญชาติไทย 
    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน......แผ่น 
   -  บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
    สําเนาหนงัสือเดินทาง        จํานวน......แผ่น 
 (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
   - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากดั 
  สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนติิบุคคล     จํานวน......แผ่น 
  บัญชีรายชื่อหุน้ส่วนผู้จดัการ      จํานวน......แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี)       จํานวน......แผ่น 
 -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากดั 
  สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนติิบุคคล     จํานวน......แผ่น 
  สําเนาหนงัสือบริคณฑ์สนธ ิ      จํานวน......แผ่น 
   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ      จํานวน......แผ่น 
  บัญชีผู้ถอืหุน้รายใหญ ่       จํานวน......แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี)       จํานวน......แผ่น 
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����  4.  อื่น ๆ  
   ……………………………………………………………………………………..... 
   ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้าย่ืนพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       ลงชื่อ ..........................................ผู้เสนอราคา 
                  ( ……………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 
1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน…….....แผ่น 
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้ 
    บุคคลอ่ืนทําการแทน       จํานวน……...แผ่น 

 3.  หลักประกันการเสนอราคา       จํานวน……...แผ่น 
 4.  สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ีส่วนราชการกําหนดให้จัดส่งภายหลังวัน 
  เสนอราคา เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 
  4.1 ................................................    จํานวน……...แผ่น 
  4.2 ................................................    จํานวน……...แผ่น 

5. อ่ืน ๆ 
 5.1 ................................................................................................................................ 

 5.2 ................................................................................................................................ 
  5.3 ................................................................................................................................ 
  5.4 ................................................................................................................................ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้าย่ืนพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       ลงชื่อ........................................ผู้เสนอราคา 
                (…………………………..) 
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