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(ร่าง) 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการประกวดราคา รายการประกวดราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานส าหรับ
ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน ๒๗๑ ชุด เป็นระยะเวลา  

๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงจ าเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ทางด้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือให้เป็นไปตามโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สนับสนุนการจัดการเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเครื่องมือในการฝึกทักษะการใช้งานรวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมู ล
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ได้ นอกจากนี้เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและศูนย์
การศึกษาต่าง ๆ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการเตรียมการสอน ทั้งเพ่ือให้
การด าเนินการจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา และบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอด แต่เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนักศึกษา และ
คณาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาจะครบสัญญาเช่าแล้ว ประกอบกับบางหน่วยงานมีความต้องการใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์บางส่วนที่ใช้งานอยู่เดิมนั้นเกิดช ารุด ดังนั้นเพ่ือให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอ และสามารถให้บริการนักศึกษา อาจารย์ในการสืบค้นข้อมูลได้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีเครื่องมือที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่มาทดแทนเครื่องเดิม ทั้งนี้เพ่ือเป็น
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับภายในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง โดยสามารถเคลื่อนย้ายไป
ใช้ในที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพ่ือใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย  

๒.๒ ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษา และเพ่ือเข้าใช้บริการต่างๆ บนระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

๒.๓ เป็นเครื่องมือส าหรับนักศึกษา ในการฝึกทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๔ เป็นเครื่องมือส าหรับคณาจารย์และบุคลากรในการปฏิบัติงาน จัดเตรียมและสนับสนุนการเรียนการสอน
รวมถึงใช้ในการค้นคว้าข้อมูลในการจัดท าวิจัย 

 
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

๓.๑ ต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาดังกล่าว 
๓.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่

ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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๓.๓ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๓.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้
มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๕ ต้องเสนอประวัติและมีผลงานการขายหรือให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเป็นสัญญาเดียว โดยมีมูลค่าผลงาน
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๓,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) มีอายุผลงาน ไม่เกิน 
๕ ปี นับจากวันท างานแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาครั้งนี้  เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับ
ในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด 
ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาด้วย) พร้อมแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานและ
ส าเนาสัญญามาแสดง โดยผลงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือ
ตรวจสอบผลงานนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการได้ 

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยมีเอกสารรับรอง 
พร้อมทั้งระบุชื่อโครงการครั้งนี้ และยินดีให้การสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆ ด้วย 

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีศูนย์บริการที่จะให้การบริการเป็นของตนเองในกรุงเทพมหานคร หรือเขต
ปริมณฑล ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000 Series 

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๓.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม หมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
๔. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
๔.๑ หน่วยประมวลผลกลางและ เมนบอร์ด 

(๑) มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด ๔ แกน หรือดีกว่า ท างานที่สัญญาณนาฬิกา 3.1 GHz หรือดีกว่า และมี 
Front Side Bus (FSB) ความเร็วไม่ต่ ากว่า 1,333 MHz โดยต้องเป็นเครื่อง Original ตามมาตรฐานของผู้ผลิต  ไม่มี
การดัดแปลง  

(๒) รองรับเทคโนโลยีแบบ Hyper Threading 
(๓) มีช่องใส่หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
(๔) มีหน่วยความจ า Cache L3 ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด 
(๕) มีพอร์ตสื่อสารแบบ USB Version 2.0 ไม่น้อยกว่า ๔ พอร์ต และพอร์ตสื่อสารแบบ USB Version 3.0 

ไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต โดยไม่ต้องเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงภายหลัง   
(๖) มีหน่วยความจ าแบบ Flash BIOS ซึ่งบรรจุ BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งมีเครื่องหมายการค้า

เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และสนับสนุน DMI 2.0 และ SMBIOS 2.3.1 
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(๗) ต้องเป็นหน่วยประมวลผลรุ่นใหม่ที่เริ่มจ าหน่ายตั้งแตป่ี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
 
๔.๒ หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) 
 หน่วยความจ าหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB ต้องเป็นแบบ SDRAM DDR3 ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 1,600 MHz โดย

หน่วยความจ าที่ส่งมอบต้องมีความจุไม่น้อยกว่า 4 GB ต่อแผง และสามารถขยายเพ่ิมได้ไม่ต่ ากว่า 16 GB 
๔.๓ หน่วยความจ าส ารอง (Storage Memory) 

(๑) เครื่องอ่าน/บันทึกข้อมูลแม่เหล็กชนิดแข็ง (Hard Disk) แบบ Serial ATA หรือดีกว่า ความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB มีความเร็วในการอ่านไม่ต่ ากว่า ๕,๔๐๐ รอบต่อนาที จ านวน ๑ หน่วย  

(๒) เครื่องอ่าน-เขียน แผ่นข้อมูล DVD+/-RW ชนิดติดตั้ง จ านวน ๑ หน่วย 
(๓) เครื่องอ่าน-เขียน Memory Card ไม่น้อยกว่า 3 in 1 

๔.๔ จอภาพ (Display Monitor) 
(๑) จอแสดงภาพแบบ WLED Anti-Glare HD สามารถแสดงความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 ที่ 

60 Hz. ขนาดไมน่้อยกว่า ๒๓ นิ้ว  
(๒) มีช่องรับสัญญาณแบบ HDMI และ VGA 15 pin D-Sub หรือแบบ DVI-D 24 pin Digital DVI 
(๓) ได้รับมาตรฐาน Energy Star เป็นอย่างน้อย 

๔.๕ ระบบเสียง (Sound System) 
(๑) มีหน่วยสังเคราะห์เสียงสเตริโอแบบภายใน (Integrated Sound) พร้อมล าโพงในตัวเครื่อง 
(๒) มีช่องเสียบล าโพง/ไมโครโฟน 

๔.๖ อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย 
(๑) มีแผงวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps. ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
(๒) มีระบบเครือข่ายไร้สายที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 a/n หรือดีกว่า 

๔.๗ แป้นพิมพ์ (Keyboard) 
(๑) เป็นแบบ USB 
(๒) แป้นพิมพ์จัดวางตัวอักษรตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(๓) จ านวนปุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ปุ่ม 
(๔) แป้นพิมพ์ภาษาไทย/อังกฤษ และตัวอักษรไทย/อังกฤษจะต้องพิมพ์ติดแป้นอย่างถาวร 

๔.๘ เครื่องชี้ต าแหน่ง (Mouse) 
 เป็นแบบ Laser Mouse หัวต่อเป็นแบบ USB พร้อมแผ่นรองเม้าส์ 
๔.๙ แหล่งจ่ายไฟ ( Power Supply) 

 ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าภายในตัวเครื่องต้องเป็นแบบประหยัดพลังงาน ขนาดไม่เกิน ๑๘๐ วัตต์ 
๔.๑๐ ตัวเครื่อง 

(๑) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่มีหน่วยประมวลผลกลางและเมนบอร์ดประกอบภายในจอแสดงภาพแบบ 
All In One และรองรับขาตั้งแบบที่สามารถปรับก้มและเงยได้ 

(๒) รองรับการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม 
(๓) มี LED ส าหรับการแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่อง ได้แก่ Memory, Hard Disk และ Mainboard 

เป็นอย่างน้อย 
(๔) สามารถตรวจสอบหมายเลขประจ าเครื่องผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือตรวจสอบประกัน  และรายละเอียด

ฮาร์ดแวร์ได้ 
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(๕) เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อที่เสนอจะต้องเป็นเครื่องที่ได้รับการออกแบบทั้งตัวเครื่องและส่วนประกอบของ
เครื่องทั้งชุดให้ใช้งานกับระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟต์ เช่น Microsoft Windows 7 ได้เป็นอย่างดี และจะต้อง
ผ่านการทดสอบและรับรองจากไมโครซอฟต์ภายใต้ชื่อยี่ห้อและผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอเท่านั้ น ทั้งนี้จะต้องสามารถ
ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์ที่ระบุยี่ห้อและรุ่นที่เสนอได้ใน The Hardware Compatibility List (HCL) จากเว็บไซต์ของ
ไมโครซอฟต์ 

(๖) ตัวเครื่อง ไบออส จอภาพ คีย์บอร์ด และเมาส์ เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และ
จะต้องเป็นเครื่องที่ประกอบส าเร็จมาจากโรงงานของผู้ผลิต โดยไม่มีการดัดแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมส่วนประกอบใดๆ 
ภายหลัง ทั้งนี้ต้องสามารถตรวจหมายเลขเครื่อง (Serial No.) ทางซอฟต์แวร์ได ้

(๗) เครื่องที่เสนอสามารถรองรับการท างาน ตามมาตรฐาน TPM version 1.2 (Trusted Platform 
Module version 1.2) หรือดีกว่า 
 
๕. ซอฟต์แวร์ 

๕.๑ มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการติดต้ังระบบปฏิบัติการ
เป็น Windows เวอร์ชันล่าสุด ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเช่าในครั้งนี้ทุกเครื่อง 

๕.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการติดต้ัง Microsoft Office เวอร์ชันล่าสุด ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเช่าในครั้งนี้ทุกเครื่อง 

๕.๓ ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบแผ่น  DVD Driver หรือ CD Driver ส าหรับอุปกรณ์ภายในเครื่องทุกชิ้นที่จ าเป็น ซึ่ง
สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 

 
๖. มาตรฐานและการรับประกัน 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต้องได้รับมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันมาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือกลุ่มประเทศ
ยุโรป หรือส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดังนี้ 

(๑) บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ และโรงงานผู้ผลิต ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9000 Series หรือ มอก.อนุกรม 
๙๐๐๐  

(๒) ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น FCC Class A or B ของ EN หรือ มอก.๑๙๕๖-
๒๕๔๒  

(๓) ได้รับมาตรฐานการประหยัดพลังงาน EPEAT Gold ในส่วนของตัวเครื่อง 
(๔) ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยเช่น UL หรือ TUV หรือ NEMKO หรือ มอก.๑๕๖๑-๒๕๔๒  
(๕) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความช ารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ 

ปีนับแต่วันที่ได้ตรวจรับไว้ใช้ในมหาวิทยาลัย 
(๖) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนออุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนต้องถูกประกอบจากโรงงานโดยสามารถตรวจสอบ

คุณลักษณะที่ปรากฏได้บนเว็บไซต์ผู้ผลิต 
(๗) ต้องมีการรับประกันความบกพร่อง หรือช ารุดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชิ้นส่วน ทั้งค่าแรง ค่าบริการ 

ค่าขนส่ง และอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ณ สถานที่ติดตั้ง ซึ่งการให้บริการซ่อมบ ารุง On-Site Service เป็นการ
ให้บริการโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้เช่า 

(๘) บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download 
คู่มือ Driver และ Bios Update ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคา
นี้ด้วย 

(๙) ตัวเครื่อง แป้นพิมพ์ ตัวชี้ต าแหน่ง และจอภาพต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันจากโรงงาน 
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(๑๐)  มีศูนย์รับแจ้งปัญหา (Service Center) ในประเทศไทยตลอดช่วงวัน เวลาท าการ (วันจันทร์ –  ศุกร์ 
เวลา ๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.) โดยต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ รับแจ้งปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน hardware ต้อง
เข้ามาท าการแก้ไข / ซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) โดยต้องส่งพนักงานเข้ามาแก้ไขปัญหา
ภายใน ๑ วันท าการถัดไป (Next Business Day Response) หลังจากวันที่ได้รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์    

(๑๑)  ในกรณีเครื่องเสีย และไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานในส่วนนั้นๆ ได้ตามปกติ ต้องติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ทดแทนที่เป็นรุ่นเดียวกับที่เสนอหรือดีกว่า เพ่ือใช้เป็นเครื่องส ารองชั่วคราวภายในระยะเวลา ๓ วันท า
การหลังจากท่ีได้รับแจ้ง 

(๑๒)  เมื่อมีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ไปซ่อมแซม จะต้องมีการจัดท าเอกสารระบุวันที่รับของ 
วันที่ส่งคืน โดยมีลายมือชื่อจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือจากบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ และ
แจ้งต่อผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกกรณี 

(๑๓)  ต้องส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ พร้อมทั้งท าความสะอาดภายนอก
เครื่อง และดูแลซอฟต์แวร์โปรแกรมที่มาพร้อมกับเครื่องให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทุก ๆ เดือน อย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเช่าเครื่อง  การบ ารุงรักษาจะต้องตรวจเช็คอย่างน้อยตามรายการต่อไปนี้  

๑) ท าความสะอาดตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอก  
๒) ตรวจสอบฮาร์ดดิสก์  
๓) ตรวจสอบ DVD Drive  
๔) ตรวจสอบและก าจัดไวรัสด้วยโปรแกรม Antivirus  
๕) ท าการตรวจสอบความครบถ้วนของฮาร์ดแวร์ หากมีการสูญหายของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ผู้ให้เช่า

จะต้องจัดท ารายงานเสนอมหาวิทยาลัย 
โดยการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุกครั้งจะต้องมีเอกสารพร้อมลายมือชื่อรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้า

หน่วยงาน หรือจากบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานให้ดูแลเครื่องเช่าดังกล่าว  
(๑๔)  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอได้โดยไม่ท าให้การ

รับประกันถูกเพิกถอน 
 

๗. รายละเอียดเพิ่มเติม 
๗.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างคุณลักษณะของอุปกรณ์ท่ีเสนอกับ

รายละเอียดคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  เพ่ือประกอบการพิจารณาโดยถือเป็นสาระส าคัญ ทั้งนีห้ากผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายใดแสดงรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะไม่ครบถ้วนตามที่ระบุมาในเอกสาร 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น 

๗.๒ การเสนอราคา  ผู้เสนอราคาจะต้องท ารายการแยกเป็นรายการของอุปกรณ์ในแต่ละชุดที่เสนอและก าหนด
รายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละชนิดที่ส าคัญภายในเครื่อง และเสนอราคาค่าซากให้กับทางมหาวิทยาลัย (กรณีครบ
สัญญาเช่า) 

๗.๓ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงเชื่อมโยงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๔ ผู้ให้เช่าต้องจัดท าป้ายสติ๊กเกอร์เพ่ือบ่งชี้รุ่นที่เช่า ชื่อผู้ให้เช่า หมายเลขโทรศัพท์ (Service Center) และวัน
สิ้นสุดสัญญาเช่าติดบนตัวเครื่องหรือจอภาพ 

๗.๕ ผู้ให้เช่าต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงในการเป็นผู้แทนจ าหน่าย พร้อมทั้งระบุชื่อโครงการฯ ครัง้นี้  
และยินดีให้การสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆ ด้วย 
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๗.๖ ผู้ให้เช่าต้องท าการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ที่จัดเช่าใน ครั้งนี้ทุก
เครื่อง 

๗.๗ ผู้ให้เช่าต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเช่าในครั้งนี้ทุกเครื่อง 
๘. เงื่อนไขข้อตกลงในการเช่า 

(๑) ก าหนดระยะเวลาการเช่า ๔ ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบครบถ้วนและถูกต้อง 
(๒) แบ่งการช าระเงินออกเป็น ๑๒ งวดๆ ละ ๔ เดือน โดยจะเบิกจ่ายค่าเช่าเมื่อสิ้นงวด 
(๓) การคิดค่าเสียหาย 

หากผู้ให้เช่าไม่ด าเนินการตามข้อก าหนดด้านมาตรฐานและการรับประกัน  ผู้เช่าจะคิดค่าเสียหายอันเกิด
จากการไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่าได้เต็มประสิทธิภาพ เพ่ิมจากค่าปรับเป็นจ านวนร้อยละ 
๐.๗ ของราคาเครื่องตามสัญญา โดยคิดต่อเครื่องต่อวัน 

 
๙. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
 

๑๐. ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน 
  ก าหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท าสัญญา 
 

๑๑. วงเงินในการจัดหา 
  ๑๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ 
มายังมหาวิทยาลัยโดยเปิดเผยตัว 
 ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๕๑๑๐ ถึง ๕๑๑๔ โทรสาร ๐ ๒๖๖๘ ๗๔๖๔ 
 ๑๒.๒ e-Mail Address : supply@dusit.ac.th 
 



 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ …………. 
รายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายใน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน ๒๗๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี   
ตามประกาศมหาวิทยาลัย................... 

ลงวันที่  .....................................................  
                               ……………………………………………. 

   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคา         

เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย    
สวนดุสิต จ านวน ๒๗๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงพัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของ
แท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า
และข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ/หรือขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๔ แบบสัญญา 
  ๑.๕ แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑) หลักประกันซอง 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๖ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒   
๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

  ๒.๑ ต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาดังกล่าว 
   ๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อ

แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้อง     

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

  ๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
 
 
 

๒ / ๒.๕ ต้องเสนอ... 

(ร่าง)  



 
 
 
 

- ๒ - 
 

 ๒.๕ ต้องเสนอประวัติและผลงานการขายหรือให้เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเป็นสัญญา
เดียว โดยมีมูลค่าผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๓,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันหก
ร้อยบาทถ้วน) มีอายุผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันท างานแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นซองเอกสาร
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญา
นั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชน (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษี
ของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาด้วย) พร้อมแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญามา
แสดง โดยผลงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน มีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการได้ 

 ๒.๖ ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยมีเอกสารรับรอง   
พร้อมทั้งระบุชื่อโครงการครั้งนี้ และยินดีให้การสนับสนุนด้านเทคนิคต่าง ๆ ด้วย 

 ๒.๗ ต้องมีศูนย์บริการที่จะให้การบริการเป็นของตนเองในกรุงเทพมหานคร หรือเขต
ปริมณฑล และต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9000 Series   
 ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๒.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๒.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ  

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้า     
ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น   
นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
 
 

๓ / (๔) ส าเนา... 



 
 
 

- ๓ - 
 

(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) แคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔ 
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง

นามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
(๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕. 
(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๖) ตารางเปรียบเทียบข้อก าหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(๗) ส าเนาหนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
๔.  การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้   
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชัดเจน 

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญา 

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปและรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ประกวดราคาในครั้งนี้ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยมีผู้อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ     
ภายใน ๓ วัน 
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างคุณลักษณะของ
อุปกรณท์ี่เสนอกับรายละเอียดที่ก าหนดไว้ เพ่ือประกอบการพิจารณาโดยถือเป็นสาระส าคัญ 
    ทั้งนี้ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดแสดงรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะ    
ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุมาในเอกสาร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 

๔ / ๔.๕ ผู้ประสงค์... 
 



 
 
 

- ๔ - 
 

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา  
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมด   
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ................ ” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคา ในวันที่................................ ระหว่างเวลา ...........น. ถึง ...............น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ 
อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย 

เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะ    
ไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ๑.๖ (๒)  คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง    
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาซื้อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักการบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะ    
หรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป    
จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้อง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการ
เสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะ
สั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ 
โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

 
 

๕ / คณะกรรมการ... 
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    คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคา เพ่ือให้การประกวดราคาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 

๑๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
(๓) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคาโดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา
และจะต้องเสนอราคาลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละ
ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่............... ...........ตั้งแต่เวลา.........น. 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.goth  และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

๕.  หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวนเงิน ๕๘๕,๓๖๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซอง
จะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ
ยืนราคาโดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
  ๕.๑ เงินสด 
  ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
 
 
 

๖ / ๕.๓ หนังสือ... 
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  ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน             
ข้อ ๑.๕ (๑) โดยค้ าประกันต่อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
  ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง    
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)  
  ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้ มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก       
ข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  ๖.๑ ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม 

๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓. หรือยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔. แล้ว  คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

๖.๓ มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ     
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา    
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอื่น 

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 

๗ / ๖.๕ มหาวิทยาลัย... 
 



 
 
 

- ๗ - 
 

**** ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาการเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็น
เด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน         
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖  มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะ   
ตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนั้น      
เป็นผู้ทิ้งงาน 

๗.  การท าสัญญา    
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงเช่า มหาวิทยาลัยอาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ ก็ได้ 

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่า ไม่สมควรจัดท าข้อตกลง         
เป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ 
(ห้า) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ     
ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็ดที่ ธนาคารสั่ งจ่ายให้แก่  “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยเป็นเช็คลงวันที่             

ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ    

ในข้อ ๑.๕ (๒) 
(๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง  
ประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
 
 
 

๘ / (๕) พันธบัตร... 
 



 
 
 

- ๘ - 
 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

๘.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาคิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ต่อวัน และตามขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑.๑ 
๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ       
ท าสัญญาตามแบบดังระบุในข้อ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ เช่า     
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี นับถัดจากวันที่ผู้เช่ารับมอบ โดยผู้ให้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
๑๐.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการเช่าครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่า

สิ่งของ ตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง
เป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน     
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่เช่าบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน   
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อมหาวิทยาลัยแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๔.๗ (๔) 
(๕) (๖) และ (๗)  มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 

๙ / ๑๐.๔ ผู้มี... 
 



 
 
 

- ๙ - 
 
๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ ๗. มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๕ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะแก้ไขเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

……………………………………………… 
 

มหาวิทยาลัย................. 
วันที่   ………………………..  

 
 
 
 

หมายเหตุ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้ ให้ เช่าหรือผู้รับจ้าง ที่ เข้ารับการคัดเลือกจาก

มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา  หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้มี

สิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕. ให้นับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกั้น คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วัน  

ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง 
คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และ
ก าหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาการค้ าประกันซองคือ วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สอง ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้นระยะเวลาการนับหลักประกันซอง 
คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

****  การใช้ดุลพินิจตามเงื่อนไขที่ก าหนด ข้อ ๖.๕ หน่วยงานจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้าน
คุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ 

ส าหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตามข้อ ๒.๘ ถึงข้อ ๒.๑๐ เป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

๑๐ / การเสนอ... 
 



 
 
 

- ๑๐ - 
 
การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอ      

ลดราคาขั้นต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  หากค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่
ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่ละ
ครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ 
๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้
ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก าหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคา
ขั้นต่ าสูงกว่าราคาขั้นต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้  และ
การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่ก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับ
กรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย  
เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได ้

……………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


