
























รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายใต้โครงการ 

จัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ 
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการแบบท่ี 1   จ านวน 20 ชุด  

1.1.1.ติดตั้งหน่วยประมวลผลกลางแบบ 4 เทรดมีการท่างานที่สัญญาณนาฬิกาไม่ต่่ากว่า 3.5 GHz

รองรับชุดค่าสั่งSSE 4.2และAVX 2.0 เป็นอย่างน้อย  

1.1.2.ติดตั้งหน่วยความจ่าหลักมีขนาดไม่น้อยกว่า 4000MB 

1.1.3.ติดตั้ง Optical Driveสามารถอ่านแผ่น DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW และ CD-ROM 

ได้จ่านวนไม่น้อยกว่า1 หน่วย 

1.1.4.ติดต้ังHard Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า450GB จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

1.1.5.มีส่วนควบคุมการแสดงผลในหน่วยประมวลผลกลาง หรือ มีระบบควบคุมการแสดงผลแบบแยก

ส่วนหน่วยความจ่าจากหน่วยความจ่าหลัก หรือ ดีกว่า 

1.1.6.มีส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย สนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมี

ช่องการเชื่อมต่อแบบ RJ-45 อย่างน้อย 1ช่อง 

1.1.7.มีส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย รองรับการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน 

IEEE 802.11n ได้เป็นอย่างน้อย 

1.1.8.มีช่องเชื่อมต่อตามมาตรฐาน USB รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ช่อง โดยเป็น USB 3.0 จ่านวนไม่น้อย
กว่า 2 ช่อง 

1.1.9.มีช่องส่าหรับต่อจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

1.1.10. มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) ซึ่งมีจ่านวนปุ่มไม่น้อยกว่า 101 ปุ่ม โดยมีตัวอักษรทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร  

1.1.11. Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel 

1.1.12. มีจอภาพวัดทะแยงมุมมีขนาดไม่ต่่าน้อย18.5 นิ้ว 

1.1.13. ตัวเครื่อง, จอภาพ, Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดย

ประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 

1.1.14. ตัวเครื่องมีขนาดของแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ไม่เกินกว่า 300watt 
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1.1.15. เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องต้องมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) ซึ่งมี

ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายติดตั้งมากับตัวเครื่องเป็นโปรแกรม Microsoft Windowsรุ่น 

Professional64 bit หรือดีกว่า 

1.1.16. อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ และใช้งานกับระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

1.1.17. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีระบบ ONLINE SUPPORT  ที่ให้บริการ DOWNLOAD 

DRIVER ของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  โดยผู้เสนอราคาต้อง

ระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา 

1.1.18. มีการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งในส่วนของอะไหล่และค่าแรง 

ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware จะมีการติดต่อเข้ามาท่าการแก้ไข/ซ่อมแซม/

เปลี่ยน/ทดแทน ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) 

1.1.19. บริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากบริษัท

เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น หรือจากบริษัทที่ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นตัวแทนจ่าหน่ายในประเทศไทยอย่างถูกต้องจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์  

 

1.2. เครื่องลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการแบบท่ี 2    จ านวน 20 ชุด 

1.2.1.ติดตั้งหน่วยประมวลผลกลางแบบ 4 เทรด ท่างานที่สัญญาณนาฬิกาไม่ต่่ากว่า 2.1 GHzและ

สามารถเพ่ิมความเร็วได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2.6GHz รองรับชุดค่าสั่ง SSE 4.2 และ AVX 2.0 เป็น

อย่างน้อย 

1.2.2.ติดตั้งหน่วยความจ่าหลักมีขนาดไม่น้อยกว่า 4000MB 

1.2.3.ติดต้ังHard Diskมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450GB จ่านวน 1 หน่วย 

1.2.4.มีส่วนควบคุมการแสดงผลในหน่วยประมวลผลกลาง หรือ มีระบบควบคุมการแสดงผลแบบแยก

ส่วนหน่วยความจ่าจากหน่วยความจ่าหลัก หรือ ดีกว่า 

1.2.5.ติดตั้ง Optical Driveจ่านวน 1 หน่วยซึ่งสามารถอ่านแผ่น DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-

RW และ CD-ROM ได้ 

1.2.6.มี Pointing device แบบ Touchpad  หรือดีกว่า 

1.2.7.Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel 

1.2.8.ตัวเครื่อง, และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้า

นั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
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1.2.9.  มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) ซึ่งมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์    

  อย่างถาวร 

1.2.10. มีส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย สนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดย

มีช่องการเชื่อมต่อแบบ RJ-45 อย่างน้อย 1ช่อง 

1.2.11. มีช่องเชื่อมต่อตามมาตรฐาน USB รวมกันไม่น้อยกว่า 3ช่อง โดยเป็น USB 3.0 จ่านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง 

1.2.12. มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อแสดงผลภายนอกแบบ VGA และ HDMI  

1.2.13. มีส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย รองรับการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน 

IEEE 802.11n ได้เป็นอย่างน้อยพร้อม Bluetoothหรือดีกว่า 

1.2.14. มีจอภาพวัดทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 

1.2.15. มีแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion แบบ 4-Cell  หรือดีกว่า 

1.2.16. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) ซึ่งมีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตามกฏหมายติดตั้งมากับตัวเครื่องเป็นโปรแกรม Microsoft Windows รุ่น 

Professional  64 bitหรือดีกว่า 

1.2.17. ผลิตภัณฑ์ต้องมีเครื่องหมายทางการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบ

ที่ 1 

1.2.18. บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ 

Download คู่มือ, Drive และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคา

จะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้ด้วย 

1.2.19. มีกระเป๋าส่าหรับใส่เครื่องพร้อมอุปกรณ์ ที่ออกแบบเพื่อให้ใส่คอมพิวเตอร์แบบ Notebook 

และมีวัสดุภายในที่ป้องกันการกระแทกจากภายนอก 

1.2.20. มีการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งในส่วนของอะไหล่และค่าแรง 

ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware จะมีการติดต่อเข้ามาท่าการแก้ไข/ซ่อมแซม/

เปลี่ยน/ทดแทน ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) 
 

2. จัดหาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    จ านวน 1 ระบบ 
2.1. จัดหาการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อส่ารองในการใช้เชื่อมโยงเครือข่ายของส่านักงานฯ ที่

ท่าเนียบรัฐบาลและศูนย์ราชการ โดยของเดิมได้มีการใช้บริการของ บมจ.ทีโอที ในแต่ละจุด 
2.2. มี IPv4 เป็นแบบติดตั้งประจ่าจุดจ่านวน 4 IP เป็นอย่างน้อยต่อจุดติดตั้ง 

/2.3.มีความ... 
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2.3. มีความเร็วสูงสุดในการรับข้อมูลไม่น้อยกว่า 36 Mbps และมีความเร็วสูงสุดในการส่งข้อมูลไม่น้อย
กว่า 9 Mbps 

2.4. สามารถใช้งานการเชื่อมโยงดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่านักงานฯ ครบ
ก่าหนดกับคู่สัญญาเดิมที่ส่านักงานฯ ได้ท่าไว้ 
 

3. จัดหาโปรแกรมจัดการเอกสารส านักงาน (Microsoft Office)   จ านวน 40 ชุด 

3.1. จัดหาชุดโปรแกรม Microsoft Office พร้อมสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตามกฏหมายส่าหรับของ

ส่านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งสามารถติดตั้ง Office รุ่นต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมในการ

ใช้งานได้ เช่น Microsoft Office 2016และ2013เป็นต้น 

3.2. ชุดโปรแกรมจัดการเอกสารส่านักงานประกอบด้วย โปรแกรมWord, โปรแกรมPower Point ,

โปรแกรม Excel เป็นอย่างน้อย 
 

4. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและระบบงานอ่ืนๆ 

4.1. ปรับปรุงคุณภาพเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

4.1.1. ติดตั้งเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. 

4.1.2. มีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่า 4850 Lumens 

4.1.3. สามารถแสดงผลที่รายละเอียดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1900 x 1100 Pixels 

4.1.4. สนับสนุนการแสดงผลที่รายละเอียด 480i/p, 576i/p, 720p และ 1080i/pเป็นอย่างน้อย 

4.1.5. มีช่องส่าหรับรับสัญญาณภาพเข้า แบบ HDMI D-subและ Video-inได้เป็นอย่างน้อย 

4.1.6. มีช่องส่าหรับเชื่อมต่อสัญญาณ Ethernet แบบ RJ45และสามารถแสดงผลผ่านระบบ 

Ethernet ได้พร้อมเดินสายสัญญาณ 

4.1.7. มีการเชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สาย และสามารถแสดงผลผ่านระบบไร้สายได้ 

4.1.8. มีการรับประกันตัวเครื่องและหลอดภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4.2. ปรับปรุงระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ส าหรับห้องประชุม 

4.2.1. ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลแบบ 

DVB-T2 

4.2.2. รองรับการแสดงผลแบบ FHD 

4.2.3. มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากภาพจากHDMI เป็น DVI พร้อมช่องสัญญาณเสียงออกส่าหรับต่อ

เข้าระบบควบคุมเสียงในห้องประชุม 

/4.2.4.การ... 
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4.2.4. การเดินสายสัญญาณเป็นการเดินสายสัญญาณจากเครื่องกระจายสัญญาณดาวเทียมของ

ส่านักงานฯ 

4.2.5. มีระยะเวลาในการรับประกันอุปกรณ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4.3. ปรับปรุงเครื่องส ารองการจ่ายไฟฟ้าระบบการประชุมห้องท่ี 1  จ านวน 1 หน่วย 

4.3.1. เครี่องส่ารองไฟฟ้าเป็นแบบTrue On-line Double Conversion 

4.3.2. รองรับการจ่ายพลังงานสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 4000W /6000VA 

4.3.3. สามารถต่อใช้งานกับระบบกระแสไฟ 1 เฟสได้ 

4.3.4. สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าช่วงแรงดันไฟฟ้า220 VAC +/- 20%หรือมีความคาดเคลื่อน

มากกว่านี้ได้ 

4.3.5. สามารถส่งแรงดันไฟฟ้าขาออกช่วงแรงดันไฟฟ้า220 VAC +/- 2%หรือมีความคาดเคลื่อนน้อย

กว่านี้ได้ 

4.3.6. สัญญาณไฟฟ้าขาออกของภาค Inverter เป็น Pure Sine Wave 

4.3.7. ส่ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 10 นาทีตามการ 

4.3.8. มีจอLCD หรือ LED หรือสัญญาณไฟ บอกสภาวะการท่างานของUPS แบตเตอรี่และอ่ืนๆ 

4.3.9. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก. 1291-2545หรือ TIS 1291-2545 

4.3.10. ด่าเนินการติดตั้งในตู้ Rack ขนาดความกว้าง 19 นิ้วที่ สมช.มีอยู่ได้ 

4.3.11. รับประกันผลิตภัณฑ์พร้อมแบตเตอรี่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีพร้อมบริการ Onsite 

Service 

4.4. ปรับปรุงเครื่องส ารองการจ่ายไฟฟ้าระบบการประชุมห้องท่ี 2  จ านวน 1 หน่วย 

4.4.1.เครี่องส่ารองไฟฟ้าเป็นแบบ True On-line Double Conversion 

4.4.2.รองรับการจ่ายพลังงานสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2000W /3000VA 

4.4.3.สามารถต่อใช้งานกับระบบกระแสไฟ 1 เฟสได้ 

4.4.4.สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าช่วงแรงดันไฟฟ้า 220 VAC +/- 20% หรือมีความคาดเคลื่อน

มากกว่านี้ได้ 

4.4.5.สามารถส่งแรงดันไฟฟ้าขาออกช่วงแรงดันไฟฟ้า 220 VAC +/- 2% หรือมีความคาดเคลื่อน

น้อยกว่านี้ได้ 

4.4.6.สัญญาณไฟฟ้าขาออกของภาค Inverter เป็น Pure Sine Wave 

4.4.7.ส่ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 10 นาทีตามการ 

4.4.8.มีจอ LCD หรือ LED หรือสัญญาณไฟ บอกสภาวะการท่างานของ UPS แบตเตอรี่และอ่ืนๆ 
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4.4.9.ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก. 1291-2545 หรือ TIS 1291-2545 

4.4.10. ด่าเนินการติดตั้งในตู้ Rack ขนาดความกว้าง 19 นิ้วที่ สมช.มีอยู่ได้ 

4.4.11. รับประกันผลิตภัณฑ์พร้อมแบตเตอรี่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีพร้อมบริการ Onsite 

Service 

4.5. ปรับปรุงสายสัญญาณไฟเบอร์ภายในห้องประชุม สมช. ศูนย์ราชการ 

4.5.1.เปลี่ยนทดแทนสายไฟเบอร์แบบ Multimode ภายในห้องประชุม สมช. ศูนย์ราชการ จ่านวน 8 

คู่สาย โดยสายมีความยาวรวม 8 คู่สาย ประมาณ 200 เมตร  

4.5.2.มีการเดินสายร้อยท่อเพ่ือป้องกันสายถูกกดทับ 

4.5.3.ท่าการเข้าหัวเพ่ือเชื่อมต่อตามการเชื่อมต่อหัวเดิมที่เป็นอยู่และสามารถใช้งานได้ตามปกติ  

4.6. บ ารุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย  

4.6.1.บ่ารุงรักษาระบบความคุมอุณหภูมิห้องจัดเก็บเครื่องแม่ข่าย  

4.6.1.1. บ่ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบรวมค่าอะไหล่ ยี่ห้อ Saijo Denki  

รุ่น SJ-W30จ่านวน 3 ชุดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่านักงานฯ ครบ

ก่าหนดกับคู่สัญญาเดิมที่ส่านักงานฯ ได้ท่าไว้โดยเข้ามาบ่ารุงดูแล แก้ไข ซ่อมแซม หรือ

เปลี่ยนทดแทนอะไหล่ ให้สามารถท่างานได้เป็นปกติหากมีความผิดปกติเกิดข้ึนสามารถ

เข้ามาท่าการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 1 วันท่าการ 

4.6.1.2. ปรับปรุงระบบควบคุมการท่างานเครื่องควบคุมอุณหภูมิให้สามารถก่าหนดระยะเวลา

การท่างานของแต่ละเครื่องเป็นอิสระต่อกัน และสามารถก่าหนดระยะเวลาในการ

ท่างานได้น้อยกว่า 20 นาทีและสามารถก่าหนดระยะเวลาในการท่างานสูงสุดไม่น้อย

กว่า23 ชั่วโมง45 นาที พร้อมบ่ารุงรักษาอุปกรณ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4.6.1.3. บ่ารุงรักษาพัดลมระบายอากาศพร้อมเครื่องควบคุมการท่างานของพัดลมระบายอากาศ

ภายในห้องจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายจ่านวน 2 ชุด โดยเข้ามาบ่ารุงดูแล แก้ไข ซ่อมแซมหรือ

เปลี่ยนทดแทนอะไหล่ ให้สามารถท่างานได้เป็นปกติตลอดระยะเวลา 1 ปี 

4.6.1.4. ติดตั้งเครื่องแสดงอุณหภูมิภายในห้องจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายโดยเป็นแบบ  LED สามารถ

แสดงผลเป็นแสงสว่างให้เห็นได้ในท่ีมืดและมีความสูงของตัวเลขไม่น้อยกว่า 4 ซม.

จ่านวน 2 หน่วยโดยต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไปเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าส่ารอง พร้อม

รับประกันอุปกรณ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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4.6.2.ปรับปรุงทดแทนระบบจ่ายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

4.6.2.1. ทดแทนระบบจ่ายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อDell รุ่น R710 

    จ่านวน  1 หน่วย 

4.6.3.ปรับปรุงทดแทนระบบจ่ายไฟเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย 

4.6.3.1. ทดแทนระบบจ่ายไฟเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย ยี่ห้อCisco รุ่น WS-C4948-S   

     จ่านวน 1 หน่วย 

4.6.4.บ่ารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย 

4.6.4.1. ปรับปรุงและบ่ารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายยี่ห้อ Dell    

     SonicWALLรุ่น NSA 2600 ระยะเวลา 1 ปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ปรับปรุงระบบGateway Anti-Virus, Anti-Spyware 
- ปรับปรุงระบบIntrusion Prevention 
- ปรับปรุงระบบApplication Intelligence and Control Service 
- ปรับปรุงระบบContent Filtering Service 
- สนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิต ในการปรับปรุง Software และ firmware  

ของเครื่อง 
- สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโดนการสอบถามทาง โทรศัพท์ อีเมล์ เวป หรือ 

ระบบ Chat ของบริษัทผู้ผลิต 
                                -     สนับสนุนการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในกรณีเกิดข้อบกพร่องของเครื่อง  
                   4.6.4.2.   ปรับปรุงและบ่ารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายยี่ห้อ 
DellSonicWALL รุ่น NSA 6600 ระยะเวลา 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ปรับปรุงระบบGateway Anti-Virus, Anti-Spyware 
- ปรับปรุงระบบIntrusion Prevention 
- ปรับปรุงระบบApplication Intelligence and Control Service 
- ปรับปรุงระบบContent Filtering Service 
- สนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิต ในการปรับปรุง Software และ firmware  

ของเครื่อง 
- สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโดนการสอบถามทาง โทรศัพท์ อีเมล์ เวป หรือระบบ 

Chat ของบริษัทผู้ผลิต 
- สนับสนุนการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในกรณีเกิดข้อบกพร่องของเครื่อง  

 
 /4.6.5.ปรับปรุง... 
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4.6.5.ปรับปรุงตู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณระหว่างชั้นของ สมช 

4.6.5.1. จัดหาตู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณมีขนาดกว้าง xยาวx สูงไม่น้อยกว่า 55 x 55     

      x 40ซม. และมีขนาดไม่เกิน 65 x 65 x 55 ซมจ่านวน 3 ชุดพร้อมติดตั้งระบบ  

      ส่ารองไฟแบบติดตั้งตู้ Rack 19 นิ้ว ซึ่งสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  

      700 Watts 

4.6.5.2. ด่าเนินการติดตั้งและย้ายอุปกรณ์จากตู้เดิมมาไว้ในตู้ใหม่ 

4.6.6.ติดตั้งเพ่ิมเติมระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องแม่ข่าย 

4.6.6.1. เป็นอุปกรณ์แบบVirtual Appliance Firewall ที่สร้างขึ้นเพ่ือท่าหน้าที่ตรวจจับ 

     และควบคุม Application, User, Content โดยเฉพาะ (Application Firewall)    

     และใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ Single Pass Software และมีการท่างานของ  

     Control Plane และ Data Plane ที่แยกออกจากกัน 

4.6.6.2. สามารถติดตั้งได้ในโปรแกรมเครื่องแม่ข่ายเสมือนแบบVMWare หรือ Hyper-Vได้ 

4.6.6.3. รองรับการสร้าง VisualNetwork Interface ไม่น้อยกว่า 9 พอร์ท และมี Visual  

     Interface ส่าหรับบริหารจัดการโดยเฉพาะ (Out of Band Management) ไม่ 

     น้อยกว่า 1 พอร์ท 

4.6.6.4. สามารถรองรับ Application Firewall Throughput ได้ไม่น้อยกว่า 1 Gbpsและ 

     จ่านวนเซสชันสูงสุด (Max Sessions) ได้ไม่น้อยกว่า 50,000 sessions และ  

     Connections per second ไม่น้อยกว่า 8,000 ต่อวินาที 

4.6.6.5. สามารถสร้าง Virtual Routers ได้ไม่น้อยกว่า 3 Virtual Routers และ Security  

     Zones ไม่น้อยกว่า 10 Zones 

4.6.6.6. สามารถติดตั้งในรูปแบบ Transparent Inline, Non-Inline Monitoring (Tap),  

     L2 และ L3 ได้ รวมทั้งสามารถติดตั้งทั้ง 4 รูปแบบดังกล่าวได้พร้อมกันโดยไม่ต้อง 

     แบ่ง Virtual System หรือ Virtual Domain  

4.6.6.7. สามารถรองรับมาตรฐาน 802.1Q VLAN tags ได้ไม่น้อยกว่า 4000 VLAN 

4.6.6.8. สามารถใช้งาน IPv6 ดังต่อไปนี้ NAT64,DHCPv6 Relay, NPTv6 และ IPv6 over  

     IPsec between IPv4 endpointsได้เป็นอย่างน้อย 

4.6.6.9. สามารถท่า NAT ในรูปแบบการวางแบบ Transparent Inline ได้ 
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4.6.6.10. สามารถก่าหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยเพ่ือควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย  

  จาก Application, User และ Content ได ้

4.6.6.11. สามารถก่าหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของประเทศต่างๆได้

ตาม Geolocation IPของแต่ละประเทศ 

4.6.6.12. สามารถท่าการตรวจสอบทราฟฟิคท่ีเข้ารหัส ด้วยการท่า SSL (ทั้ง Inbound และ 

Outbound ) และ SSH Decryption ได้ 

4.6.6.13. สามารถท่างานร่วมกับระบบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication Systems)เพ่ือท่าการ

ติดตามผู้ใช้ได้เป็นอย่างน้อย 

4.6.6.14. สามารถควบคุมประเภทของไฟล์ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดและอัพโหลดบนแต่ละ 

Application ได้ รวมทั้งสามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Filtering) ออก

จากระบบเครือข่าย และสามารถสร้างรูปแบบได้ตามความต้องการ  

4.6.6.15. สามารถปรับแต่ง Response Page แจ้งไปยังผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีการบล็อก 

Application, URL, Antivirus และFile Blocking เกิดข้ึน รวมไปถึงหน้าลงทะเบียน

เข้าใช้ระบบครือข่ายของ Captive Portal และ Client VPN ได ้

4.6.6.16. มีระบบป้องกันภัยคุกคาม (Threat Prevention) โดยเมื่อเปิดใช้งาน IPS และ 

Antispyware และ Antivirus พร้อมกันจะต้องรองรับ Throughput ไม่น้อยกว่า 

600Mbps และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

4.6.6.17. สามารถตรวจจับและป้องกัน Vulnerability Exploits, Buffer Overflow, 

DoS/DDoS, Non-RFC compliant protocol, Port scans, Host sweeps, 

Malformed Packets, IP defragmentation และ TCP reassembly ได้เป็นอย่าง

น้อย รวมทั้งสามารถปรับแต่งรูปแบบของภัยคุกคาม (Custom signatures) ได้ตาม

ความต้องการ 

4.6.6.18. สามารถป้องกัน Malware ประเภทต่างๆ แบบ Stream-Based ได้แก่ Virus, 

Spyware download, Spyware phone home, Trojan และ Botnet ได้เป็นอย่าง

น้อย 

4.6.6.19. สามารถตรวจจับและป้องกัน Virus บนโปรโตคอล HTTP, FTP, IMAP, POP3, 

SMTP, SMB และ SSL รวมถึง Virus ที่ฝังตัวมากับ PDF, HTML, JavaScript และ 

Compressed Files ได ้

/4.6.6.20. สามารถ... 
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4.6.6.20. สามารถท่า DNS Sinkhole เพ่ือป้องกันการเข้าถึง malicious domain และเฝ้าระวัง

ผู้ใช้ที่มีการเรียกใช้งานไปยัง malicious domain 

4.6.6.21. มีระบบตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ดีแบบ Cloud-Based และใช้เทคโนโลยีแบบ 

Sandbox เพ่ือใช้ระบุ Malware ประเภทใหม่ ( Zero-day Malware ) ซึ่งไม่มีใน

ฐานข้อมูลการบุกรุกโจมตีได้ รวมถึงสามารถสร้างรูปแบบการโจมตี (Signature) 

ดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือใช้ป้องกันระบบเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย

ดังนี้ 

4.6.6.22. สามารถตรวจจับได้ทุก applications เช่น FTP, email (SMTP, IMAP, POP), SMB 

และ web traffic 

4.6.6.23. มี report แสดงรายละเอียดการท่างานของ malware ที่ตรวจจับได้ 

4.6.6.24. มีระบบการกรอง URL (URL Filtering) สามารถติดตามและควบคุมการเข้าถึงเว็บได้

ตาม Category และก่าหนด Black list, White list รวมทั้งสามารถปรับแต่ง 

Custom Category ได้ตามต้องการ 

4.6.6.25. มีความสามารถในการกลั่นกรองและตรวจจับ URL Web site ที่ใช้ผ่าน Translation 

Site เช่น Google Translation 

4.6.6.26. มีความสามารถในการกลั่นกรองและตรวจจับ  URL Web site ที่อยู่ใน Search 

Engine Cached Site 

4.6.6.27. สามารถท่า IPsec VPN (Site to Site) โดยมี IPSec VPN Throughput ได้ไม่น้อย

กว่า 250Mbps  

4.6.6.28. สามารถท่า Client VPN (Remote Access) บนโปรโตคอล SSL VPN ได้ โดยรองรับ

จ่านวนผู้ใช้ได้ไม่น้อยกว่า 25 ผู้ใช้ รวมทั้งสามารถท่างานกับระบบปฎิบัติการ 

Windows (ทั้ง 32 และ 64 bits), Mac OS X, Android และ Apple iOS ได้เป็น

อย่างน้อย 

4.6.6.29. มีระบบจัดการคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service) แบบ Real-Time โดย

สามารถก่าหนด นโยบายเพื่อจัดการแบนวิธด์ของทราฟฟิคตาม Application, User, 

Source, Destination, Interface และ IPSec VPN Tunnel ได้เป็นอย่างน้อย โดย

ระบุการการันตี, ขอบเขตสูงสุด และล่าดับความส่าคัญ (Priority) ของทราฟฟิคได้ 

/4.6.6.30. สามารถ... 
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4.6.6.30. สามารถดูสรุป General Information, Top Application, Interface Status, 

Threat Logs, Data Filtering Logs, URL Filtering Logs, System Logs, High 

Availability และ Resource Information ในส่วนของ Dashboard ได้ 

4.6.6.31. สามารถเรียกดูสรุปข้อมูลของ Applications, URL Categories, Threats และ Data 

ในรูปแบบของกราฟฟิคได้ 

4.6.6.32. สามารถท่ารายงาน รวมถึงปรับแต่งรายงานตามความต้องการ ในรูปแบบ CSV และ 

PDF ได้เป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งตั้งเวลาส่งรายงานผ่านทาง Email แบบอัตโนมัติได้ 

4.6.6.33. สามารถจัดเก็บบันทึกข้อมูลโดยส่ง Syslog, Netflowและ SNMP ไปยังระบบจัดการ

เครือข่ายที่รองรับคุณสมบัติดังกล่าวได้ 

4.6.6.34. สามารถบริหารจัดการผ่านทาง Web User Interface และ Command Line 

Interface ได้ 

4.6.6.35. รองรับการติดตั้งเพ่ือท่า High Availability แบบ Active-Passive ได้ 

4.6.6.36. ต้องรับประกันอุปกรณ์และการปรับปรุงโปรแกรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3 ปี 

4.6.6.37. ด่าเนินการติดตั้งลงในโปรแกรมเครื่องแม่ข่ายเสมือน VMWareของส่านักงานฯ 

4.6.7.ปรับปรุงสายสัญญาณอาคาร 20โดยเดินสายร้อยท่อ โดยสายสัญญาณเป็นแบบ Category 5e 

หรือดีกว่า จากตู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณชั้น 1 อาคาร 20 ถึงตู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณชั้น 3 อาคาร 20มีระยะทางรวมแล้วไม่เกิน 100 เมตร พร้อมเข้าหัวสายสัญญาณแบบ 

RJ45 จ่านวน 2 เส้น 

4.6.8.ปรับปรุงทดแทนเครื่องลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการส่าหรับห้องฝึกอบรมจ่านวน 6 ชุด 

4.6.8.1. ติดตั้งหน่วยประมวลผลกลางแบบ 4 เทรด มีการท่างานที่สัญญาณนาฬิกาไม่ต่่ากว่า3.0 

GHz รองรับชุดค่าสั่ง SSE 4.2และ AVX 2.0 เป็นอย่างน้อย 

4.6.8.2. ติดตั้งหน่วยความจ่าหลัก มีขนาดไม่น้อยกว่า 4000MB 

4.6.8.3. ติดต้ัง Hard Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450GB จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

4.6.8.4. มีส่วนควบคุมการแสดงผลในหน่วยประมวลผลกลาง หรือ มีระบบควบคุมการแสดงผล

แบบแยกส่วนหน่วยความจ่าจากหน่วยความจ่าหลัก หรือ ดีกว่า 

4.6.8.5. มีส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย สนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps 

โดยมีช่องการเชื่อมต่อแบบ RJ-45 อย่างน้อย 1 ช่อง 

 

/4.6.8.6. มีส่วน... 
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4.6.8.6. มีส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย รองรับการเชื่อมต่อตาม

มาตรฐาน IEEE 802.11n ได้เป็นอย่างน้อย 

4.6.8.7. มีช่องเชื่อมต่อตามมาตรฐาน USB รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ช่อง โดยเป็น USB 3.0 จ่านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

4.6.8.8. มีจอภาพวัดทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

4.6.8.9. มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) ซึ่งมีจ่านวนปุ่มไม่น้อยกว่า 101 ปุ่ม โดยมีตัวอักษรทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร  

4.6.8.10. Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel 

4.6.8.11. ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตรา

เครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 

4.6.8.12. มีแหล่งจ่ายไฟเป็นที่มีขนาดจ่ายก่าลังไฟไม่เกิน 200Watts 

4.6.8.13. ผลิตภัณฑ์ต้องมีเครื่องหมายทางการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูก

ข่ายแบบที่ 1 

4.6.8.14. บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ 

Download คู่มือ, Drive และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอ

ราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้ด้วย 

4.6.8.15. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) ซ่ึงติดตัง้ให้

มากับตัวเครื่องเป็นโปรแกรม Microsoft Windows รุ่น Professional 64 bits ซึ่งมี

ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 

4.6.8.16. มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งในส่วนของ

อะไหล่และค่าแรง ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางด้าน Hardware จะมีการติดต่อเข้ามาท่า

การแก้ไข/ซ่อมแซม/เปลี่ยน/ทดแทน ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) 
 

4.7. บ ารุงดูแลรักษาระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  

4.7.1.เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จ่านวน 40 จุด 

4.7.2.จานดาวเทียมจ่านวน 4 ชุด 

4.7.3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณดาวเทียม 24 จุด จ่านวน 2 หน่วย 

4.7.4.เข้ามาด่าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนทดแทน ให้จุดรับสัญญาณสามารถรับชมได้

ตามปกติ ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สัญญาจาก บ.ที่ได้ท่าไว้กับ สมช. ได้สิ้นสุดลง หรือ

วันที่ลงนามเซ็นสัญญา แล้วแต่ว่าเวลาใดเป็นระยะเวลาที่นานกว่า 

/4.8.บ่ารุง... 
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4.8. บ ารุงดูแลรักษากล้องวงจรปิดของสมช ภายในท าเนียบรัฐบาล 

4.8.1.กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIKVISION รุ่น DS-2CD2132-Iจ่านวน 28 กล้อง 

4.8.2.อุปกรณ์บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดยี่ห้อ HIKVISION รุ่น DS-8632NI-ST จ่านวน 1 ชุด 

4.8.3.เข้ามาด่าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนทดแทน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตลอด

ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สัญญาจาก บ.ที่ได้ท่าไว้กับ สมช. ได้สิ้นสุดลง หรือวันที่ลงนามเซ็น

สัญญา แล้วแต่ว่าเวลาใดเป็นระยะเวลาที่นานกว่า 

 

 

........................................... 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
      

๑. ชื่อโครงการ       จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายใต้โครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศ  
                                และการสื่อสาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                (e-bidding) 
          หน่วยงานรับผิดชอบ     ส านักงานเลขาธิการ  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร      ๓,๐๑๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
     ๓.   วนัที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘  จ านวนเงิน ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท  
                                                           (สามล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
     ๔.   แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     

๔.๑  เกณฑ์ราคาพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
๔.๒  บริษัทไอ วายด์ จ ากัด 
๔.๓  บริษัท SIAM SYSTEM & SOFTWARE 
๔.๔  สืบราคาจากทางอินเตอร์เน็ต 

     ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง   
          ๕.๑  นายผลิน  กลิ่นขจร 
          ๕.๒  นายภัทรพงศ์  ตัณฑเจริญรัตน ์
 
 
 
   
 
 
 



บญัชเีอกสารส่วนที ่1บญัชเีอกสารส่วนที ่1  
 

 1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน..................แผ่น  
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ     จ านวน..................แผ่น  
  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)     จ านวน..................แผ่น  
  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน..................แผ่น  
  หนังสือบริคณห์สนธิ     จ านวน..................แผ่น  
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ    จ านวน..................แผ่น  
  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)     จ านวน..................แผ่น  
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่     จ านวน..................แผ่น 
 2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
  (ก) บุคคลธรรมดา 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   จ านวน..................แผ่น  
  (ข) คณะบุคคล 
  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ านวน..................แผ่น  
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ านวน..................แผ่น  
 3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า     จ านวน..................แผ่น  
  (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
  -บุคคลสัญชาติไทย  
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน..................แผ่น  
  -บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
   ส าเนาหนังสือเดินทาง     จ านวน..................แผ่น 
  (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
  - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน..................แผ่น  
   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   จ านวน..................แผ่น  
   ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)    จ านวน..................แผ่น  
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  - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน..................แผ่น  
   หนังสือบริคณห์สนธิ    จ านวน..................แผ่น  
   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ   จ านวน..................แผ่น  
   ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)     จ านวน..................แผ่น  
   บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่    จ านวน..................แผ่น  
 
 4.  อ่ืน ๆ ถ้าม ี
  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์     จ านวน..................แผ่น 
  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม    จ านวน..................แผ่น 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอราคา 
  (........................................................) 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 2บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  
 

 1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จ านวน..................แผ่น 
 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ 
            ผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน..................แผ่น  
 3.   หลักประกันการเสนอราคา                                                   จ านวน..................แผ่น 
 4.  สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ีส่วนราชการก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
          วันเสนอราคา  เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)  ดังนี้ 
            4.1 ........................................................................ จ านวน .......................แผ่น 
            4.2 ........................................................................ จ านวน .......................แผ่น 
 5.  อ่ืน ๆ ถ้ามี 
 5.1........................................................................................................................................... 
 5.2........................................................................................................................................... 
 5.3........................................................................................................................................... 
 5.4........................................................................................................................................... 
 5.5........................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา 
  (............................................................) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
เรียน   หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 ๑. ข้าพเจ้า            (ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)                อยู่เลขท่ี...................................... 
ถนน.................................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด.........................................โทรศัพท.์.............................................โดย.................................................       
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคา ซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
เอกสารเพิ่มเติม  (ถ้ามี)  เลขที่ .................................. โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว  
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

๒.  ข้าพเจ้าขอ เสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 
ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่งมอบ 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
 
                      

(........................................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน  และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว                 
              ๓. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา…………………..วัน นับแต่วันเสนอราคา   และกรมอาจรับค า
เสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอัน
สมควรที่กรมร้องขอ 

 ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
  ๔.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญา ซื้อขาย แนบท้ายเอกสารประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กับกรม ..............................................  ภายใน...........................................  นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือให้ไปท าสัญญา 



 

 

๒ 
 

 
  ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรม .............................................. ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามใน
สัญญาเป็นจ านวนร้อยละ  …………………………………………ของราคาตามสัญญา ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เ   
เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น นี้  ข้าพเจ้ายอมให้กรมริบหลักประกัน
การเสนอราคาหรือ เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่กรม  และ
กรมมีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 ๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรมไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
ใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง ( sample) แคตตาล็อก แบบรูป
รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  พร้อมใบเสนอราคา  ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้กรมไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
  ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งกรมส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่
เกิดข้ึนกับตัวอย่างนั้น 
 ๗. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพัน
แห่งค าเสนอนี ้ข้าพเจ้าขอมอบ………………………………………………………………………….…………………………………….
เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจ านวนเงิน…………….…………………..บาท มาพร้อมกันนี้ 
 ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจ ทานตัวเลขและตรวจ สอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่น พร้อมใบเสนอราคานี้โ ดย
ละเอียดแล้ว  และเข้าใจดีว่ากรมไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น 
 ๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิด
กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน 

                                              
                                 เสนอมา ณ วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. .................. 

 

 

                                             ลงชื่อ............................................................ 

    (...........................................................) 
   ต าแหน่ง........................................................................ 
          ประทับตรา (ถ้ามี) 



 
 

แบบสัญญาซื้อขาย 
 

สัญญาเลขที่……………………………. 
 
 สัญญาฉบับนี้ท าข้ึน  ณ ………………………………..………………………………...ต าบล/แขวง  …………………
อ าเภอ /เขต …………………………………...จังหวัด …………………..………..เมื่อวันที่ ……..….เดือน ……..……..…………..
พ.ศ.………...……….ระหว่าง …………………………………………..โดย……………..…………………………….. (ได้รับมอบ
อ านาจตามค าสั่งกรมชลประทาน ที่ ……………………….ลงวันที่………………………………………) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
จะเรียกว่า  “ผู้ซื้อ”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ……………..……..……….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ………………..…………… 
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี ……….…ถนน ………………………ต าบล /แขวง ………………………อ าเภอ /เขต 
……………………….จังหวัด …………………………...โดย……………………………………………..…ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท …………………………….……………………
ลงวันที่………………….(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่ ………...…………...)  แนบท้ายสัญญานี้ * (ในกรณีที่ผู้ขาย
เป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………………………อยู่บ้านเลขท่ี …………….ถนน ……………………….
ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ /เขต…………………………จังหวัด……………………………...) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า  “ผู้ขาย”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1. ข้อตกลงซ้ือขาย  
                      ผูซ้ื้อตกลงซ้ือและผูข้ายตกลงขาย ………………………………………….…………………………………….. 
…………………………………………………………………………… จ านวน…………… เป็นราคาทั้งสิ้น ………………..…...บาท 
(………………...……………………………) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน …………………………....บาท   ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
  ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่
เป็นของเก่าเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง  ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลอง
แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ด้วย  
 
 ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
                      เอกสารแนบท้ายสัญญาดงัต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญานี้ 
  2.1  ผนวก  1  ……….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)……….. จ านวน…………หน้า 
  2.2  ผนวก  2 ……….(แคตตาล็อก)*….…………………. จ านวน…………หน้า 
  2.3  ผนวก  3 ……….(แบบรูป)*…..…………………….. จ านวน…....……หน้า 
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  2.4  ผนวก  4 ……….(ใบเสนอราคา)…………………….. จ านวน…….…...หน้า 
  2.5 ………………………ฯลฯ…………………………….. 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นี้บังคับ   และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
  

ข้อ 3. การส่งมอบ 
                      ผูข้ายจะส่งมอบสิ่งของท่ีซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ณ …………….………………………. 
……………………………………………………. ภายใน………วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1  แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย         
  การนับระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อน  ให้ค านวณนับตามปฏิทิน  วันสุดท้ายตรงกับ
วันใด แม้จะเป็นวันหยุดท าการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณีก็ตาม  ให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวัน
ครบระยะเวลาที่ก าหนด 
  การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน าไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ………………………..…. 
………………………………………….. ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า…………….วันท าการ 
 

 ข้อ 4. การใช้เรือไทย 
                      ถ้าสิง่ของท่ีจะตอ้งสง่มอบให้แก่ผู้ซ้ือตามสัญญานี้เปน็สิง่ของท่ีผูข้ายจะตอ้งสั่งหรอืน าเข้ามา
จากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าว
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะ
เป็นแบบเอฟโอบี  ซีเอฟอาร์ ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด 
  ในการส่งมอบของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ  ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  ผู้ขาย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง  (Bill  of  Lading)  หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น  ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย
เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือ
ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย   ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของ
โดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
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                   ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ   แต่
จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าสิ่งของ   ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน  
และช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
 

 ข้อ 5. การตรวจรับ 
  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบไว้ให้  เพ่ือผู้ขายน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1  ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น  ในกรณีเช่นว่านี้  ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้และน า
สิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่  หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่
เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว  ผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับ
ไม่ได ้
  ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด  ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง  โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้   
*(ความในวรรคสามนี้  จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือการซื้อสิ่งของที่
ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว  จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์) 
 

 ข้อ 6. การช าระเงิน 
  ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1  ให้แก่ผู้ขาย  เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 5 ไว้
โดยครบถ้วนแล้ว 
  การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้  ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย  
ชื่อธนาคาร ………………………….………..สาขา……………….…………………ชื่อบัญชี ……………………………….……………. 
เลขที่บัญชี……………………….. ทั้งนี้  ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเก่ียวกับการ
โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  
 
 ข้อ 7.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ขายยอมรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ..…….
ปี ….…..เดือน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ  โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดช ารุด
บกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน……....วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น 
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   ข้อ 8.  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้   ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น …………………………….……………………………. 
เป็นจ านวนเงิน…………………………บาท (………………………….………………………………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (5%)  
ของราคาท้ังหมดตามสัญญา  มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง   ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว  

 ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว  ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่  
ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจ านวน  ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคาร  
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันตามสัญญาข้อ 8.  เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้  แล้วแต่ผู้ซื้อจะ
เห็นสมควร  และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวน หรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณีภายใน
ก าหนด……..………เดือน  นับแต่วันบอกเลิกสัญญา  ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมข้ึนจากราคาที่ก าหนดไว้ใน
สัญญานี้ด้วย 

 ข้อ 10.  ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 9 ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (0.20%)  ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ   นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดตาม
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 
  การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด  แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง
บางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป  ท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่ง
มอบสิ่งของนั้นเลย  และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้  ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันตามสัญญาข้อ 8  กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมข้ึนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาข้อ 9  วรรคสองก็ได้  
และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขาย  เมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้วผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับ
ผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
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 ข้อ 11.  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ  ก็ตาม  จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว  ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง  ภายในก าหนด 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ซื้อ 

 ข้อ 12.  การขอขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
ซื้อหรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย   เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่ง
มอบสิ่งของตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของด
หรือลดค่าปรับได้  โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 
15 วัน  นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการ
ที่จะขอขยายเวลาท าการตามสัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุ
เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การขยายเวลาท าการตามสัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้ซื้อท่ีจะพิจารณา    
  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 ลงชื่อ..................................................ผู้ซื้อ 
  (.................................................) 
 ลงชื่อ..................................................ผู้ขาย 
  (.................................................) 
 ลงชื่อ..................................................พยาน 
  (.................................................)  
 ลงชื่อ..................................................พยาน 
  (.................................................)  
 



แบบหนังสือค า้ประกนั 
((หลกัประกนัสัญญาหลกัประกนัสัญญา))  

  
เลขท่ี………………………     วนัท่ี…………..………………………
  ขา้พเจา้………………(ช่ือธนาคาร)……….ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี…………...………….… 
ถนน………………………….ต าบล/แขวง………………………….อ าเภอ/เขต……………...……………. 
จงัหวดั……………………………..โดย………………..…………………ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัธนาคาร 
ขอท าหนงัสือค ้าประกนัฉบบัน้ีใหไ้วต่้อ…………….(ช่ือส่วนราชการผู้ซ้ือ)……………..ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ 
“ผู้ซ้ือ”  ดงัมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

1.  ตามท่ี.............(ช่ือผูข้าย) ……………………..ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูข้าย” ไดท้  าสัญญาซ้ือขาย
................................กบัผูซ้ื้อตามสัญญาเลขท่ี………………ลงวนัท่ี……....…………..….ซ่ึงผูข้ายตอ้งวาง
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาต่อผูซ้ื้อเป็นจ านวนเงิน………...………..บาท (…………………………)  
ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ……………(………………………………………%)  ของราคาทั้งหมดตามสัญญา 
          ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตน เป็นผู ้ค  ้าประกนัในการช าระเงินใหต้ามสิทธิเรียกร้องของผูซ้ื้อ จ  านวน
เงินไม่เกิน ............................... บาท (……………………………..……) ในกรณีท่ีผู ้ ขายก่อใหเ้กิดความ
เสียหายใดๆ หรือตอ้งช าระค่าปรับ หรือค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือผูใ้หเ้ช่ามิไดป้ฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีใดๆ หรือตอ้ง
ช าระค่าปรับ หรือค่าใชจ่้ายใด ๆ หรือผู ้ ใหเ้ช่ามิไดป้ฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีใด ๆ ท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว
ขา้งตน้  
 2.  หนงัสือค ้าประกนัมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท าสัญญาซ้ือขายดงักล่าวขา้งตน้จนถึงวนัท่ีภาระหนา้ท่ี
ทั้งหลายของผูข้ายจะไดป้ฏิบติัใหส้ าเร็จลุล่วงไป และขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนการค ้าประกนัไม่วา่กรณีใด ๆ 
ตราบเท่าท่ีผูข้ายยงัตอ้งรับผดิชอบต่อผูซ้ื้อตามสัญญาซ้ือขายอยู ่
 
 ขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราไวต่้อหนา้พยานเป็นส าคญั 
 
      ลงช่ือ………………………………………ผูค้  ้าประกนั 
            (………………………………………….) 
      ต าแหน่ง…………………………………………… 
      ลงช่ือ……………………………………………พยาน 
            (………………………………………….) 
      ลงช่ือ……………………………………………พยาน 
            (………………………………………….) 



 

 

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
เรียน   หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 ๑. ข้าพเจ้า            (ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)                อยู่เลขท่ี...................................... 
ถนน.................................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด.........................................โทรศัพท.์.............................................โดย.................................................       
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคา ซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
เอกสารเพิ่มเติม  (ถ้ามี)  เลขที่ .................................. โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว  
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

๒.  ข้าพเจ้าขอ เสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 
ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่งมอบ 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
 
                      

(........................................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน  และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว                 
              ๓. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา…………………..วัน นับแต่วันเสนอราคา   และกรมอาจรับค า
เสนอนี้  ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอัน
สมควรที่กรมร้องขอ 

 ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
  ๔.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญา ซื้อขาย แนบท้ายเอกสารประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กับกรม ..............................................  ภายใน...........................................  นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือให้ไปท าสัญญา 



 

 

๒ 
 

 
  ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรม .............................................. ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามใน
สัญญาเป็นจ านวนร้อยละ  …………………………………………ของราคาตามสัญญา ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เ   
เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น นี้  ข้าพเจ้ายอมให้กรมริบหลักประกัน
การเสนอราคาหรือ เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน  รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่กรม  และ
กรมมีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 ๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรมไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
ใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง ( sample) แคตตาล็อก แบบรูป
รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  พร้อมใบเสนอราคา  ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้กรมไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
  ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งกรมส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่
เกิดข้ึนกับตัวอย่างนั้น 
 ๗. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพัน
แห่งค าเสนอนี ้ข้าพเจ้าขอมอบ………………………………………………………………………….…………………………………….
เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจ านวนเงิน…………….…………………..บาท มาพร้อมกันนี้ 
 ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจ ทานตัวเลขและตรวจ สอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่น พร้อมใบเสนอราคานี้โ ดย
ละเอียดแล้ว  และเข้าใจดีว่ากรมไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น 
 ๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม  และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิด
กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน 

                                              
                                 เสนอมา ณ วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. .................. 

 

 

                                             ลงชื่อ............................................................ 

    (...........................................................) 
   ต าแหน่ง........................................................................ 
          ประทับตรา (ถ้ามี) 



แบบหนังสือค ้าประกัน 
(หลักประกันการเสนอราคา) 

เลขที.่........................................ 
วันที่ ......................................... 

               ข้าพเจา้................ (ชื่อธนาคาร / บริษัทเงินทุน) .............................ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี .............. 
.............................. ถนน .............................ต าบล/แขวง .......................................อ าเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด...........................................  โดย.................... ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร / บริษัทเงินทุน  ขอท า
หนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ..................... (ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) .................. ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้ 

1.  ตามที่ ............................. (ชื่อผู้เสนอราคา) ............................... ได้ยื่นซองประกวดราคา 
ส าหรับการจัดซื้อ............................ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ .............................. ซึ่งต้องวางหลักประกัน 
การเสนอราคาตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ .........................(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) .................... 
เป็นจ านวนเงิน ........................................... บาท (.............................................................) นั้น 
                ข้าพเจา้ยอมผูกพันตนเป็นผูค้้ าประกันในการช าระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ .............(ชื่อส่วน 
ราชการผู้ประกวดราคา) ..................... จ านวนไม่เกิน .................................... บาท (.........................................)    
ในกรณี .................................(ชื่อผู้เสนอราคา) ........................................ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวด
ราคาอันเป็นเหตุให้ ............................(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) ..................... มีสิทธิริบหลักประกัน
ซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ  รวมทั้งกรณีท่ี...................... (ชื่อผู้เสนอราคา)  ..............  ได้
ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่  หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาหรือมิไว้วาง
หลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 

2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่....................................ถึง ......................................และ 
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
                ข้าพเจา้ไดล้งนามและประทับตราไว้ตอ่หนา้พยานเปน็ส าคัญ 
 
                                                     (ลงชื่อ) ..........................................  ผู้ค้ าประกัน 
                                                             (...........................................) 
                                                     ต าแหนง่ .............................................. 
 

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

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



บทนิยามบทนิยาม  
     

 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทาง ตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นใน
คราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมี
อ านาจหรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกราย
หนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  
 (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นใน
คราวเดียวกัน   
          ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่ง ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบ
ห้า ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนด
ส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด  
 (1)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเสนอ
งานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน   
 การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (1) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
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 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้ว แต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่
ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) 
(2) หรือ (1) แล้วแต่กรณี 
 
 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ”  หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระท าการอย่างใดๆอันเป็นการขัดขวาง หรือ เป็นอุปสรรค หรือไม่
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อส่วนราชการ  ไม่ว่า
จะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ จะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดง
เอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ใน
ระหว่างผู้เสนอราคาหรือ ผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับส่วนราชการนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการ  โดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
 

     


