




















































































































































































ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ    
 ๑. ข้าพเจ้า............................(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)......................................................................
อยู่เลขท่ี...........................................................................ถนน......................................................................
ตําบล/แขวง...................................................................อําเภอ/เขต....................................................................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์.............................................โดย.............................................................  
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ในเอกสารซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสาร
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขท่ี.................................โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว รวมท้ังรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดและไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมท้ังบริการ ซ่ึงกําหนดไว้ในเอกสารซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์   ดังต่อไปนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

  โครงการจัดหาพร้อมติดต้ังระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบูรณาการ  
การรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเท่ียว  
(ภูเก็ต เมืองแห่งสันติสุข) 

            

                

1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) 

            

                

1.1 โปรแกรมระบบงาน GIS ท่ัวไป     ๑ ระบบ     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..……………. 
 
 

            

                



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

1.2 โปรแกรมบริหารจัดการและให้บริการแผนท่ี
ภาพถ่ายบนระบบเครือข่าย 

    ๑ ระบบ     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับการบริหาร
จัดการระบบ GIS 

    ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล GIS     ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล GIS 
เชิงกราฟฟิก 

    ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

1.6 การสํารวจและจัดทําข้อมูล     ๑ งาน     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..……………. 
 
 

            

                



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

        

1.7 การทําภาพถ่ายผ่านดาวเทียม     ๑ งาน     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

2 ระบบข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ (Vehicle 
Information System: VIS) 

            

                

๒.๑ ชุดกล้องสําหรับตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน     ๔๐ กล้อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๒.๒ กล้องสําหรับตรวจสอบภาพผู้ขับข่ีและ
ยานพาหนะ 

    ๔๐ กล้อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๒.๓ โปรแกรมการอ่านข้อมูลจากป้ายทะเบียน     ๑๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๒.๔ สิทธิ์การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับระบบตรวจจับ
ป้ายทะเบียน 

    ๔๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

                

๒.๕ ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับประมวลผล
พร้อมจัดเก็บข้อมูล 

    ๑๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๒.๖ ชุดคอมพิวเตอร์สําหรับสั่งการะบบตรวจจับป้าย
ทะเบียน 

    ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๒.๗ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก     ๔๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๒.๘ ตู้ติดต้ังอุปกรณ์ชนิดใช้งานภายนอก     ๔๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๒.๙ เสากล้องขนาดความสูง 6 เมตร     ๔๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

    
 

            



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

๓ ระบบบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(Consolidate CCTV)  

            

๓.๑ ชุดกล้องความละเอียดสูงหมุน-ส่าย-ก้ม-เงย
สําหรับใช้งานภายนอก (Outdoor PTZ Full 
HD IP Camera) 

    ๓๐ กล้อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๒ ชุดกล้องความละเอียดสูงติดต้ังอยู่กับท่ีสําหรับ
ใช้งานภายนอก (Outdoor Fixed Full HD IP 
Camera) 

    ๕๐ กล้อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๓ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก     ๓๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๔ ตู้ติดต้ังอุปกรณ์ชนิดใช้งานภายนอก     ๓๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๕ เสากล้องขนาดความสูง 6 เมตร     ๓๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

๓.๖ เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลักสําหรับ
บริหารจัดการระบบ (CCTV Main Server)  

    ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๗ เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์สํารองสําหรับ
บริหารจัดการระบบ (CCTV Failover Server) 

    ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๘ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับจัดการระบบ
บันทึกภาพ (CCTV Archive Server) 

    ๑๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๙ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบต่อพ่วงภายนอก 
(External Storage)  

    ๑๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

3.10 ชุดคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

    ๑๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

๓.๑๑ ตู้เก็บอุปกรณ์ชุดควบคุมขนาด 27U พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 

    ๑๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๑๒ อุปกรณ์สํารองไฟฟ้า UPS 3 KVA     ๑๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๑๓ โปรแกรมสําหรับบริหารจัดการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

    ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๑๔ สิทธิ์การเชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเข้ากับ
ระบบบันทึกภาพ 

    ๑๒๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๑๕ อุปกรณ์เข้ารหัสสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เพ่ือการบูรณาการ 

    ๑๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

๓.๑๖ สิทธิ์การเชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือ
การบูรณาการ 

    ๘๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๑๗ อุปกรณ์ประกอบการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด 

    ๘๐ กล้อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๓.๑๘ งานเชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือการบูร
ณาการ 

    ๑ งาน     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

4 ระบบระบุตําแหน่งสายตรวจ (Patrol 
Location System: PLS) 

            

๔.๑ อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะสําหรับรถยนต์     ๒๒ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๔.๒ อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะสําหรับ
รถจักรยานยนต์ 

    ๓๕ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

๔.๓ โปรแกรมแสดงผลการติดตามยานพาหนะ     ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๔.๔ กล้องบันทึกภาพติดรถสายตรวจ     ๒๒ ชุด      

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๔.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการประมวลผล       ๑ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๔.๖ บริการเชื่อมต่อสัญญาณ ๓G/๔G  ระยะเวลา 1 
ปี 

    ๕๗ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..……………. 
 

            

๕ ระบบศูนย์บัญชาการ และควบคุม 
(Command and Control System: CCS) 

            

๕.๑ ระบบแสดงผล Video Wall Display 55" 
ขนาด 2 x 5 

    ๑ ระบบ     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..……………. 
 

            



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

๕.๒ ชุดคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล     ๖ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๕.๓ ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับประมวลผลและ
บันทึกข้อมูล 

    ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๕.๔ ชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบเชื่อมต่อภายนอก     ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๕.๕ เครื่องพิมพ์เลเซอร์     ๒ เครื่อง     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๕.๖ อุปกรณ์สํารองไฟฟ้า UPS 3 KVA     ๑๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๕.๗ อุปกรณ์สํารองไฟฟ้า UPS ๑๕ KVA     ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

                

๕.๘ โปรแกรมควบคุมระบบบัญชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ 

    ๑ ระบบ     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๕.๙ ระบบโทรศัพท์พร้อมโปรแกรมรับประสานเหตุ     ๑ ระบบ     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

5.1 งานปรับปรุงห้องควบคุม     ๑ งาน     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

    
 
 
 

            

๖ ระบบโครงข่ายความเร็วสูง (High Speed 
Network System) 

            

                

๖.๑ อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายสําหรับควบคุม
และสั่งการชนิด 10/100/1000 ขนาด 24 
พอร์ต แบบท่ี 1 

    ๑ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

๖.๒ อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายสําหรับควบคุม
และสั่งการชนิด 10/100/1000 ขนาด 24 
พอร์ต แบบท่ี 2 

    ๑๒ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๖.๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Industrial 
Switch) ชนิดใช้งานภายนอกชนิด ขนาด 8 
พอร์ต 

    ๗๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๖.๔ อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพผ่านสายไฟเบอร์
ออพติก 

    ๑๔๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

๖.๕ Chassis สําหรับอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ
ผ่านสายใยแก้วนําแสง 

    ๑๐ ชุด     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                

๖.๖ ระบบสายสัญญาณใยแก้วนําแสง     ๑ ระบบ     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..…………….             

                



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ราคา 
ต่อ

หน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จํานวน รวม
เป็นเงิน 

กําหนด
ส่งมอบ 

๖.๗ โปรแกรมบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงโครงข่าย     ๑ ระบบ     

  ยี่ห้อ …....………………………             

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

  ประเทศผู้ผลิต ..……………. 
 

            

 7  ค่าบริหารจัดการโครงการ 
 

    
   ๑ งาน     

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น   

 
(.....................................................) ซ่ึงเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมท้ังภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวง 
ไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา........................วัน นับแต่วัน เสนอราคา และกรม* อาจรับคํา
เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาท่ีได้ยืดออกไป ตามเหตุผลอัน
สมควรท่ี“กรม”* ร้องขอ 
 ๔. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ  
  4.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
กับ“กรม”* ..................................ภายใน..........................................................วันนับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือ 
ให้ไปทําสัญญา 
  ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซ้ือด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่“กรม”*..................................ก่อนหรือขณะท่ีได้ลงนามในสัญญาเป็น 
จํานวนร้อยละ............ของราคาตามสัญญาท่ีได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน  
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ กรม* ริบหลักประกัน การ
เสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ังยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดท่ีอาจมีแก่ “กรม”* และ 
“กรม”*     มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือกรม*อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้  
 ๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า “กรม”* ไม่มีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมท้ัง ไม่
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา  



 ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซ่ึงข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ “กรม”* ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ  
  สําหรับตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซ่ึงกรม*ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนกับตัวอย่างนั้น  
 7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามท่ีได้ทําความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง        
คําเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ...................................................................... เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็น    
เงินจํานวน..........................................บาท มาพร้อมนี้  
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ท่ีได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
แล้ว และเข้าใจดีว่ากรม* ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น  
 9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ท่ีได้ยื่นเสนอ 
ราคาในคราวเดียวกัน 

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

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



 

แบบสัญญาซ้ือขาย 
        

สัญญาเลขที่………………………………… 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ .................................……… ตําบล/แขวง ………….................…........…  
อําเภอ/เขต……...............….……….จังหวัด……….............…….เม่ือวันท่ี…………เดือน………....…..…พ.ศ.……………..
ระหว่าง………..……….. โดย…....……………....ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซ้ือ” ฝ่ายหน่ึงกับ…………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ…………………....มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขที่…………...……....  ถนน .......................
ตําบลแขวง..........................อําเภอ/เขต…….…...…..........จังหวัด…...…………… โดย………........……..ผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.………...…….........…..
ลงวันท่ี………………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่……………………..….…)* แนบท้ายสัญญาน้ี    
(ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ................………………………อยู่บ้านเลขท่ี……………..
ถนน……….……….ตําบล/แขวง....………….... .. ... ... อําเภอ/เขต…………...จังหวัด…………………………...…….)         
*ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย”อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 
 
 ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย 
           ผู้ซ้ือตกลงซ้ือและผู้ขายตกลงขายและติดตั้ง ครุภัณฑ์ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการ การรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และ
นักท่องเท่ียว (ภูเก็ต เมืองแห่งสันติสุข) ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก ๑. รวมเป็นราคาและค่า
ติดตั้งท้ังส้ิน…..........…………บาท(…..……………………..) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน…………...…บาท 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  
 ในกรณีที่ผู้ขาย ประสงค์จะนําคอมพิวเตอร์รายการใด ต่างไปจากรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ใน
ผนวก ๑. มาติดตั้งให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ซ้ือก่อน และคอมพิวเตอร์ท่ีจะ
นํามาติดตั้งดังกล่าวน้ัน จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในผนวก ๑. 
 
 ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ 
 ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ขายให้ตามสัญญาน้ี มีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้         
ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ ที่กําหนดไว้ในผนวก ๒. 
 
 ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาน้ี 
 ๓.๑ ผนวก ๑ รายการครุภัณฑ์ท่ีซื้อขาย  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 ท่ีขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ี
บังคับ 
 



 

 ข้อ ๔. การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะส่งมอบและติดต้ังครุภัณฑ์ ที่ ซ้ือขายตามสัญญาน้ี ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญาน้ี ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ ให้แก่ผู้ซ้ือ ณ…………………………………และส่งมอบ
ให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน…………วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยแบ่งการส่งมอบเป็น 7 งวด ดังน้ี  
 
งวดที ่ ส่งมอบ ระยะเวลา 

1 จํานวนเงินร้อยละ ๕  (ห้า) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย เม่ือส่งมอบงาน
งวดท่ี ๑ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว โดยทางราชการจะหักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน 
       ส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยผู้ขาย
ต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 

1. ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ภู มิ ศ า ส ต ร์  (Geographic 
Information System:  GIS) 
- ส่งมอบเอกสารเพื่อขออนุมัติรายการอุปกรณ์ 

แผนการปฏิบัติงาน รายชื่อ และประสบการณ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
2. ระบบ ข้อ มูลทะ เบี ยนยา นพาหนะ  ( Vehicle 

Information System: VIS) 
- ส่งมอบเอกสารเพื่อขออนุมัติรายการอุปกรณ์ 

แผนการปฏิบัติงาน รายชื่อ และประสบการณ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
- ส่งมอบแผนงาน Shop Drawing แสดง

ตําแหน่งที่จะดําเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสําหรับอ่านป้าย
ทะเบียนรถ 

3. ร ะ บ บ บู ร ณ า ก า ร ก ล้ อ ง โ ท ร ทั ศ น์ ว ง จ ร ปิ ด 
(Consolidate CCTV) 
- ส่งมอบเอกสารเพื่อขออนุมัติรายการอุปกรณ์ 

แผนการปฏิบัติงาน รายชื่อ และประสบการณ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
- ส่งมอบแผนงาน Shop Drawing แสดง

ตําแหน่งท่ีจะดําเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
4. ระบบระบุตําแหน่งสายตรวจ (Patrol Location 

System : PLS) 
- ส่งมอบเอกสารเพื่อขออนุมัติรายการอุปกรณ์ 

แผนการปฏิบัติงาน รายชื่อ และประสบการณ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  
5. ระบบศูนย์บัญชาการ และควบคุม (Command 

and Control System : CCS) 
- ส่งมอบเอกสารเพื่อขออนุมัติรายการอุปกรณ์ 

แผนการปฏิบัติงาน รายชื่อ และประสบการณ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
6. ระบบโครงข่ายความเร็วสูง  (High Speed 

Network System) 
- ส่งมอบเอกสารเพื่อขออนุมัติรายการอุปกรณ์ 

แผนการปฏิบัติงาน รายชื่อ และประสบการณ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

30 วันนับจากวันลง
นามในสัญญา 



 

งวดที ่ ส่งมอบ ระยะเวลา 
7. พร้อมท้ังจัดส่งเอกสาร และภาพประกอบการ

ปฏิบัติงานเป็นเอกสารเข้าเล่ม จํานวน 10 เล่มและ Digital File จํานวน 2 
ชุด ท้ังนี้ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว 

2      จํานวนเงินร้อยละ 30  (สามสิบ) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย เม่ือส่ง
มอบงานงวดท่ี ๒ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยทางราชการจะหักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน 
     ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยผู้ขายต้อง
ดําเนินการดังน้ี 

1. ระบบ ข้อ มูลทะ เบี ยนยา นพาหนะ  ( Vehicle 
Information System: VIS) 
- ส่งมอบชุดกล้องสําหรับตรวจสอบแผ่นป้าย

ทะเบียน 
- ส่งมอบกล้องสําหรับตรวจสอบภาพผู้ขับข่ีและ

ยานพาหนะ 
- ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 
- ส่งมอบตู้ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดใช้งานภายนอก 
- ส่งมอบเสากล้องขนาดความสูง 6 เมตร 

2. ร ะ บ บ บู ร ณา ก า ร ก ล้ อ ง โ ท ร ทั ศ น์ ว ง จ ร ปิ ด 
(Consolidate CCTV) 

- ส่งมอบชุดกล้องความละเอียดสูงหมุน-ส่าย-ก้ม-
เงยสําหรับใช้งานภายนอก (Outdoor PTZ Full HD IP Camera) 

- ส่งมอบชุดกล้องความละเอียดสูงติดตั้งอยู่กับที่
สําหรับใช้งานภายนอก (Outdoor Fixed Full HD IP Camera) 

- ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 
- ส่งมอบตู้ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดใช้งานภายนอก 
- ส่งมอบเสากล้องขนาดความสูง 6 เมตร 
- ส่งมอบตู้เก็บอุปกรณ์ชุดควบคุมขนาด 27U 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
3. ระบบระบุตําแหน่งสายตรวจ (Patrol Location 

System : PLS) 
- ส่งมอบอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะสําหรับ

รถยนต์ 
- ส่งมอบอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะสําหรับรถ

จักยานยนต์ 
- ส่งมอบกล้องบันทึกภาพติดรถสายตรวจ  

4. ระบบโครงข่ายความเร็วสูง  (High Speed 
Network System) 
- ส่งมอบสายสัญญาณใยแก้วนําแสง 

90 วันนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา 



 

งวดที ่ ส่งมอบ ระยะเวลา 
5. พร้อมท้ังจัดส่งเอกสาร และภาพประกอบการ

ปฏิบัติงานเป็นเอกสารเข้าเล่ม จํานวน 10 เล่มและ Digital File จํานวน 2 
ชุด ท้ังนี้ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว 

การส่งงานงวดที่ 2 ต้องดําเนินการตามที่กําหนด โดย
ครบถ้วนทั้งรายการและจํานวนที่ระบุในข้อกําหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามข้อ 4 พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร และภาพประกอบการปฏิบัติงานเป็น
เอกสารเข้าเล่มจํานวน 10 เล่ม และดิจิตอลไฟล์ จํานวน 2 ชุด ท้ังน้ีต้องผ่าน
การตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

 
3        จํานวนเงินร้อยละ 4๐  (สี่สิบ) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย เม่ือส่งมอบ

งานงวดที่ ๓ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว โดยทางราชการจะหักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน        
       ส่งมอบงานภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยผู้ขาย
ต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 

1.  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ทศ ภู มิ ศ า ส ต ร์  (Geographic 
Information System:  GIS) 
- ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับการ

บริหารจัดการระบบ GIS 
- ส่ ง มอบ เค ร่ื อ งคอมพิ ว เ ตอ ร์ สํ าหรั บ งา น

ประมวลผล GIS 
- ส่ ง มอบ เค ร่ื อ งคอมพิ ว เ ตอ ร์ สํ าหรั บ งา น

ประมวลผล GIS เชิงกราฟฟิก 
2. ระบบ ข้อ มูลทะ เบี ยนยา นพาหนะ  ( Vehicle 

Information System: VIS) 
- ส่ ง มอบชุ ดคอมพิ ว เ ตอ ร์ แ ม่ ข่ า ยสํ า ห รั บ

ประมวลผลพร้อมจัดเก็บข้อมูล 
- ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์สําหรับสั่งการะบบ

ตรวจจับป้ายทะเบียน 
3. ร ะ บ บ บู ร ณ า ก า ร ก ล้ อ ง โ ท ร ทั ศ น์ ว ง จ ร ปิ ด 

(Consolidate CCTV) 
- ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เซิ ร์ฟเวอร์หลัก

สําหรับบริหารจัดการระบบ (CCTV Main Server) 
- ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์สํารอง

สําหรับบริหารจัดการระบบ (CCTV Failover Server) 
- ส่งมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายสําหรับ

จัดการระบบบันทึกภาพ (CCTV Archive Server) 
- ส่ งมอบอุปกรณ์จัด เ ก็บข้อมูลแบบต่อพ่วง

ภายนอก (External Storage) 

120 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 



 

งวดที ่ ส่งมอบ ระยะเวลา 
- ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
- ส่งมอบอุปกรณ์เข้ารหัสสัญญาณกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดเพื่อการบูรณาการ 
4. ระบบระบุตําแหน่งสายตรวจ (Patrol Location 

System : PLS) 
- ส่ ง มอบ เค ร่ื อ งคอมพิ ว เ ตอ ร์ สํ าหรั บกา ร

ประมวลผล  
5. ระบบศูนย์บัญชาการ และควบคุม (Command 

and Control System : CCS) 
- ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
- ส่ ง มอบชุ ดคอมพิ ว เ ตอ ร์ แ ม่ ข่ า ยสํ า ห รั บ

ประมวลผลและบันทึกข้อมูล 
- ส่งมอบชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบเชื่อมต่อ

ภายนอก 
- ส่งมอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
 
 

6. ระบบโครงข่ายความเร็วสูง  (High Speed 
Network System) 
- ส่งมอบเอกสารเพื่อขออนุมัติรายการอุปกรณ์ 

แผนการปฏิบัติงาน รายชื่อ และประสบการณ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
- อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายสําหรับควบคุม

และสั่งการชนิด 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 1 
- อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายสําหรับควบคุม

และสั่งการชนิด 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 2 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Industrial 

Switch) ชนิดใช้งานภายนอกชนิด ขนาด 8 พอร์ต 
- อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก 
- Chassis สําหรับอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ

ผ่านสายใยแก้วนําแสง 
- ติดตั้งระบบสายสัญญาณใยแก้วนําแสงแล้ว

เสร็จ 50% 
การส่งงานงวดที่ 3 ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด โดย

ครบถ้วนทั้งรายการและจํานวนที่ระบุในข้อกําหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามข้อ 4 พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร และภาพประกอบการปฏิบัติงานเป็น
เอกสารเข้าเล่มจํานวน 10 เล่ม และดิจิตอลไฟล์ จํานวน 2 ชุด ท้ังน้ีต้องผ่าน
การตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

4         จํานวนเงินร้อยละ 1๐  (สิบ) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย เม่ือส่งมอบ 180 วัน นับถัดจาก



 

งวดที ่ ส่งมอบ ระยะเวลา 
งานงวดที่ ๔ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว โดยทางราชการจะหักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน 
       ส่งมอบงานภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยผู้ขาย
ต้องดําเนินการดังนี้ 

1. ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ภู มิ ศ า ส ต ร์  (Geographic 
Information System:  GIS) 
- ส่งมอบพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบงาน GIS 

ทั่วไป 
- ส่งมอบพร้อมติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการและ

ให้บริการแผนที่ภาพถ่ายบนระบบเครือข่าย 
- ส่งมอบงานทําภาพถ่ายผ่านดาวเทียม 
- ดํา เนินการสํารวจและจัดทํา ข้อมูล :  ชื่ อ ,

หมายเลขถนน / ชื่อ, ที่ตั้ง แหล่งนํ้า, ลําน้ํา / ชื่อ, ที่ตั้ง สถานท่ีราชการ / ชื่อ, 
ที่ตั้ง สถานีตํารวจ 

2. ระบบ ข้อ มูลทะ เบี ยนยา นพาหนะ  ( Vehicle 
Information System: VIS) 
- ส่งมอบพร้อมติดตั้งโปรแกรมการอ่านข้อมูลจาก

ป้ายทะเบียน 
- ส่งมอบพร้อมติดตั้งสิทธิ์การเชื่อมต่อกล้องเข้า

กับระบบตรวจจับป้ายทะเบียน 
3. ร ะ บ บ บู ร ณ า ก า ร ก ล้ อ ง โ ท ร ทั ศ น์ ว ง จ ร ปิ ด 

(Consolidate CCTV) 
- ส่งมอบพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สํารองไฟฟ้า UPS 

3 KVA 
- ส่งมอบโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
- ส่งมอบสิทธิ์การเชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เข้ากับระบบบันทึกภาพ 
- ส่งมอบสิทธิ์การเชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เพื่อการบูรณาการ 
- ส่งมอบอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งพร้อมติดตั้ง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
4. ระบบระบุตําแหน่งสายตรวจ (Patrol Location 

System : PLS) 
- ส่งมอบพร้อมติดตั้ งโปรแกรมแสดงผลการ

ติดตามยานพาหนะ 
5. ระบบศูนย์บัญชาการ และควบคุม (Command 

and Control System : CCS) 
- ส่งมอบงานปรับปรุงห้องควบคุม 

วันลงนามในสัญญา 



 

งวดที ่ ส่งมอบ ระยะเวลา 
- ส่งมอบพร้อมติดตั้งระบบแสดงผล Video Wall 

Display 55" ขนาด 2 x 5 
- ส่งมอบพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สํารองไฟฟ้า UPS 

3 KVA 
- ส่งมอบพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สํารองไฟฟ้า UPS 

15 KVA 
6. ระบบโครงข่ายความเร็วสูง  (High Speed 

Network System) 
- ติดตั้งระบบสายสัญญาณใยแก้วนําแสงแล้ว

เสร็จ 75% 
การส่งงานงวดที่ 4 ต้องดําเนินการส่งมอบโดยครบถ้วน

ทั้งรายการและจํานวนที่ระบุในข้อกําหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4 
พร้อมท้ังจัดส่งเอกสาร และภาพประกอบการปฏิบัติงานเป็นเอกสารเข้าเล่ม
จํานวน 10 เล่ม และดิจิตอลไฟล์ จํานวน 2 ชุด ท้ังน้ีต้องผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

 
5 จํานวนเงินร้อยละ 8.๙๓  (แปดจุดเก้าสาม) ของราคาตามสัญญาซ้ือ

ขาย เม่ือส่งมอบงานงวดที่ ๕ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจ
รับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยทางราชการจะหักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของ
ราคางาน 
      ส่งมอบงานภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยผู้ขาย
ต้องดําเนินการดังนี้ 

1.  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ทศ ภู มิ ศ า ส ต ร์  (Geographic 
Information System:  GIS) 
- ดําเนินการสํารวจและจัดทําข้อมูล : ชื่อ, ท่ีตั้ง 

โรงแรม / ชื่อ, ท่ีตั้ง ธนาคาร / ชื่อ, ท่ีตั้ง ป๊ัมน้ํามัน / ชื่อ, ท่ีตั้ง สถานที่
ท่องเที่ยว 

2. ระบบ ข้อ มูลทะ เบี ยนยา นพาหนะ  ( Vehicle 
Information System: VIS) 
- ดําเนินการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ 

3. ร ะ บ บ บู ร ณ า ก า ร ก ล้ อ ง โ ท ร ทั ศ น์ ว ง จ ร ปิ ด 
(Consolidate CCTV) 
- ส่งมอบงานเชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
- ส่งมอบงานเชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อ

การบูรณาการ 
4. ระบบระบุตําแหน่งสายตรวจ (Patrol Location 

System : PLS) 
- ส่งมอบงานเชื่อมต่อสัญญาณ GPRS ระยะเวลา 

1 ปี 

210 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 



 

งวดที ่ ส่งมอบ ระยะเวลา 
5. ระบบศูนย์บัญชาการ และควบคุม (Command 

and Control System : CCS) 
- ส่งมอบพร้อมติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบ

บัญชาการอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ระบบโครงข่ายความเร็วสูง  (High Speed 

Network System) 
- ติดตั้งระบบสายสัญญาณใยแก้วนําแสงแล้ว

เสร็จ 100% 
- ส่งมอบพร้อมติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการ

ระบบเชื่อมโยงโครงข่าย 
การส่งงานงวดที่ 5 ต้องดําเนินการส่งมอบโดยครบถ้วน

ทั้งรายการและจํานวนที่ระบุในข้อกําหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4 
พร้อมท้ังจัดส่งเอกสาร และภาพประกอบการปฏิบัติงานเป็นเอกสารเข้าเล่ม
จํานวน 10 เล่ม และดิจิตอลไฟล์ จํานวน 2 ชุด ท้ังน้ีต้องผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

6 จํานวนเงินร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย เม่ือส่งมอบงาน
งวดท่ี ๖ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว โดยทางราชการจะหักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน 
      ส่งมอบงานภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยผู้ขาย
ต้องดําเนินการดังนี้ 

1. ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ภู มิ ศ า ส ต ร์  (Geographic 
Information System:  GIS) 
- ดําเนินการฝึกอบรมผู้ดูแลรักษาระบบ 

2. ระบบ ข้อ มูลทะ เบี ยนยา นพาหนะ  ( Vehicle 
Information System: VIS) 
- ส่งมอบ As Built Drawing, แผนผังการ

เชื่อมโยงการทํางานของระบบ 
- ส่งมอบเอกสารรายงานผลการทดสอบระบบ 
- ดําเนินการฝึกอบรมผู้ดูแลรักษาระบบ 

3. ร ะ บ บ บู ร ณ า ก า ร ก ล้ อ ง โ ท ร ทั ศ น์ ว ง จ ร ปิ ด 
(Consolidate CCTV) 
- ส่งมอบ As Built Drawing, แผนผังการ

เชื่อมโยงการทํางานของระบบ 
- ส่งมอบเอกสารรายงานผลการทดสอบระบบ 
- ดําเนินการฝึกอบรมผู้ดูแลรักษาระบบ 

4. ระบบระบุตําแหน่งสายตรวจ (Patrol Location 
System : PLS) 
- ส่งมอบเอกสารรายงานผลการทดสอบระบบ 
- ดําเนินการฝึกอบรมผู้ดูแลรักษาระบบ 

240 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 



 

งวดที ่ ส่งมอบ ระยะเวลา 
5. ระบบศูนย์บัญชาการ และควบคุม (Command 

and Control System : CCS) 
- ส่งมอบ As Built Drawing , แผนผังการ

เชื่อมโยงการทํางานของระบบ 
- ส่งมอบเอกสารรายงานผลการทดสอบระบบ 
- ดําเนินการฝึกอบรมผู้ดูแลรักษาระบบ 

6. ระบบโครงข่ายความเร็วสูง  (High Speed 
Network System) 
- ส่งมอบ As Built Drawing , Core 

Assignment, แผนผังการเชื่อมโยงการทํางานของระบบ 
- ส่งมอบเอกสารรายงานผลการทดสอบระบบ 
- ดําเนินการฝึกอบรมผู้ดูแลรักษาระบบ 

 พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร และภาพประกอบการปฏิบัติงาน
เป็นเอกสารเข้าเล่มจํานวน 10 เล่ม และดิจิตอลไฟล์ จํานวน 2 ชุด ท้ังนี้ต้อง
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

7       จํานวนเงินร้อยละ ๑.๐๗ (หน่ึงจุดศูนย์เจ็ด) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย 
โดยจะจ่ายให้เม่ือดําเนินการส่งมอบงานเป็นรายเดือนตามที่กําหนดในข้อ ๘ 
งวดงานที่ ๗  จนครบ ๑๒ เดือน และการส่งมอบในแต่ละเดือนผ่านการตรวจ
รับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยทางราชการจะหักเงิน
ล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน 
     ผู้ขายจะต้องจัดหาช่างผู้ชํานาญจํานวน 2 คน สําหรับการปฏิบัติงานใน
การบริหารจัดการ ดูแลและบํารุงรักษา ระบบงานในศูนย์บัญชาการและ
ควบคุมสั่งการตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้การทํางานของระบบในภาพรวม 
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
ทั้งน้ีให้ดําเนินการหลังจากผู้มีอํานาจ ให้ความเห็นชอบการตรวจรับงานงวดที่ 
6 ของคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และให้ส่งมอบงานทุกเดือนเป็น
เวลา 12 เดือน โดยการนับเดือนให้ใช้วันที่ถัดจากวันท่ีผู้มีอํานาจอนุมัติ ของ
เดือนถัดไปของทุกเดือนเป็น 1 เดือน 

 

๑๒ เดือน 

 
 
 ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบโดยทําเป็นหนังสือ
ยื่นต่อผู้ซื้อ ณ………………..……..ในเวลาราชการก่อนวันกําหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า……….วันทําการ 
 ผู้ขายต้องออกแบบสถานท่ี ติดต้ัง รวมทั้งระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรฐาน ของผู้ขาย 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้ซ้ือ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ มาให้คําแนะนําและตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม ของสถานท่ี ให้ทันต่อการติดตั้งค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซ้ือภายใน………..….วัน นับแต่วันที่ลง
นามในสัญญานี้ 
 
 



 

 ข้อ ๕. การใช้เรือไทย 
 ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําเข้าคอมพิวเตอร์ มาจากต่างประเทศ และต้องนําเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากสํานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการซ้ือคอมพิวเตอร์ จากต่างประเทศเป็นแบบ 
เอฟโอบี,  ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ซ้ือ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหน่ึง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตรา
ส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่ง สําหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซ่ึงแสดงว่า ได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือ
เรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ซื้อ พร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย 
 ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือท่ี
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐาน ซ่ึงแสดงว่า ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่า ได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ 
เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี แล้วอย่างใดอย่าง
หนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
 ในกรณีท่ีผู้ขาย ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ซ้ือ 
แต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้
ก่อน และชําระเงินค่าคอมพิวเตอร์ เม่ือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
  

ข้อ ๖. การตรวจรับ 
 เม่ือผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่มอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาน้ีแล้ว ผู้ซื้อ จะออก

หลักฐานการรับมอบ ไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายนํามาใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์ 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของ ท่ีผู้ขายส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ หรือ มี

คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วน ตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่
รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนําสิ่งของนั้น กลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าที่จะทําได้ และนําสิ่งของมา
ส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาท่ีเสีย
ไป เพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนํามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ
ไม่ได้ 
 
 ข้อ ๗. การชําระเงิน 

  7.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีสิทธิ์เสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของ
วงเงินตามสัญญาซ้ือขาย แต่ท้ังน้ีจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า ในจํานวนเท่ากับวงเงินท่ีขอรับเงิน
ล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยพร้อมหนังสือคํ้าประกันของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนให้ ส่วนราชการได้ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน
ให้แก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ก่อนได้รับการชําระเงินล่วงหน้า โดยจะขอรับได้เม่ือมีการลงนามในสัญญา
แล้ว 

 



 

 ผู้ซื �อจะคืนหลกัประกันเงินล่วงหน้า ให้แก่ผู้ขาย เมื�อผู้ซื �อได้รับมอบสิ�งของ ตามข้อ ๖ ไว้

โดยครบถ้วนแล้ว 
 ๗.๒ เงินที�เหลือ จํานวน…………………….......บาท (……….………………………)

จะจ่ายให้เมื�อผู้ซื �อได้รับคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๖ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 ผู้ซ้ือตกลงชําระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบสิ่งของ ตาม ข้อ 4 
และได้ทําการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการชําระเงินออกเป็น 7 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 งวดที่ ๑  จํานวนเงินร้อยละ ๕  (ห้า) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย เม่ือส่งมอบงานงวดท่ี 
๑ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยทางราชการ
จะหักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน 

งวดที่ 2 งวดที่ ๒  จํานวนเงินร้อยละ ๕  (ห้า) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย เม่ือส่งมอบงานงวดท่ี 
๒ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยทางราชการ
จะหักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน 

งวดที่ 3 งวดที่ ๓  จํานวนเงินร้อยละ ๓๐  (สามสิบ) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย เม่ือส่งมอบงาน
งวดท่ี ๓ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยทาง
ราชการจะหักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน 

งวดที่ 4 งวดที่ ๔  จํานวนเงินร้อยละ ๔๐  (สี่สิบ) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย เม่ือส่งมอบงานงวด
ที่ ๔ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทาง
ราชการจะหักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน 

งวดที่ 5 งวดที่ ๕  จํานวนเงินร้อยละ ๑๔  (สิบสี่) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย เม่ือส่งมอบงานงวด
ที่ ๕และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยทาง
ราชการจะหักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน 

งวดที่ 6 งวดที่ ๖  จํานวนเงินร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย เม่ือส่งมอบงานงวดที่ ๖ 
และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยทางราชการจะ
หักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน 

งวดที่ 7      งวดที่ ๗  จํานวนเงินร้อยละ ๑.๐๗ (หน่ึงจุดศูนย์เจ็ด) ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย โดยจะ
จ่ายให้เม่ือดําเนินการส่งมอบงานเป็นรายเดือนตามท่ีกําหนดในข้อ ๘ งวดงานท่ี ๗  จน
ครบ ๑๒ เดือน และการส่งมอบในแต่ละเดือนผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจ
รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยทางราชการจะหักเงินล่วงหน้าคืน 15 % ของราคางาน 

 
 การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี ผู้ซ้ือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย     
ชื่อธนาคาร..........................................สาขา......................................ชื่อบัญชี.............................................ท้ังน้ี 
ผู้ขายตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนเก่ียวกับการโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และ      
ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  
 
 ข้อ ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้องของการติดตั้ง และสิ่งของ ตามสัญญา
น้ีเป็นเวลา…………ปีนับแต่วันท่ีผู้ ซ้ือได้รับมอบ ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวการติดตั้งหรือสิ่งของชํารุด



 

บกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และความชํารุดบกพร่องของการติดตั้ง หรือสิ่งของเกิดข้ึน
โดยมิใช่ความผิดของผู้ซ้ือ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่ม
จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน………วัน นับแต่วันเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซ้ือ
ท้ังสิ้น ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม ผู้ซ้ือมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอก ทําการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องออก
ค่าใช้จ่าย ในการจ้างบุคคลภายนอก ทําการซ่อมแซมแก้ไขท้ังสิ้น แทนผู้ซื้อ 
 ผู้ขายมีหน้าท่ีบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอด
ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
  

ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในวันทําสัญญานี้ ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น…………………..…..เป็นจํานวนร้อยละ…………….
ของราคาซ้ือขายครุภัณฑ์ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการ การ
รักษาความปลอดภัยให้กับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว (ภูเก็ต เมืองแห่งสันติสุข) ตาม
สัญญาข้อ ๑. มามอบให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นการประกัน การปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 หลักประกัน ท่ีผู้ขายนํามามอบไว้ ตามวรรคหน่ึง ผู้ซื้อจะคืนให้ เม่ือผู้ขายพ้นจาก  ข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว 
 
 ข้อ. ๑๐.  การโอนกรรมสิทธิ ์
 คู่สัญญาตกลงกันว่า กรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญา จะโอนไปยังผู้ซ้ือ เม่ือผู้ซ้ือได้รับ
มอบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามสัญญาข้อ ๖. แล้ว 
 
 ข้อ ๑๑. การอบรม 
 ผู้ขาย ต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของผู้ซื้อก่อนการติดตั้ง และ
ให้แล้วเสร็จ ก่อนพ้นข้อผูกพันตามสัญญาข้อ ๘. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้
เป็นไปตามผนวก ๕ 
 
 ข้อ ๑๒. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ผู้ขาย ต้องจัดหาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในผนวก ๖ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัย ตลอดระยะเวลาตามสัญญาข้อ ๘ ทั้งน้ี โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ 
 
 ข้อ ๑๓. การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอก กล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิบัตร เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ โดยผู้ซ้ือมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้องดําเนินการ
ท้ังปวง เพื่อให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าว ระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ขายมิอาจกระทําได้ และ   
ผู้ซื้อต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหาย ต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว 
ผู้ขายต้องเป็นผู้ชําระค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมท้ังค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ แทนผู้ซ้ือ ท้ังน้ี 
ผู้ซ้ือจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในเม่ือได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่
ชักช้า 



 

 ข้อ ๑๔. การบอกเลิกสัญญา 
 เม่ือครบกําหนดติดตั้ง และส่งมอบ ตามสัญญาข้อ ๔ แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ติดต้ัง และส่งมอบ
สิ่งของบางรายการ หรือท้ังหมดให้แก่ผู้ซื้อ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หรือส่งมอบสิ่งของ ไม่ตรงตามสัญญา
ข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ ๒ หรือติดต้ังแล้วเสร็จและส่งมอบภายในกําหนด แต่ใช้งาน
ไม่ได้ครบถ้วน ตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซ้ือมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคาร 
ผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน ตามสัญญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ เป็นจํานวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่
ผู้ซื้อ จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซ้ือ จัดซ้ือสิ่งของจากบุคคลอ่ืน เต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวน ที่ขาดส่ง แล้วแต่
กรณี ภายในกําหนด………………เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มข้ึน จากราคาท่ี
กําหนดไว้ ในสัญญาน้ีด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขาย ได้ส่งมอบสิ่งของ ให้แก่ผู้ซ้ือ และผู้ ซ้ือบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องนํา
สิ่งของกลับคืนไป ภายใน……………..วัน นับแต่วันที่ผู้ ซ้ือบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
ท้ังสิ้น 
 ถ้าผู้ขาย ไม่ยอมนําส่ิงของ กลับคืนไปภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ตามวรรคหน่ึง ผู้ซ้ือจะ
กําหนดเวลาให้ผู้ขาย นําสิ่งของกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่นําสิ่งของ 
กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธินําสิ่งของ ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ผู้ซ้ือหัก
เป็นค่าปรับ และหักเป็นค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายท่ีเกิดแก่ผู้ซื้อ ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ซ้ือได้เสียไป ใน
การดําเนินการขายทอดตลาดสิ่งของ ดังกล่าว  
ค่าใช้จ่ายในการทําสถานที่ ที่ร้ือถอนสิ่งของออกไป ให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิม ก่อนทําสัญญาน้ี เงินท่ีเหลือจาก
การหักค่าเสียหายแล้ว ผู้ซ้ือจะคืนให้แก่ผู้ขาย ในระหว่างสิ่งของอยู่ในความครอบครองของผู้ซ้ือ นับแต่วันผู้
ซ้ือบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่สิ่งของ อันมิใช่ความผิดของ
ผู้ซื้อ** 
 
 ข้อ ๑๕. ค่าปรับ 
 ในกรณีท่ีผู้ซ้ือยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๑๔ ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับ ให้ผู้ซ้ือ
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ…………….(…………%) ของราคาส่ิงของ ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบ
กําหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นําสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ จนถูกต้องครบถ้วน 
 การคิดค่าปรับ ในกรณีที่สิ่งของ ที่ตกลงซ้ือขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบท้ังหมด แต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่ายัง
ไม่ได้ส่งมอบ สิ่งของนั้นเลย และคิดค่าปรับ จากราคาสิ่งของทั้งระบบ 
 ในระหว่างที่ผู้ซ้ือ ยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้ซ้ือเห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้า
ประกัน ตามสัญญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพิ่มข้ึน ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๔ 
วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซ้ือได้แจ้งข้อเรียกร้อง ให้ชําระค่าปรับ ไปยังผู้ขายเม่ือครบกําหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซ้ือมี
สิทธิท่ีจะปรับผู้ขาย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 



 

  
 ข้อ ๑๖. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ซ้ือแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ซ้ือโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
  

ข้อ ๑๗. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้
ซ้ือ หรือจากพฤติการณ์ อันใดอันหนึ่ง ซ่ึงผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่ง
มอบคอมพิวเตอร์ ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือของด หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ซ้ือ
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ใน
การท่ีจะขอขยายเวลาทําการ ตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซื้อท่ีจะพิจารณา 
  สัญญาน้ีทําข้ึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

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

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

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

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

______________________________________________________________________________
หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพิ่มเติม ซ่ึงส่วนราชการผู้ทําสัญญา อาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง 



 

** ความในวรรคนี้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ถ้าส่วนราชการผู้ทําสัญญา 
สามารถกําหนดมาตรการอ่ืนใดในสัญญา หรือกําหนดทางปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาท่ีผู้ขายไม่ยอมนําคอมพิวเตอร์
กลับคืนไปได้ 



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�ซ้ือไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�ผู�ขายชําระหนี้นั้นก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใช� บังคับต้ังแต)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�ซ้ือได�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 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้าเสนอ
ราคาขายในการสอบราคา/ประกวดราคาซ้ือของสํานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาขายในการสอบราคา/ประกวดราคาซ้ือของ
สํานักงานในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ของบุคคลธรรมดา    หรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใช้
อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเสนอราคา
ให้แก่สํานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซ้ือครั้งนี้ 
 (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีก
รายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซ้ือครั้งนี้ 
  คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 
 (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซ้ือครั้งนี้ 
หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 
 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยท่ีตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารท่ีแท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริง
ของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซ้ือคราวเดียวกัน 
ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
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 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับ
ว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะ
ใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะ
แสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มี
สิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ
สํานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ. 
 

���� 



บัญชีเอกสารส่วนท่ี 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 
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  บัญชีรายชื่อหุน้ส่วนผู้จดัการ      จํานวน......แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี)       จํานวน......แผ่น 
 -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากดั 
  สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนติิบุคคล     จํานวน......แผ่น 
  สําเนาหนงัสือบริคณฑ์สนธ ิ      จํานวน......แผ่น 
   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ      จํานวน......แผ่น 
  บัญชีผู้ถอืหุน้รายใหญ ่       จํานวน......แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี)       จํานวน......แผ่น 

 

����  4.  อื่น ๆ  
   ……………………………………………………………………………………..... 
   ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานท่ีข้าพเจ้าย่ืนพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       ลงชื่อ ..........................................ผู้เสนอราคา 
                  ( ……………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 3.  หลักประกันการเสนอราคา       จํานวน……...แผ่น 
 4.  สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ีส่วนราชการกําหนดให้จัดส่ง
ภายหลังวัน 
  เสนอราคา เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังน้ี 
  4.1 ................................................    จํานวน……...แผ่น 
  4.2 ................................................    จํานวน……...แผ่น 

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

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

 
 


