ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔๗๐ เครื่อง
๑. ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินรายได้ ประจําปี ๒๕๕๕ ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔๗๐
เครื่อง เพื่อใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอน
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔๗๐ เครื่อง เพื่อใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอน
๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)
๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
๔. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๕
๕. ระยะเวลาการส่งมอบงานซื้อ
ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
๖. วงเงินในการจัดหา
ใช้เงินรายได้ประจําปี ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๗,๐๕๐,๐๐๐.-บาท
(เจ็ดล้านห้าหมืน่ บาทถ้วน)
๗. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว
ได้ที่
๑. ทางไปรษณีย์
ส่งถึง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒๗๒ ม.๙ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐
๒. โทรศัพท์
๐๗๗๓๕๕๖๒๒ และ ๐๗๗๓๕๕๔๖๖-๗ ต่อ ๑๐๕
๓. โทรสาร
๐๗๗๓๕๕๖๒๒
๔. ทางเว็บไซต์
http://www.sru.ac.th
๕. E-mail
khwan.procu@hotmail.com
๒/๘...

-๒๘. คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
๑. ผศ.ดร.สุนทร
พูนเอียด
ประธานกรรมการ
๒. ดร.จิตติมา
ศีลประชาวงศ์
กรรมการ
๓. ผศ.สุกจิ
เอี่ยมสะอาด
กรรมการ
๔. นายอโศก
ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
๕. นายชัยทัศน์
เกียรติยากุล
กรรมการ
๖. นายสมพงษ์
ยิ่งเมือง
กรรมการ
๗. นางสาวขวัญฤทัย เล็กลําพูน
กรรมการและเลขานุการ

“ร่าง”
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔๗๐ เครื่อง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ ………../๒๕๕๕
……………………………………………………………………………………

ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี
มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาจั ด ซื้ อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน ๗,๐๕๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้าน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซอง จํานวน ๓๕๒,๕๐๐.-บาท (สามแสน
ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบั ผลของการสัง่ ให้นิติบคุ คลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)
๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค ในวันที่…………………….………………………… ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร
พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กําหนดพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่.......................................
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจะแจ้งผล
การพิจารณาให้ทราบในวันที.่ .........................................................................และกําหนดเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ...................................................... ในวันที่......................................................
๒/ผู้สนใจ...

-๒ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่อาคารพัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่............................................ถึงวันที่ …….....................................
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข (๐๗๗) ๓๕๕๔๖๖ - ๗ ต่อ ๑๐๕ และ (๐๗๗) ๓๕๕๖๒๒ ได้ทุกวัน
ในเวลาทําการของมหาวิทยาลัย และสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.sru.ac.th และ
www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

“ร่าง”
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
งานจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔๗๐ เครื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ .........../๒๕๕๕
ลงวันที่
กรกฎาคม ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้
ของใหม่ ไม่ เคยใช้งานมาก่ อน ไม่ เป็นของเก่ าเก็ บ อยู่ ใ นสภาพจะใช้ งานได้ทั นทีแ ละมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒/๕...

-๒๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)
๒.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยนื่
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยนื่ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสาร ตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาการรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนในบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือ่ ของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาให้ชัดเจน
๓/๔.๒...

-๓๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้
มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุ คล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E......./๒๕๕๕” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการในวันที่................................................................ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ อาคารพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ๒๗๒ หมู่ ๙ ถนนสุราษฎร์-นาสาร
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผ ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑.๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วั น ประกาศประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔/หรือ...

-๔หรือ เป็ นผู้ ประสงค์จ ะเสนอราคาที่ไ ม่ผ่ า นคุณ สมบัติ ทางด้ า นเทคนิค อาจอุท ธรณ์คํา สั่งดัง กล่ า วต่อหั วหน้ า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการประกวดราคาว่ า กระบวนการเสนอราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระสบข้ อ ขั ด ข้ อ งจนไม่ อ าจดํ า เนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ ง พั ก กระบวนการเสนอราคา โดยมิ ใ ห้ ผู้ แ ทนผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาพบปะ
หรื อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น และเมื่ อ แก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ งแล้ ว จะให้ ดํ า เนิ น กระบวนการเสนอราคาต่ อ ไป
จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้อง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอ
ราคาจะไม่แล้วเสร็จโดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่
๗,๐๕๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(๗) ห้ามผู้มีสทิ ธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่...................................ตั้งแต่เวลา..................น.
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จํานวน
๓๕๒,๕๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๕/๕.๑...

-๕๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้าํ ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัย
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิก
๖/การประกวด...

-๖การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มสี ิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖.๖ ในกรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายอื่ น หรือ เป็น ผู้มี ผ ลประโยชน์ร่ วมกัน ระหว่า งผู้ มีสิ ท ธิ เ สนอราคากั บผู้ ใ ห้ บริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาํ ข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑
ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือ
ในกรณีที่หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผชู้ นะการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย เจ้าของงบประมาณแต่ละ
มหาวิทยาลัยโดยตรง ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัย ยึดถือไว้
ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ข้อ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้แบบหนังสือค้ําประกันข้อ ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สญ
ั ญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ ขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๗/๑๐...

-๗๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการจัดซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐.๒ เมือ่ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มสี ิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี
๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
มหาวิทยาลัยแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาราคามิได้ และเมือ่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สทิ ธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖)
และ (๗) มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๐.๔ ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
มหาวิทยาลัยกําหนดดังระบุในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กรกฎาคม ๒๕๕๕

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔๗๐ เครื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ ............/๒๕๕๕
ลงวันที่
กรกฎาคม ๒๕๕๕
.................................................
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔๗๐ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
๑. หน่วยประมวลผลกลางและเมนบอร์ด
๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลางที่มีประสิทธิภาพชนิด INTEL Processor CORE i3-2100 หรือดีกว่า
ทํางานที่ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ GHz ชนิดไม่น้อยกว่า 2 Core และมีหน่วยความจํา
แคชภายในหน่วยประมวลผล ขนาดไม่ต่ํากว่า ๓ MB
๒. มีแผงวงจรหลักซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ เมนบอร์ดมี Chipset แบบ INTEL Q๖๕ Express หรือดีกว่า
๒.๒ เมนบอร์ดมี Chipset รองรับการทํางานของหน่วยความจําหลักชนิด Dual-Channel DDR ๓
หรือดีกว่า
๒.๓ มีหน่วยควบคุมการแสดงผลชนิด Intel HD Graphics และมีพอร์ตเชื่อมต่อเพื่อแสดงผลแบบ VGA
หรือดีกว่า จํานวน ๑ ช่อง
๒.๔ มีช่องใส่หน่วยความจําหลัก (Main Memory) ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
๒.๕ มีพอร์ตสื่อสารแบบ USB รวมไม่นอ้ ยกว่า ๔ พอร์ต
๒.๖ มีช่องเสียบแบบ PCI และหรือ PCI Express จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๒.๗ มีตัวเคสเป็นแบบ micro หรือ tower หรือดีกว่า และมี power supply ขนาดไม่ต่ํากว่า ๓๒๐w
จํานวน ๑ หน่วย แบบ Active PFC จํานวน ๑ หน่วย
๓. หน่วยความจําหลัก
๓.๑ มีหน่วยความจําหลักแบบ DDR๓ ทีม่ ีความเร็วไม่ต่ํากว่า ๑๓๓๓ MHz
๓.๒ มีขนาดหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 2 GB และสามารถรองรับขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๘ GB
๔. หน่วยความจําสํารอง
๔.๑ มีฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดความจุไม่ต่ํากว่า ๕๐๐ GB แบบ SATA II หรือดีกว่าและมีความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที จํานวน ๑ หน่วย
๔.๒ มี DVD +/- RW แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง จํานวน ๑ หน่วย
๕. จอภาพ
๕.๑ มีจอภาพเป็นแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่ต่ํากว่า 18.5 นิ้ว สามารถแสดงรายละเอียดไม่น้อยกว่า
๑366 x 768 pixels และมี Dot Pitch ขนาดไม่ใหญ่กว่า ๐.๓ mm
๕.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ
๖. ระบบเสียงแบบ High Definition Audio หรือดีกว่าติดตั้งบนแผงวงจรหลัก พร้อมลําโพงแบบติดตั้ง
ภายในตัวเครื่อง (Internal Speaker)
๗. อุปกรณ์การเชื่อมโยงเครือข่าย มีอุปกรณ์เครือข่าย Ethernet ความเร็ว ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps
ติดตั้งบนแผงวงจรหลัก โดยมีช่องสําหรับเชื่อมต่อสัญญาณแบบ RJ-๔๕ ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๒/๘. อุปกรณ์...

-๒๘. อุปกรณ์ป้อนข้อมูล
๘.๑ มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ ps/๒ หรือดีกว่า ซึง่ มีทั้งอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ
ปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ปุ่ม
๘.๒ มี Optical Mouse แบบ ps/๒ หรือดีกว่า
๙. เครื่องคอมพิวเตอร์ , จอภาพ , แป้นพิมพ์และอุปกรณ์เมาส์จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าเดียวกันทั้งหมด
๑๐. มีโปรแกรมที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมายเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ในตัวเครื่อง
๑๑. มีแผ่น CD-ROM หรือ DVD เพื่อใช้สําหรับการติดตั้ง Driver
๑๒. มีระบบปฏิบัติการ (OS) ที่มีลขิ สิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
๑๓. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องได้รับมาตรฐานตรงตามรุ่นที่เสนอ (พร้อมแนบเอกสารรับรอง) ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
๑๓.๒ ได้รับมาตรฐานสิง่ แวดล้อม EPEAT GOLD
๑๓.๓ ได้รับรองมาตรฐานการแผ่กระจายแม่เหล็กไฟฟ้า FCC
๑๓.๔ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย UL
๑๓.๕ มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามมาตรฐาน Energy Star ๕.๐ หรือดีกว่า
๑๕. มีหนังสือรับรองการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ตรวจรับ โดยเงื่อนไข
การรับประกันครอบคลุมค่าอะไหล่ ค่าแรง จากบริษทั สาขาประจําประเทศไทย
เงื่อนไขเพิ่มเติม
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตรงกับรุ่นที่เสนอราคา
จํานวน ๑ เครื่อง มาพร้อมในวันยื่นซองเพื่อให้คณะกรรมการทําการตรวจสอบคุณลักษณะและ
ประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวฯ ไว้จนกว่ากระบวนการจัดซื้อ
จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่ไม่นําเครื่องคอมพิวเตอร์มาทําการ
ตรวจสอบคุณลักษณะและประสิทธิภาพ
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่มีรปู ภาพพร้อมรายละเอียด และให้ทํา
เครื่องหมายหัวข้อในแคตตาล็อกให้ตรงกับครุภัณฑ์ที่เสนอของแต่ละรายการให้ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบ
.........................................................

ฝ่ายพัสดุ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

