
เอกสารสอบราคา เลขที่  3/2565 
แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 

ลงวันที่  7  มิถุนายน 2565   เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม 
 

*********************************** 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ สหกรณ์ ”  มีความประสงค์จะสอบราคา
จัดซื้อ  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม  เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยวิธี
สอบราคา ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินงาน (ภาคผนวก ก.) 
   1.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม (ภาคผนวก ข.) 
    1.3 แบบใบเสนอราคา (ภาคผนวก ค.) 
    1.4 แบบสัญญาซื้อขาย (ภาคผนวก ง.) 
    1.5 แบบหนังสือค้ำประกัน “ หลักประกันสัญญา ’’ (ภาคผนวก จ.) 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
    2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขาย เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม  
    2.2 ต้องมีสำนักงานตั้งอยู่ในไทย 
    2.3 ที่สอบราคาซื้อและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้า

เสนอราคากับราชการ 
    2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
    2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
   3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถ้ามี) พร้อมทั้ง

รับรองสำเนาถูกต้อง 
   สำหรับผู้ประกอบประเภทร้านจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 (ถ้ามี) พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง 
    3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนลง

นามในใบเสนอราคาแทน 
              3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคารวมทั้งรายการ และจำนวนตัวอย่าง (ถ้ามี) 

    3.4 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสาร หลักฐาน ที่แสดงว่ามีประสบการณ์ในการวางระบบคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) 
 

4. การยื่นซองสอบราคา 
    4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนด ไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดย ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน      จำนวนเงินที่เสนอระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม   แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 

                                   
                                                                         

     /4.2 ผู้เสนอราคา 
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             4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ ไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่ง
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบเครื่องให้ ณ ที่ทำ
การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด          
              ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนด
ยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
              4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบสินค้าไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
              4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก(ตัวจริง)  และ / หรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ให้ทางสหกรณ์เพ่ือประกอบการพิจารณา ในวันเปิดซองสอบราคา
เอกสารหลักฐานดังกล่าวนี้สหกรณ์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางสหกรณ์  
             4.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่ผลิตจำหน่าย อยู่
แล้ว ณวันที่ ยื่นซองสอบราคา 
             4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสาร
สอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

    4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา “ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ”โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2565” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ยื่นซองสอบราคาใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ระหว่าง เวลา 
9.00 ถึง 11.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  
              เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.00  น.  เป็นต้นไป 
 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                5.1 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้วคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาของผู้เสนอ
ราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วน
ที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่านั้น ผู้เสนอราคารายใดเสนอ
ถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในประกาศสหกรณ์จะแจ้งผลการสอบราคาในวันเดียวกับวันที่ยื่นซองสอบราคา 

       5.2  สหกรณ์สงวนสิทธไิม่พิจารณาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีต่อไปนี้ 
                          (1) ไม่ปรากฎชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของสหกรณ์   
                          (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                          (3) เสนอราคาแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำ
ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                          (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ 

       5.3  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ
สหกรณ์มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สหกรณ์มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

/5.4 สหกรณ ์
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       5.4 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดได้ และ
อาจพิจารณาซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็
ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางสหกรณ์เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
               5.5  การวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบราคา 
                    (1) ความพร้อมและความมั่งคงของบริษัทในด้านต่างๆ 
                    (2) ประสบการณ์ในการติดตั้ง,การใช้งาน,การแก้ไขปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์   
                         และชุดโปรแกรม     
                    (3) ประสิทธิภาพของ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม     
 

6.  การทำสัญญาซื้อขาย 
    6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 กับสหกรณ์ภายใน 7 วัน ถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้
สหกรณ์ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
            (1)   เงินสด 
            (2)  เช็ดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สหกรณ์ โดยเป็นเช็คลงวันทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของ
ทางราชการ 
            (3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ ข้อ 1.5  
            (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแล้ว 
 

 7.  อัตราค่าปรับ 
         ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายข้อ 13 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน 
 

8.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
         ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันของ เครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ที่ซื้อขายตามภาคผนวก ข. นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  ถ้าภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ที่ซื้อขายเกิดปัญหา หรือ ใช้งานไม่ได้ ผู้ขาย
จะต้องรีบจัดการแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น ถ้าผู้ขายไม่ปฎิบัติตาม ผู้ซื้อมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกมาทำการแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่าย
ในการจ้างบุคคลภายนอกทำการแก้ไขทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ 
 

9.  เงื่อนไขพิเศษ 
          ในการส่งมอบ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม    หากภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรุ่น
ใหม่ ทำให้ผู้ขายจำเป็นต้องส่งมอบสินค้าต่างไปจากรายการที่นำเสนอ เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ ให้ผู้ขายเสนอราคา
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม  ใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าที่สกรณ์กำหนดเป็นการ
ทดแทนทั้งนี้สหกรณ์จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือทำการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม 
รายการใหม่ที่ส่งมอบทดแทน โดยผู้ขายไม่สามารถเรียกร้องราคาท่ีสูงขึ้นจากราคาที่ตกลงผูกพันในสัญญาได้ 
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(ภาคผนวก ก.) 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการ 
     

   1.  ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม  ใน
ภาคผนวก ข. ให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในเอกสารสัญญา และสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
            2.  ผู้ขายจะต้องติดตั้ง Software ตามท่ีได้กำหนดไว้ในภาคผนวก ข. ให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
            3.  ผู้ขายต้องส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม       
          การพิจารณาคณะกรรมการจะพิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม  ในราคาที่
เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางสหกรณ์ฯ เป็นสำคัญ 
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ภาคผนวก ข. 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม 
 

***************************** 
รายการที่ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 2 เครื่อง ดังรายละเอียด 

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แกนหลัก (10 core) มีความเร็วของสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 2.4GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  (ต่อหน่วย) 

2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด RDIMM 2R 2933 DDR4 หรือดีกว่า ขนาด 128GB และสามารถขยาย
เพ่ิมได ้

3. ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องมาจากโรงงาน 

และสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องรวมถึงสเปคภายในเครื่องผ่านเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ได้ 
5. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS SSD ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 960GB จำนวน 3 หน่วยต่อเครื่อง 
6. มีส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับเครือข่าย (Network Controller) เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บน Mainboard ซึ่ง

สนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. มีส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง  
8. ตัวเครื่องเป็นแบบ Rack ไม่น้อยกว่า 1 U 
9. มีจอภาพ LED หรือดีกว่า ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
10. มี Mouse และ Keyboard มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บน

อุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงาน 
11. มีเงื่อนไขรับประกันเป็นเวลา 3 ปี หรือมากกว่า ในกรณีเกิดปัญหาทางด้าน Hardwear จะมีการติดต่อกลับ

ภายในวันถัดไปโดยเข้ามาแก้ไขหรือซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่องในวันถัดไป On-Site Service 
 

รายการที่ 2.  ตู้ RACK แบบตั้งพื้น (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) จำนวน 1 ตัว ดังรายละเอียด 
 1. ต้องมีขนาด 19” 42U กว้าง 80 x ลึก 110 x สูง 205 ซม. 
 2. วัสดุผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้า(Electro Galvanize Sheet Steel) หนา 1.5 มม. เสา
ยึดอุปกรณ,์ โครงตู้และฐานตู้ เหล็กหนา 2 มม. โดยฐานตู้แร็คส่วนที่ยึดล้อเลื่อนและขาตั้งใช้เหล็กหนา 3 มม. 

3. ประกันไม่น้อยกว่า 30 ปี  
4. ส่วนประกอบโครงสร้าง (Structure) ติดตั้งเป็นแบบลิ่มล็อคเพ่ิมความแข็งแรงของตู้แร็ค   

4 .1  เส าค าน ยึ ด อุป กรณ์  (Mounting Pole) จำน วน  4 ต้ น  เป็ น แบ บ รูป ตั ว ซี  (C-Shape)  
ให้ความแข็งแรงสูง ที่ขอบเสาคานทั้ง 2 ด้านมีรูใช้ยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) แบบสี่เหลี่ยมขนาด 
 7 x 7 มม. พร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U โดยเสาคานยึดอุปกรณ์สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งได้ เพ่ือให้
ความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้แร็ค 

4.2 ประตูหน้า (Front Door) ส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชาหนา 5 มม. กว้าง 38 ซม. *ความ
สูงเปลี่ยนตามความสูงของตู้แร็ค, ขอบประตูมียางรองกันกระแทกสีเทาตลอดแนว ด้านซ้ายประตูหน้ามีกุญแจ 
Security Locks ด้วย Master Key แบบ Cam Lock 
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4.3 ประตูหลัง (Rear Door) มีช่องระบายอากาศด้านล่างขนาด 34 x 23 ซม. ตามมาตรฐาน IP 4X 
ด้านในเป็นโครงเหล็กกว้าง 70 มม. ยึดฝาประตูเป็นรูปตัว T ให้ความแข้งแรงของบานประตู, ขอบประตูมียาง
รองกันกระแทกสีเทาตลอดแนว และมีกุณแจ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Cam Lock 

4.4 บานพับประตู (Hinges) เป็นพลาสติกพีวีซี ชนิดเหนียวพิเศษ 3 ชิ้น ไม่เป็นสนิมมีความแข็งแรง
คงทน รองรับน้ำหนักได้มากและขณะเปิดปิดก็ไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการเปิด
ปิดประตูหน้าให้มาทางซ้ายหรือขวาของตู้แร็คได้ 

4.5 ฝาด้านข้าง (Slide Panels) ทั้ง 2 ด้าน มีมือจับพร้อมกลอนสลักสปริง (Slide Latch) ด้านละ 2 
ชุด ติดอยู่ด้านบนเพ่ือใช้ถอดและใส่ฝาข้างและมีกุณแจ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Cam Lock 
เหมือนประตูหน้า 

4.6 ฝาบนของตู้ (Roof Cover)  ติดตั้งพัดลมไม่น้อยกว่า 3 ตัว และรองรับการติดพัดลมระบายอากาศ
ได้สูงสุด 6 ตัว โดยเลือกติดแบบพัดลมเดี่ยวหรือแบบชุดพัดลม 2-3 ตัวได้ และสามารถถอดเปลี่ยนฝาบนของตู้ 
(Roof Cover) เป็นแบบยกสูง (Vented Raised Roof Cover) ได ้

4.7 ฐานตู้ (Base) ออกแบบเพ่ือให้ความแข็งแรงและการรับน้ำหนักได้มาก โดยด้านล่างของฐานตู้แร็ค
เป็นแบบ 3 Part Plinth มีช่องร้อยสายสัญญาณและสายไฟฟ้าแบบบานสไลด์พร้อมฟองน้ำสีเทา (Slide 
Shutter) สามารถปรับขยายได้ และสามารถติดพัดลมระบายอากาศด้านล่าง 

4.8 ขาตั้ง (Adjustable Pedestal) ยึดติดกับฐานตู้สามารถปรับขึ้น - ลงได้ โดยฐานขาตั้งทั้ง 4 ขา ทำ
จากวัสดุ ABS สีดำ เพ่ือป้องกันไฟฟ้าสถิตและป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพ้ืนและสามารถปรับเอียงตาม
ความพ้ืนที่ได้อย่างอิสระ 180 องศา (Aligns onuneven surface) 

4.9 ล้อเลื่อน (Castor) แบบหมุนได้ 360 องศา (Swivel Plate) สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย วัสดุทำ
จาก Nylon Six สีดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. สามารถรับน้ำหนัก (Static load) ได้ 100 กิโลกรัม ต่อ 
1 ล้อเลื่อน 

4.10 ตู้แร็คเป็นสี Two-Tone (ขาวเทา-เทาเข้ม) ใช้เทคโนโลยีการพ่นและอบสีแบบ Electro Static 
Power Coatings ให้ความเนียนเรียบและการยึดเกาะของสีที่คงทน, ที่ประตูหน้า ประตูหลังและฝาข้าง 2 ด้าน 
มีสายกาวน์ความยาว 13 ซม. ยึดเข้ากับโครงตู้ด้วยขั้วต่อแบบ Sleeve ถอดเข้าออกได้ด้วยมือ จำนวน 4 จุด 
ให้ความสะดวกในการเปิดฝาข้างเพ่ือทำงาน 

4.11 ชุดน็อตสกรู (Screw Set) ประกอบด้วยน๊อตสกรูตัวผู้ (Screw) แป้นยึดน๊อตตัวเมีย (Captive 
Nut) และแหวนรองพลาสติก (Plastic Washer) โดยสกรูและแป้นยึดชุบด้วยเหล็ก Nickel ให้ความมันวาว สี
ขาวเงินไม่เป็นสนิมโดยใช้เกลียวมาตรฐานแบบ M6 

4.12 กุญแจล๊อกแบบ Master Key  จำนวน 3 ดอก และชุดน็อตสกรูตามจำนวน U ของตู ้
4.13 ตู้แร็ครองรับน้ำหนักการใช้งานสูงสุด 1,200 กิโลกรัม  
4.14 ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS/ISO 9001:2000 
 

รายการที่ 3. KVM Switch พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ตัว ดังรายละเอียด 
1. สลับควบคุมเซิร์ฟเวอร์ 8 เครื่อง ด้วยจอ,คีย์บอร์ด,เมาส์ ชุดเดียวกัน รองรับทั้ง PS/2 และ USB 
2. ต่อพ่วงกันได้แบบ Cascade 2 ระดับ* - ทำให้ควบคุมคอมพิวเตอร์ ได้ถึง 64 เครื่อง 
3. Dual Interface - รองรับคอมพิวเตอร์ และคีย์บอร์ด, เมาส์ ทั้งแบบ PS/2 และ USB 
4. รองรับ OS Windows 10 หรือสูงกว่า , Linux, Mac, and Sun 
5. ค้นหาสัญญาณ PS/2 และ USB อัตโนมัติ 
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6. จำลองสถานะการต่อ คีย์บอร์ด และ เมาส์แบบ USB หรือ PS/2 ไว้ - จึงไม่ต้องสลับไปเปิด Power  
ทีละเครื่อง และปราศจากปัญหาคีย์บอร์ด เมาส์ แฮงค์ 

7. รองรับความละเอียดสูงสุดถึง 2048 x 1536; DDC2B 
8. เลือกคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานได้ทั้งจาก ปุ่มกดหน้าเครื่อง (เท่าจำนวนพอร์ต), hotkeys และ เมนู 

on-screen display (OSD) หลายภาษา 
9. Two level password security - มี ร ะบ บ  Login โด ย แ บ่ ง  User อ อ ก เป็ น  2 ร ะดั บ  คื อ  1 

Administrator และ 4 User ซ่ึง Admin เป็นผู้กำหนดสิทธิการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ให้กับ User 
10. มีฟังก์ชั่น Auto Scan สลับหน้าจอวนไปแต่ละซีพียูอัตโนมัติ 
11. Hot pluggable - ถอด เสียบสาย KVM ได้โดยไม่จำเป็นต้องปิด KVM switch ก่อน 
12. เปิด/ปิด เสียง Buzzer(เสียง beep ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสลับซีพียู) ได้ด้วย hotkey และ OSD 
13. Video DynaSync คือเทคโนโลยีพิเศษ ของ ATEN ที่ช่วยขจัดปัญหาการแสดงผลผิดพลาดตอน boot 

และช่วยให้แสดงผลความละเอียดดีที่สุด เมื่อมีการสลับระหว่างพอร์ต  
14. อัพเกรด Firmware ได ้
15. ไม่ต้องติดตั้ง software ใด ๆ 
16. มี Rack mount kit ติดตั้งเข้ากับ Rack 19 นิ้ว 1 U ได้ทันท ี
17. ประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 

รายการที่ 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switching 48G port  จำนวน 1 ตัว ดังรายละเอียด 
 บริหารจัดการได้ระดับ L2 รองรับการทำ Spanning Tree, Link Aggregation และ VLAN มี 48 Port 
Gigabit Ethernet, 2 Port  10 Gigabit Ethernet และ 2 Port 10 Gigabit SEP+, รับส่งข้อมูลความเร็วรวม 128 
Gbps (Switching Capacity) พอร์ตแบบ RJ45 มีไฟแสดงสถานะ Link/Act และ Gigabit ตัวเครื่องเป็นโลหะแข็งแรง
ทนทาน ติดตั้งได้ทั้งแบบแขวงตู้ Rack ได ้
 

รายการที่ 5. Firewall (โปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย) จำนวน 1 ชุด ดังรายละเอียด 
1 . มี  Throughput ข อ ง  Firewall 20 Gbps, IPS 2.6 Gbps, NGFW 1.6 Gbps, Threat Protection 1 

Gbps  รองรับพอร์ต 2x GE RJ45 MGMT/DMZ Ports,2x GE RJ45 WAN Ports,  2x GE RJ45 HA Ports, 12x GE 
RJ45 Ports,    2x 10 GE SFP+ Link Slots, 4x GE SFP Slots, 4x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs  มีพอร์ต 
USB สำหรับเชื่อมต่อกับ 3G/4G USB Modem 

2. สามารถแยกแยะ Application ได้มากกว่า 5,000 ชนิดภายทาง Network ด้วยความสามารถของการทำ 
Deep Instection 

3. ป้องกัน Malware, exploited และ website ที่มีอันตรายทั้งแบบที่มีการ Encrypted และไม ่
Encrypted traffic 

4. ป้องกันการโจมตีที่รู้จักและป้องกันภัยด้วย AI และมีฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
5. ป้องกันการโจมตีที่ไม่รู้จักด้วย AI  
6. ชิบประมวลผลที่ใช้งานด้าน SPU ที่ให้ประสิทธิภาพสูงและมี Latency ที่ต่ำ 
7. ป้องการการใช้งาน SSL ด้วย TLS 1.3 Deep inspection 
8. ได้รับจากทั้ง NSS Labs, ICSA, Virus Bulletin และ Comparatives ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันที่มี

ประสิทธิภาพ 
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9. การเลือกช่องทางใช้งาน เพ่ือให้ Application ใช้งานได้อย่างลื่นไหลที่สุด ด้วย ความสามารถของ 
SD-WAN 

10. รองรับการทำ routing แบบต่างๆ รวมทั้ง VPN, multi-cast 
11. จัดการทั้งหมดผ่าน interface เดียว 
12. สามารถ deploy อุปกรณ์ ได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วย Zero touch Provistioning 
13. สร้าง VPN ได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องตั้งค่ายุ่งยาก 
14. มี check list เพ่ือให้การติดตั้งได้ความปลอดภัยสูงสุด 
 

รายการที่ 6. เครื่องสำรองไฟ UPS สำหรับ Server จำนวน 1 เครื่อง ดังรายละเอียด 
 1. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด : 3000 VA 
 2. กำลังไฟฟ้าที่จ่ายได้ (Output Power Capacity) : 3000 VA (2700 W) 
 3. แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) : 160 - 286 Vac 

3. แรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) : 220, 230, 240 Vac 
 4. ความถี่การใช้งาน (Output Frequency) : 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 
 5. จอแสดงสถานะและแผงควบคุมการทำงาน (Control Panel) : Multi-function LCD status and 
control console 
 6. โปรแกรมการจัดการอุปกรณ์  
 7 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง  SmartConnect : Remote Monitoring, Automatic Notifications, Firmware 
Updates, Advanced Support Services 

8. ช่องเชื่อมต่อการจัดการ : RJ-45 Serial, SmartSlot, USB 
9. อุปกรณ์เสริม (Network Management Card) 
 

รายการที่ 7. UPS Network Management Card 3 จำนวน 1 ตัว ดังรายละเอียด 
 1. สามารถบันทึกและแสดงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบน UPS เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบภายหลัง 

2. ควบคุมการ Shutdown server ได้อย่างสมบูรณ์มากถึง 50 server ก่อนที่ UPS จะปลดการทำงาน 
3. รายงานข้อมูลจาก UPS ไปยังระบบจัดการอาคาร BMS ผ่านทาง Modbus RTU โปรโตคอลได้ 
4. สามารถ Remotely access ไปยัง UPS ผ่านทางสายโทรศัพท์ ในกรณีที่ระบบเครือข่าย เกิดปัญหา 

ไม่สามารถใช้งานได้ 
5. เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยผ่าน HTTPS/SSL, SSH (การเข้ารหัสสูงสุด 2048-บิต), SNMPv3 รองรับ IPv6 
6. สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายนอกได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม 
7. สนับสนุน Command line interfaces ผ่านทาง Telnet หรือ SSH 
8. ควบคุม Output จากอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Delay Output โดยใช้อุปกรณ์เสริม 
9. รายงานการแจ้งเตือน Alarm ให้ผู้ใช้ทราบผ่าน Interface  และ Email 
 

รายการที่ 8. เครื่องคอมพวิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ดังรายละเอียด 
          1. ขนาดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 19.5 นิ้ว  

2. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) มีความเร็วของสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 3.1GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  

3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 266 หรือดีกว่า ขนาด 16GB และสามารถขยายเพิ่มได้ 
4. ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ 
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5. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องมาจากโรงงาน 
และสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องรวมถึงสเปคภายในเครื่องผ่านเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ได้ 

6. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA-6G3.5in ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB จำนวน 1 หน่วย และ 
M.2 2280 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB  

7. มีส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับเครือข่าย (Network Controller) เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บน Mainboard ซึ่ง
สนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

8. มีส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง  
9. มี Mouse และ Keyboard มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บน

อุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงาน 
10. ระบบปฏิบัติการ Windows 10 64Bit 
11. มีเงื่อนไขรับประกันเป็นเวลา 3 ปี หรือมากกว่า ในกรณีเกิดปัญหาทางด้าน Hardware จะมีการติดต่อกลับ

ภายในวันถัดไปโดยเข้ามาแก้ไขหรือซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่องในวันถัดไป On-Site Service 
 

รายการที่ 9. เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก จำนวน 2 เครื่อง ดังรายละเอียด 
 เป็นเครื่องอ่านบัตรมัลติฟังก์ชั่นที่ออกแบบมาสำหรับระบบธนาคารสามารถเข้ารหัสและอ่านข้อมูลของแถบใน
สมุดเงินฝากธนาคารและบัตรแม่เหล็กรับฟังก์ชั่นความเท่าเทียมกันในการอ่าน/เขียนร่วมกัน ตามความต้องการของผู้ใช้  
 1. แรงดันจ่ายไฟ DC5V , 300 mA 
 2. ขนาด 215(กว้าง) x 64 (สูง) x 65(ยาว) มม. 
 3. นำหนัก 700g 
 4. อินเตอร์เฟช PS/2 หรือ RS232 รองรับตัวเอง 
 5. มาตรฐานข้อมูล ISO/IBM 
 6. ความเร็ว 10 cm2s100cm/s 
 7. ปริมาณการใช้งาน 500,000 ครั้ง 
 

รายการที่ 10. เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ดังรายละเอียด 
 1. วิธีการพิมพ์ : เป็นแบบดอทเมทริกซ์อนุกรมไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
 2. ความเร็วในการพิมพ์  : ไม่น้อยกว่า 120/180/240/360 CDS (ตัวอักษรและตัวเลข 12 ตัวต่อนิ้ว) 
 3. Character Set : ASCII (96 ตัวอักษร) 
 4. การเว้นวรรคอักขระ : 10, 12, 12.9, 13.1, 13.3, 8, 14, 15, 16.4, 17.1 หรือ 18 ตัวต่อนิ้ว 11.5 ระยะห่าง
ระหว่างบรรทัด : 1/3, 1/5, 1/6, 1/8, n/120 (n=1 to 255) นิ้ว/บรรทัด 
 5. ตัวอักษร/บรรทัด : สูงสุด 96(12 ตัวต่อนิ้ว) , ขึ้นอยู่กับความยาวของสมุดคู่ฝาก 
 6. สื่อสิ่งพิมพ์ : สมุดคู่ฝากแบบเย็บแนวนอน 
 7. ผ้าหมึก : สีดำ 
 8. เครื่องอ่าน/เขียนแถบแม่เหล็ก * : แนวนอน FM 210 บิตต่อนิ้ว (ISO08484) 
 9. เครื่องอ่านบาร์โค้ด * : แนวนอน Code ITF 
 10. การเชื่อมต่อ : RS-232C 
 11. แรงดันจ่ายไฟ : 100 to 120 VAC (50260 Hz) 
 12. ขนาด : 410 (กว้าง) x 490(ยาว) x 220(สูง) มม. 
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 13. น้ำหนัก : ประมาณ 19 กิโลกรัม 
 14. ความน่าเชื่อถือ (MTBF) : มากกว่า 7,000 ชั่วโมง 
 15. ความปลอดภัยตามข้อกำหนด IEC950/EN60950 
 16. พลิกหน้าอัตโนมัติ : สมุดคู่ฝากเย็บแบบแนวนอน, พลิกเดินหน้า/พลิกถอนหลัง 
 17. ค้นหาบรรทัดที่พิมพ์สุดท้าย (AZ-S01) : การสแกนด้วยแสง,หมึกสดีำเท่านั้นไม่มีลายมือ 
 18. เครื่องอ่านเลขหน้า : บาร๋โค้ดแนวนอนหรือแนวตั้ง 
 19. ทิ้งไว้เบื้องหลังการจับภาพสมุดคู่ฝาก : ฟังก์ชั่นย้อนกลับมาให้เบื้องหลังสมุดคู่ฝาก  
 20. แผงควบคุมคำแนะนำ : ด้วย 7 หลอด LED, แผ่นคำแนะนำลูกค้าสั่งได้ 
 21. ปรเภทของสมุดคู่ฝาก : สมุดคู่ฝากแบบแถบแม่เหล็กหรือแบบบาร์โค้ด 
 22. ส่วนจำเพาะ : แบบไม่มีฝาครอบสำหรับตู้ตามคำขอแบบไม่มีฝาครอบ 
 

รายการที่ 11. ตู้สำหรับใส่เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ   จำนวน 1 ตัว ดังรายละเอียด 
 1. ขนาด สำหรับใส่ Monitor 19.5 นิ้ว 
 2. ตัวตู้ใช้เหล็ก พ่นกันสนิมและพ่นสีตามองค์กร 
 3. กุญแจล็อคฝาเปิด-ปิด 2 ชุด 
 4. มีช่องระบายอากาศ 
 

รายการที่ 12. Vmware Vsphere Standard for 1 Processsor จำนวน  2 ชุด ดังรายละเอียด 
            เป็ น เทคโน โลยีที่ ใช้ ในการสร้ าง เดสก์ท็ อป เสมื อน  (Virtual Desktop) จำลองอุปกรณ์ พร้อม
ระบบปฏิบัติการขึ้นมาบน  Remote Server  โดยอาจจะใช้ server เพียงตัวเดียว หรือกระจายไปยังหลาย server ก็ได้ 
 

รายการที่ 13. โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล Oracel database    จำนวน   1 ชุด 
                 สำหรับเครื่อง Server 1  รองรับการใช้งานเชื่อมต่อกับเครื่อง Client  ไม่นอ้ยกว่า 10 เครื่อง                                 
 

รายการที่ 14. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  จำนวน  1  ชุด 
                 Microsoft windows 2022 standard 64 bit Downgrade toMicrosoft Windowns 2019 
Standard 64 bit สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 เครื่อง 
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           ภาคผนวก ค. 

ใบเสนอราคา 
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม        

....................................... 
เรียน  ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม        
 

    1.  ข้าพเจ้า..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน...........................  
ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท์..............................................................โดย............... ....................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้
พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารราคาซื้อเลขที่.................................................โดยตลอด และยอมรับข้อกำหนด และ
เงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
     2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการสินค้ารวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและกำหนดเวลาส่งมอบ 
ดังต่อไปนี้ 
ที ่          รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 
ภาษีมูลค่า 
เพ่ิม(ถ้ามี) 

จำนวน รวม 
เป็นเงิน 

กำหนด 
ส่งมอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

รวมเงิน  
 

 
 (.......................................... ..............................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยกัน 
           3.  คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ..................... วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และสหกรณ์ฯ อาจรับคำ
เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่
สหกรณ์ฯร้องขอ 
           4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ 
                4.1  ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากับสหกรณ์ฯ ภายใน.............วันนับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา 
                4.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6. ของเอกสารสอบราคาให้แก่สหกรณ์ฯ
ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพ่ือเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
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                หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่
สหกรณ์และสหกรณ์มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคาอ่ืนเป็นผู้สอบราคา ได้หรือสหกรณ์อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 
           5.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าสหกรณ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าเข้าเสนอราคา 
           6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบรูป รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สหกรณ์ฯ พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้สหกรณ์ฯไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ
ทางสหกรณ ์
            7.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้วและ
เข้าใจดีว่าสหกรณ์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
            8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใดๆ ที่ได้ยื่นราคาในคราวเดียวกัน 
 
 

เสนอมา  ณ  วันที่ ..................... เดือน..........................พ.ศ......................... 
ลงชื่อ................................................................ ..... 

     (...............................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

ประทับตรา (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก ง. 
      สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม        

สัญญาเลขท่ี .................................. 
 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ.......................................................................................อำเภอ/เขต
....................................จังหวัด ................................เมื่อวันที่............เดือน............พ.ศ. ......................ระหว่าง
..........................................................โดย............................................ตำแหน่ง...............................................และ
........................................................................ 
ตำแหน่ง........................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ซื้อ ” ฝ่ายหนึ่ง  กับ ................................
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ................................................ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขท่ี
......................................................ถนน........................................แขวง..............................เขต..........................จังหวัด
....................(ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ...................................อยู่บ้านเลขท่ี
......................................ถนน.............................................ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต
....................................จังหวัด......................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า ‘’ ผู้ขาย ‘’ อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย 
            ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปแกรม  ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ” ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก ก. 
รวมเป็นราคา เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม และค่าติดตั้งทั้งสิ้น ..................................................... 
บาท (...........................................) ซึ่งราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้วตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้ว 
          ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชุดโปรแกรม รายการใดต่างไปจาก
รายละเอียดที่กำหนดไว้ในผนวก ข. มาติดตั้งให้ผู้ซื้อผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อนและ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ที่จะนำมาติดตั้งนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในผนวก  
ก. 
 

           ข้อ 2. การรับรองคุณภาพ 
               ผู้ขายรับรองว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปแกรม ที่ขายใหต้ามสัญญานี้มีคุณสมบัติไม่ต่ำ
กว่าที่กำหนดไว้ตามรายเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปแกรม  ที่กำหนดไว้ 
ในผนวก ข. 
      ข้อ 3. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
       เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
                3.1  ผนวก ก. รายการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปแกรม ที่ซื้อขาย 
             จำนวน ...................................หน้า 
          3.2  ผนวก ข. รายการคุณลักษณะเฉพาะ 
             จำนวน ...................................หน้า 
               3.3   ผนวก ค. รายละเอียดการทดสอบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปแกรม                            
                      จำนวน ...................................หน้า 
         3.4   ผนวก ง. รายการเอกสารคู่มือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปแกรม       
                      จำนวน ...................................หน้า 
    

 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศกึษา จำกัด วันท่ี  7  มิถุนายน 2565 



-14- 
 ข้อ 4. การส่งมอบ 
          ผู้ขายจะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ที่ซื้อขายตามสัญญานี้ให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ  1. แห่งสัญญานี้ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตามรายละเอียดการทดสอบแนบท้ายสัญญาใน
ผนวก ค. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน................ 
วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา 
 

        ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและพร้อมที่จะส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์และชุดโปรแกรม ได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ใน
เวลาราชการก่อนวันกำหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ 
 

 ข้อ 5. การตรวจรับ 
         เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว 
ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม     
                 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ชุดโปรแกรมทีส่่งมอบไม่ตรงตามสัญญา 
ข้อ 1 หรือคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อ 2. หรือใช้งานได้ไม่ครบตามสัญญาข้อ 4.  ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับ
เครื่อง 
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ในกรณีเช่นว่านี้ผู้ขายต้องรีบนำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุด
โปรแกรม นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  และนำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม  มาส่งมอบ
ให้ใหม่หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว 
ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 

 ข้อ 6.การชำระเงิน 
                  ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ตามข้อ 1  ของสัญญาให้แก่
ผู้ขาย เป็นจำนวนเงิน .........................................บาท.- (.......................................................................................)  

ผู้ซื้อจะชำระค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อ ได้รับมอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ตามข้อ 4 ไว้ครบ ถ้วนแล้ว 
 

 ข้อ 7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
           ผู้ขายยอมรับประกันความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ตาม
ภาคผนวก ข.  นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุด
โปรแกรม เกิดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ผู้ขายจะต้องจัดการแก้ไขให้หยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการ
แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง ตามเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น 
                     ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ให้ใช้งานได้ดีอยู่
เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย 
 

 ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในวันทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น............................................................................... 
เป็นจำนวนร้อยละ..........................ของราคาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ตามสัญญา ข้อ 1. มา
มอบไว้แก่ผู้ซื้อเพ่ือเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
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                  หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว 
 

ข้อ 9. การโอนกรรมสิทธิ์ 
         คู่สัญญาตกลงว่ากรรมสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ตามสัญญาจะโอนไปยัง
ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ดังกล่าวตามสัญญาข้อ 4. แล้ว 
 

 ข้อ 10. การอบรม 
                    ผู้ขายต้องแนะนำวิธีการดูแลรักษา ตลอดจนวิธีการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุด
โปรแกรม ให้กับเจ้าหน้าที ่ที่มีหน้าที่ดูแลฝ่ายเทคโนโลยีสารมนเทศ 
  

ข้อ 11. การรับประกันความเสียหาย 
                    ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิมผู้ขายจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การกล่าวอ้างหรือ
การเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็วหากผู้ขายมิอาจกระทำได้และผู้ซื้อต้องรั บผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อ
บุคคลภายนอกเนื่องจากผลแห่งการระเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว  ผู้ขายต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย   และ
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชา ธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรใน
เมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 

       ข้อ 12. การบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบกำหนดติดตั้ง และส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม  ตามสัญญาข้อ 
4. แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ติดตั้งและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม บางรายการเหนือทั้งหมดให้แก่
ผู้ซื้อในกำหนดเวลาดังกล่าว หรือส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ตามสัญญาข้อ 1. หรือมี
คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา ข้อ 2. หรือติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบภายในกำหนดแต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญา
ข้อ 4. ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ
ค้ำประกันตามสัญญาข้อ 6. และข้อสัญญา ข้อ 8. เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่ซื้อจะเห็นสมควร และ
ถ้าผู้ซื้อจัดสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจำนวน หรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณีภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันบอก
เลิกสัญญาผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมข้ึนจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 
                 ในกรณีทีผู่้ขายได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อบอกเลิก 
สัญญาผู้ขายจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปแกรม กลับคืนไปภายใน  3  วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อ โดย
ผู้ขายเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายเองผู้ขายไม่นำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม กลับคืนไปภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าวตามวรรณหนึ่ง ผู้ซื้อจะกำหนดเวลาให้ผู้ขายนำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม 
กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขายยังไม่นำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม
กลับคืนไปอีกผู้ซื้อมีสิทธินำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปแกรม ออกขายทอดตลาดเงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อหักเป็นค่าใช้จ่ายและเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ซื้อได้เ สียไปใน
การดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปแกรม ดัวกล่าว 
 

    ข้อ 13. ค่าปรับ   
             ในกรณีที่ผู้ซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 12.  ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตรา
ร้อยละ 0.2 (0.2 % ) ของราคาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปแกรม ที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวนั
ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 
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              การคิดค่าปรับในกรณเีครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ตกลงซื้อเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่ง
มอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปหรือส่งมอบทั้งหมดแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่า
ยังไม่ได้ส่งมอบของนั้นเลย  และคิดค่าปรับจากราคาเต็มทั้งจำนวน 
              ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฎิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้
ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ข้อ 6.  และสัญญาข้อ  8.  กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมขึ้นตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาข้อ
12.  วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะ
ปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไว้อีกด้วย 
 

   ข้อ 14. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  
               ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว  
ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง   ภายในกำหนด 30 วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
 

    ข้อ 15.  การขอขยายเวลาส่งมอบ  
              ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือจาก
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฏหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์และชุดโปรแกรม ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาตามสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตาม
สัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
               ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องที่จะขอขยาย 
เวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
               การขยายเวลาทำการตามสัญญา  หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ซื้อท่ีจะพิจารณา     
                สัญญานี้ทำขึ้น 2 ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้าม)ี ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ 
ไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
                                           (ลงชื่อ).........................................................................ผู้ซื้อ                    
              
                                           (ลงชื่อ).........................................................................ผู้ขาย 
 
                                           (ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
 
                                           (ลงชื่อ)....................................................................... .พยาน 
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   ภาคผนวก จ.   
 

แบบหนังสือค้ำประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 

เลขที่............................ 
 
          ข้าพเจ้า ............................................(ชื่อธนาคาร)......................................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
..………………..…... 
ถนน........................................ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต
.......................................................... 
จังหวัด............................................................โดย...........................................................................ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ 
ผู้ซื้อ ‘’ ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 

 1. ตามท่ี ............................................... (ชื่อผู้ขาย)............ ..................................ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า ‘’ ผู้ขาย ‘’ 
ได้ทำสัญญาซื้อขาย................................................................กับผู้ซื้อตามสัญญาเลขที่...................................................... 
ลงวันที่...........................................................ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงิน
........................................บาท(...................................................................................)   ซึ่งเท่ากับร้อยละ..........(........%) 
 ของราคทั้งหมดตามสัญญา 
           ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นในการชำระ
เงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จำนวนไม่เกิน....................................................บาท (........................................) ใน
กรณีท่ีผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใด  ๆ   หรือต้องชำระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้ง   และผู้ซื้อไม่
จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้นั้นก่อน 
 

            2. หากผู้ซื้อได้ขยายเวลาให้แก่ผู้ขายหรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาให้ถือว่า
ข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
            3. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายดังกล่าวจนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของ
ผู้ขายจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าท่ีผู้ขายยังต้อง
รับผิดชอบต่อผู้ซื้อตามสัญญาผู้ขายอยู่ 
             ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................. .....ผู้ค้ำประกัน 
(........................................................................) 
ตำแหน่ง........................................................... 

 

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

 

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