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(ราง) 
ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการประกวดราคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชสําหรับการสืบคนสารสนเทศภายในหองสมุดมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  จํานวน ๑๕๐ ชุด เปนระยะเวลา ๔ ป ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 
๑. ความเปนมา 

ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีเปนเครื่องมือสําคัญในการการสืบคน
สารสนเทศภายในหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตและศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยจึงจําเปน
จะตองมีการจัดเตรียมความพรอมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือรองรับการเขาถึงแหลงเรียนรู การ
จัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนโดยสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพแลวนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการใหบริการสืบคน
ขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหองสมุดท่ีเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูของนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีจะชวยสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถศึกษาคนหาจากแหลงเรียนรูได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไดสัดสวนกับการใหบริการเพ่ือรองรับผูมาใชบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศ รวมไปถึง
การสนับสนุนดานการบริการวิชาการและงานวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่องตามนโยบาย รวมท้ังเพ่ือให
สามารถนําไปประยุกตใชกับงานดานการจัดการศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการบริการงานวิชาการและ
วิจัยของอาจารยกับการจัดการเรียนการสอนตอไป  

ซ่ึงการเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๑๕๐ ชุด ในครั้งนี้ เปนการเชาเพ่ือทดแทนเครื่องเชาท่ีหมดสัญญาเชา
แลว อีกท้ังเปนไปตามนโยบายการใชงานหองสมุดและคอมพิวเตอรเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคาสํานักวิทย
บริการฯ จึงจําเปนตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชงานสําหรับการสืบคนสารสนเทศภายในหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยใหเพียงพอกับการใชงาน 
 
๒. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนเครื่องมือใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใช
ในการเขาถึงแหลงเรียนรู จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน และการสืบคนขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหองสมุดของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท่ีเปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรู 

 
๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  

๓.๑ ตองเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายหรือใหเชาพัสดุท่ีประกวดราคาดังกลาว 
๓.๒ ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปน

ผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
๓.๓ ตองไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผู มี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

๓.๔ ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  

๓.๕ ตองเสนอประวัติและมีผลงานการขายหรือใหเชาเครื่องคอมพิวเตอรและเปนสัญญาเดียว โดยมีมูลคา
ผลงานในวงเงินไมนอยกวา ๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท (สองลานสามแสนสี่หม่ืนบาทถวน) มีอายุผลงาน ไมเกิน ๕ ป นับจาก
วันทํางานแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันท่ียื่นซองเอกสารประกวดราคาครั้งนี้  เปนผลงานท่ีดีเปนท่ียอมรับในมาตรฐาน
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ท่ัวไปและปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขแหงสัญญานั้นทุกประการ และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน (กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจน
หลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาดวย) พรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนา
สัญญามาแสดง โดยผลงานดังกลาวมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเขาไปดูสถานท่ีหรือตรวจสอบ
ผลงานนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการได 

๓.๖  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑโดยมีเอกสาร
รับรอง พรอมท้ังระบุชื่อโครงการครั้งนี้ และยินดีใหการสนับสนุนดานเทคนิคตาง ๆ ดวย 

๓.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีศูนยบริการท่ีจะใหการบริการเปนของตนเองในกรุงเทพมหานคร ท่ีไดรับ
มาตรฐาน ISO 9000 Series 

 ๓.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 ๓.๙  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง       
ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

  ๓.๑๐. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  

 
 

๔. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร 
๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑๕๐ ชุด 

    ๔.๑.๑ หนวยประมวลผลกลาง  และ เมนบอรด 
(๑) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย 

โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
o ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics 
Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ 

o ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB 
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.7 GHz 

(๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
o เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไม

นอยกวา 1GB หรือ 
o มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
o มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 

Graphics ท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  
(๓) มีชองใสหนวยความจําหลัก (Main Memory) ไมนอยกวา ๒ ชอง 
(๔) มีพอรตสื่อสารแบบ USB Version 2.0 ไมนอยกวา ๒ พอรต และพอรตสื่อสารแบบ 

USB Version 3.0 ไมนอยกวา ๔ พอรต โดยไมตองเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงภายหลัง   
(๕) มีสวนควบคุมการเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บและบันทึกขอมูลสํารอง (Disk Controller) 

เปนแบบ Serial  ATA หรือดีกวา ไมนอยกวา ๒ พอรต 
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(๖) มีชองเสียบขยายเพ่ิมเติม (Expansion Slot) แบบ PCI  หรือดีกวา ไมนอยกวา ๒ ชอง 
(๗) มีหนวยความจําแบบ Flash BIOS ซ่ึงบรรจุ BIOS ท่ีมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายซ่ึงมี

เครื่องหมายการคาเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร และสนับสนุน DMI 2.0 และ SMBIOS 2.3.1 
(๘) ตองเปนหนวยประมวลผลรุนใหมท่ีเริ่มจําหนายตั้งแตป ๒๕๕๙ เปนตนไป 
 

 ๔.๑.๒ หนวยความจําหลัก (Main Memory) 
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  มีความเร็วไมนอย

กวา 1,600 MHz 
 
   ๔.๑.๓ หนวยความจําสํารอง (Storage Memory) 

(๑) เครื่องอาน/บันทึกขอมูลแมเหล็กชนิดแข็ง (Hard Disk) แบบ Serial ATA หรือดีกวา  
ความจุไมนอยกวา 1 TB มีความเร็วในการอานไมต่ํากวา ๕,๔๐๐ รอบตอนาที จํานวน ๑ หนวย  

(๒) เครื่องอาน-เขียน แผนขอมูล DVD+/-RW ชนิดติดตั้ง จํานวน ๑ หนวย 
 

   ๔.๑.๔ จอภาพ (Display Monitor) 
(๑) จอแสดงภาพแบบ LCD หรือดีกวา สามารถแสดงความละเอียดไดไมนอยกวา 1,600 x 

900 ท่ี 60 Hz. ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว  
(๒) มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ 
(๓) มีชองรับสัญญาณแบบ VGA 15 pin D-Sub หรือแบบ DVI-D 24 pin Digital DVI 
(๔) ไดรับมาตรฐาน  Energy Star  เปนอยางนอย 

 
 ๔.๑.๕ ระบบเสียง (Sound System) 

(๑) มีชองเสียบลําโพง/ไมโครโฟน 
 

       ๔.๑.๖ อุปกรณเชื่อมโยงระบบเครือขาย   
(๑) มีแผงวงจรเชื่อมตอเครือขายแบบ IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps. หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
 
    ๔.๑.๗  แปนพิมพ (Keyboard) 

(๑)  เปนแบบ USB 
(๒)  แปนพิมพจัดวางตัวอักษรตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(๓)  จํานวนปุมรวมกันไมนอยกวา ๑๐๔ ปุม 
(๔)  แปนพิมพภาษาไทย/อังกฤษ และตัวอักษรไทย/อังกฤษจะตองพิมพติดแปนอยางถาวร 

 
๔.๑.๘   เครื่องชี้ตําแหนง (Mouse)  

(๑) เปนแบบ Optical Wheel Mouse หัวตอเปนแบบ USB พรอมแผนรอง 
 

๔.๑.๙  แหลงจายไฟ ( Power Supply) 
(๑) แหลงจายไฟสามารถจายกําลังไฟฟาไดเพียงพอเม่ือมีการตอ Hard disk drive ๒ ตัว 

หรือ Hard disk drive ๑ ตัว พรอมกับ DVD+/-RW ๑ ตัว 
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(๒) ระบบจายกําลังไฟฟาภายในตัวเครื่องตองเปนแบบประหยัดพลังงาน ขนาดไมเกิน ๑๘๐ วัตต 
 

๔.๑.๑๐ ตัวเครื่อง  
(๑) ตัวเครื่องสนับสนุนการใชงานไดท้ังแนวตั้งและแนวนอน 
(๒) รองรับการติดตั้งอุปกรณปองกันการโจรกรรม 

(๓)  มี LED ทางดานหนาเครื่องสําหรับการแสดงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตัวเครื่อง เพ่ือนําไปสู

การแกไขปญหาเบื้องตนไมต่ํากวา 5 รายการ เชน Bios, CPU, Memory, Hard Disk หรือ System board เปนตน 
(๔) สามารถตรวจสอบหมายเลขประจําเครื่องผานอินเทอรเน็ตเพ่ือตรวจสอบประกัน และ

รายละเอียดฮารดแวรได 
(๕) เครื่องคอมพิวเตอรยี่หอท่ีเสนอจะตองเปนเครื่องท่ีไดรับการออกแบบท้ังตัวเครื่องและ

สวนประกอบของเครื่องท้ังชุดใหใชงานกับระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟต เชน Microsoft Windows 7 ไดเปน
อยางดี และจะตองผานการทดสอบและรับรองจากไมโครซอฟตภายใตชื่อยี่หอและผลิตภัณฑท่ีนําเสนอเทานั้น ท้ังนี้
จะตองสามารถตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑท่ีระบุยี่หอและรุนท่ีเสนอไดใน The Hardware Compatibility List (HCL) 
จากเวปไซตของไมโครซอฟต 

(๖)  ตัวเครื่อง ไบออส จอภาพ คียบอรด และเมาส เปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา
เดียวกัน และจะตองเปนเครื่องท่ีประกอบสําเร็จมาจากโรงงานของผูผลิต โดยไมมีการดัดแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติม
สวนประกอบใดๆ ภายหลัง ท้ังนี้ตองสามารถตรวจหมายเลขเครื่อง (Serial No.) ทางซอฟตแวรได 

(๗) เครื่องท่ีเสนอสามารถรองรับการทํางาน ตามมาตรฐาน TPM version 1.2 (Trusted 
Platform Module version 1.2) หรือดีกวา 
 
๕. ซอฟตแวร 

๕.๑ มีซอฟตแวรระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร โดยผูใหเชาจะตองดําเนินการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการเปน Windows เวอรชันลาสุด ซ่ึงเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ลงในเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัด
เชาในครั้งนี้ทุกเครื่อง  

๕.๒ ผูใหเชาจะตองดําเนินการติดตั้ง Microsoft Office เวอรชันลาสุด ซ่ึงเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
ลงในเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดเชาในครั้งนี้ทุกเครื่อง  

๕.๓ ผูใหเชาจะตองสงมอบแผน  DVD Driver หรือ CD Driver สําหรับอุปกรณภายในเครื่องทุกชิ้นท่ี
จําเปน ซ่ึงสามารถใชงานไดกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 

 
๖. มาตรฐานและการรับประกัน 

อุปกรณคอมพิวเตอร ตองไดรับมาตรฐานตางๆ จากสถาบันมาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือกลุมประเทศยุโรป หรือสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ดังนี้ 

(๑) บริษัทเจาของผลิตภัณฑ และโรงงานผูผลิต ตองไดรับมาตรฐาน ISO 9000 Series หรือ มอก.อนุกรม 
๙๐๐๐  

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

(๓) ไดรับมาตรฐานการประหยัดพลังงาน EPEAT Gold ในสวนของตัวเครื่อง 
(๔) ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยเชน UL หรือ TUV หรือ NEMKO หรือ มอก.๑๕๖๑-๒๕๔๒  
(๕) ผูใหเชาจะตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากการใชงานปกติในระยะเวลาไมนอยกวา 

๔ ปนับแตวันท่ีไดตรวจรับไวใชในมหาวิทยาลัย 
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(๖) เครื่องคอมพิวเตอรท่ีเสนออุปกรณทุกชิ้นสวนตองถูกประกอบจากโรงงานโดยสามารถตรวจสอบ
คุณลักษณะท่ีปรากฏไดบนเว็บไซตผูผลิต 

(๗) ตองมีการรับประกันความบกพรอง หรือชํารุดของอุปกรณคอมพิวเตอรทุกชิ้นสวน ท้ังคาแรง คาบริการ 
คาขนสง และอะไหลเปนเวลาไมนอยกวา ๔ ป ณ สถานท่ีติดตั้ง ซ่ึงการใหบริการซอมบํารุง On-Site Service เปน
การใหบริการโดยเจาของผลิตภัณฑหรือผูใหเชา 

(๘) บริษัทผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจะเสนอจะตองมีระบบ Online Support ท่ีใหบริการ Download 
คูมือ Driver และ Bios Update ผานอินเทอรเน็ต โดยผูเสนอราคาจะตองแจง URL ใหทราบมาในเอกสารเสนอราคา
นี้ดวย 

(๙) ตัวเครื่อง แปนพิมพ ตัวชี้ตําแหนง และจอภาพตองเปนเครื่องหมายการคาเดียวกันจากโรงงาน 
(๑๐) มีศูนยรับแจงปญหา (Service Center) ในประเทศไทยตลอดชวงวัน เวลาทําการ (วันจันทร –  ศุกร 

เวลา ๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.) โดยตองมีหมายเลขโทรศัพท รับแจงปญหาในกรณีท่ีเกิดปญหาทางดาน hardware ตอง
เขามาทําการแกไข / ซอมแซม ณ สถานท่ีติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) โดยตองสงพนักงานเขามาแกไขปญหา
ภายใน ๑ วันทําการถัดไป (Next Business Day Response) หลังจากวันท่ีไดรับแจงปญหาทางโทรศัพท    

(๑๑) ในกรณีเครื่องเสีย และไมสามารถซอมใหใชงานในสวนนั้นๆ ไดตามปกติ ตองติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณทดแทนท่ีเปนรุนเดียวกับท่ีเสนอหรือดีกวา เพ่ือใชเปนเครื่องสํารองชั่วคราวภายในระยะเวลา ๓ วันทํา
การหลังจากท่ีไดรับแจง 

(๑๒) เม่ือมีการนําเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณไปซอมแซม จะตองมีการจัดทําเอกสารระบุวันท่ีรับของ 
วันท่ีสงคืน โดยมีลายมือชื่อจากหัวหนาหนวยงาน หรือจากบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานนั้นๆ และ
แจงตอผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกกรณี 

(๑๓) ตองสงเจาหนาท่ีตรวจสภาพเครื่องใหอยูในสภาพพรอมใชงานได พรอมท้ังทําความสะอาดภายนอก
เครื่อง และดูแลซอฟตแวรโปรแกรมท่ีมาพรอมกับเครื่องใหสามารถใชงานไดตามปกติทุก ๆ เดือน อยางนอยเดือนละ 
๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเชาเครื่อง  การบํารุงรักษาจะตองตรวจเช็คอยางนอยตามรายการตอไปนี้  

๑) ทําความสะอาดตัวเครื่องท้ังภายในและภายนอก  
๒) ตรวจสอบฮารดดิสก  
๓) ตรวจสอบ DVD Drive  
๔) ตรวจสอบและกําจัดไวรัสดวยโปรแกรม Antivirus  
๕) ทําการตรวจสอบความครบถวนของฮารดแวร หากมีการสูญหายของชิ้นสวนและอุปกรณ 

ผูใหเชาจะตองจัดทํารายงานเสนอมหาวิทยาลัย 
โดยการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุกครั้งจะตองมีเอกสารพรอมลายมือชื่อรับรองการปฏิบัติงาน

จากหัวหนาหนวยงาน หรือจากบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานใหดูแลเครื่องเชา
ดังกลาว  

(๑๔) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถติดต้ังอุปกรณเพ่ิมเติม ในเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเสนอไดโดยไมทําใหการ
รับประกันถูกเพิกถอน 
 
๗. รายละเอียดเพ่ิมเติม 

๗.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหวางคุณลักษณะของอุปกรณ
ท่ีเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว  เพ่ือประกอบการพิจารณาโดยถือ เปนสาระสําคัญ 
ท้ังนี้หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดแสดงรายละเอียดท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะไมครบถวนตามท่ีระบุมาใน
เอกสาร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับพิจารณาใดๆ ท้ังสิ้น 
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๗.๒ การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองทํารายการแยกเปนรายการของอุปกรณในแตละชุดท่ีเสนอ
และกําหนดรายละเอียดของอุปกรณแตละชนิดท่ีสําคัญภายในเครื่อง และเสนอราคาคาซากใหกับทาง
มหาวิทยาลัย (กรณีครบสัญญาเชา) 

๗.๓ ผูใหเชาจะตองเปนผูรับผิดชอบในการติดตั้งอุปกรณท้ังหมดใหสามารถใชงานได รวมถึงเชื่อมโยง
เครื่องคอมพิวเตอรใหใชงานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ สถานท่ีดังตอไปนี้ 

• หองสมุดและหองประชุมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนกลาง 
(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขท่ี 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300) 
จํานวน 65 เครื่อง 

• หองสมุดศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เลขท่ี 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700) จํานวน 30 
เครื่อง 

• หองสมุดวิทยาเขตสุพรรณบุรี (เลขท่ี 57 ถนนปาโมกข-สุพรรณบุรี ตําบลโคกโคเฒา อําเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบรุี 72000) จํานวน 15 เครื่อง 

• หองสมุดศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง (เลขท่ี 113 ถนนพหลโยธิน ตําบลสวนดอก อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 52000) จํานวน 15 เครื่อง 

• หองสมุดศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน (สถาบันการบินพลเรือน ตําบลบอฝาย อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110) จํานวน 15 เครื่อง 

• หองสมุดศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก (โรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน ข/4-389 ถนน
สุวรรณศร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000) จํานวน 10 เครื่อง 

๗.๔ ผูใหเชาตองจัดทําปายสติ๊กเกอรเพ่ือบงชี้รุนท่ีเชา ชื่อผูใหเชา หมายเลขโทรศัพท (Service 
Center) และวันสิ้นสุดสัญญาเชาติดบนตัวเครื่องหรือจอภาพ 

๗.๕ ผูใหเชาตองมีหนังสือรับรองจากผูผลิตโดยตรงในการเปนผูแทนจําหนาย พรอมท้ังระบุชื่อ
โครงการฯ ครั้งนี้  และยินดีใหการสนับสนุนดานเทคนิคตางๆ ดวย  

๗.๖ ผูใหเชาตองทําการถายโอนขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรเดิมไปยังเครื่องคอมพิวเตอรใหมท่ีจัดเชา
ใน ครั้งนี้ทุกเครื่อง  

๗.๗ ผูใหเชาตองเชื่อมตอเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดเชาในครั้งนี้ทุกเครื่อง 
 
๘. เง่ือนไขขอตกลงในการเชา 

(๑) กําหนดระยะเวลาการเชา ๔ ป นับถัดจากวันท่ีไดสงมอบครบถวนและถูกตอง 
(๒) แบงการชําระเงินออกเปน ๑๒ งวดๆ ละ ๔ เดือน โดยจะเบิกจายคาเชาเม่ือสิ้นงวด 
(๓) การคิดคาเสียหาย  
 หากผูใหเชาไมดําเนินการตามขอกําหนดดานมาตรฐานและการรับประกัน  ผูเชาจะคิดคาเสียหายอันเกิด

จากการไมสามารถใชประโยชนจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชาไดเต็มประสิทธิภาพ เพ่ิมจากคาปรับเปนจํานวนรอยละ 
๐.๗ ของราคาเครื่องตามสัญญา โดยคิดตอเครื่องตอวัน 

 
๙. ระยะเวลาการดําเนินการ   
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๐. ระยะเวลาการสงมอบของหรืองาน   

กําหนดสงมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา  
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๑๑. วงเงินในการจัดหา 
 ๑๑.๑ เปนเงิน ๔,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน) 

๑๑.๒ วงเงินท่ีผูเสนอราคาตองเสนอราคาข้ันต่ําแตละครั้ง 
ในการเสนอราคา ผูเสนอราคาตองเสนอราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๙,๐๐๐.๐๐ 

(เกาพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
 
 
๑๒ . สถานท่ีติดตอเพ่ือใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต 
มายังมหาวิทยาลัยโดยเปดเผยตัว 
 ๑๒.๑  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขท่ี 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 
 



 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี …………. 
รายการเชาเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชสําหรับการสืบคนสารสนเทศภายในหองสมุด           

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน ๑๕๐ ชุด เปนระยะเวลา ๔ ป         
ตามประกาศมหาวิทยาลัย................... 

ลงวันท่ี  .....................................................  
                               ……………………………………………. 

   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะประกวดราคา         

เชาเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชสําหรับการสืบคนสารสนเทศภายในหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 
๑๕๐ ชุด เปนระยะเวลา ๔ ป  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงพัสดุท่ีจะเชานี้ตองเปนของแท ของใหม ไม
เคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ี
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 
 

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ/หรือขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๔ แบบสัญญา 
  ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันซอง 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๖ บทนิยาม 
   (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑  

(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒   
๒.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

  ๒.๑ ตองเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายหรือใหเชาพัสดุท่ีประกวดราคาดังกลาว 
   ๒.๒ ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ

แลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไม

เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

  ๒.๔  ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 
 
 

๒ / ๒.๕ ตองเสนอ... 

(ราง)  



 
 
 

- ๒ - 
 

 ๒.๕ ตองเสนอประวัติและผลงานการขายหรือใหเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร และเปนสัญญา
เดียว โดยมีมูลคาผลงานในวงเงินไมนอยกวา ๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานสามแสนสี่หม่ืนบาทถวน)     
มีอายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทํางานแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันท่ียื่นซองเอกสารประกวดราคาครั้ง
นี้ เปนผลงานท่ีดีเปนท่ียอมรับในมาตรฐานท่ัวไปและปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขแหงสัญญานั้นทุกประการ 
และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชน (กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงาน
นั้นจากกรมสรรพากรแนบมาดวย) พรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญามาแสดง โดย
ผลงานดังกลาวมหาวิทยาลัยหรือผูแทน มีสิทธิเขาไปดูสถานท่ีหรือตรวจสอบผลงานนั้น เพ่ือประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการได 

 ๒.๖ ตองไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑ โดยมีเอกสารรับรอง   
พรอมท้ังระบุชื่อโครงการครั้งนี้ และยินดีใหการสนับสนุนดานเทคนิคตาง ๆ ดวย 

 ๒.๗ ตองมีศูนยบริการท่ีจะใหการบริการเปนของตนเองในกรุงเทพมหานคร ท่ีไดรับมาตรฐาน 
ISO 9000 Series   
 ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๒.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 ๒.๑๐ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา
ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 
 ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนจํากัดสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ  

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล   
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา 
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวม
คาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน        
นิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)  

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 
 

๓ / ๓.๒ สวนท่ี... 



 
 
 

- ๓ - 
 
 

  ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(๑) แคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔ 
(๒) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง

นามพรอมประทับตรา (ถามี) 
(๓) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอ

ราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕. 
(๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(๖) ตารางเปรียบเทียบขอกําหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(๗) สําเนาหนังสือแจงผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ี

เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

(๘) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 
๔.  การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี ้ 
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน 

๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีลง
นามในสัญญา 

๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปและรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีประกวดราคาในครั้งนี้ ไปพรอมเอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
    สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยมีผูอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ     
ภายใน ๓ วัน 
    ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหวางคุณลักษณะของ
อุปกรณท่ีเสนอกับรายละเอียดท่ีกําหนดไว เพ่ือประกอบการพิจารณาโดยถือเปนสาระสําคัญ 
    ท้ังนี้ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดแสดงรายละเอียดท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะ    
ไมครบถวนตามท่ีระบุมาในเอกสาร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับพิจารณาใด ๆ ท้ังสิ้น 

๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา  
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมด   
เสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 

๔/๔.๖  ผูประสงค 



 
 
              - ๔ - 
 
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวหนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ................ ” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคา ในวันท่ี................................ ระหวางเวลา ...........น. ถึง ...............น. ณ กองคลัง       
(งานพัสดุ) อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะ    
ไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบ
ขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรบั หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ๑.๖ (๒)  คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน 

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง    
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของอธิการบดีมหาวิทยาลัยใหถือเปนท่ีสุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซ้ือทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักการบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ    
หรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป    
จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตอง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการ
เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะ
สั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม 
โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ 
    คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคา เพ่ือใหการประกวดราคาเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
 
 

๕ /(๒) ราคา... 
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(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี 
๔,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ลานหกแสนแปดหม่ืนบาทถวน)  

(๓) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคา 

ท่ีเสนอในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา
และจะตองเสนอราคาลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาท
ถวน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไม
นอยกวา ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 

(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาเสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี..........................ตั้งแตเวลา.........น. 
เปนตนไป ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป 

(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.goth  และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

๕.  หลักประกันซอง 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวนเงิน ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนสี่พันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การคํ้าประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
  ๕.๑ เงินสด 
  ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
  ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน             
ขอ ๑.๕ (๑) โดยคํ้าประกันตอ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
 
 
 
 
 
 
 

๖ / ๕.๔ หนังสือ... 
 

http://www.gprocurement.goth/
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  ๕.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหง    
ประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)  
  ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน
ภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือก
ไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจาก       
ขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

  ๖.๑ ในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม 

๖.๒  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒. หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓. หรือยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔. แลว  คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอ
ราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสาร
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น 

๖.๓ มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ     
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา    
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะ
เสนอราคารายอ่ืน 

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ / ๖.๕ มหาวิทยาลัย... 
 



 
 

- ๗ - 
 

**** ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาการเชาเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปน
เด็ดขาด  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผู มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอ
ราคาเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน         
กับผูมีสิทธเิสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธเิสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖  มหาวิทยาลัยมีอํานาจท่ีจะ   
ตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น      
เปนผูท้ิงงาน 

๗.  การทําสัญญา    
๗.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ

สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงเชา มหาวิทยาลัยอาจจะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๔ ก็ได 

๗.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง         
เปนหนังสือตามขอ ๗.๑  ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ใหผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับมหาวิทยาลัย
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ 
(หา) ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะ     
ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็ดท่ีธนาคารสั่งจายใหแก “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยเปนเช็คลงวันท่ี             

ท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ   

ในขอ ๑.๕ (๒) 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง  
ประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาแลว 
 

๘/๘ อัตรา... 
  



 
               - ๘ - 
 

๘.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ตอวัน และตามขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR)  
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือ       
ทําสัญญาตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีเชา     
ท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๔ ป นับถัดจากวันท่ีผูเชารับมอบ โดยผูใหเชาตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
๑๐.๑  เงินคาพัสดุสําหรับการเชาครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูใหเชา และไดตกลงเชา

สิ่งของ ตามการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูใหเชาจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึง
เปนผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน     
๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูใหเชาสั่งหรือซ้ือขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(๒) จัดการใหสิ่งของท่ีเชาบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน   
ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูใหเชาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอมหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได  และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ ๔.๗ (๔) 
(๕) (๖) และ (๗)  มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที 
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑๐.๔ ผูมีสิทธเิสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗. มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๕ มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะแกไขเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

……………………………………………… 
 

มหาวิทยาลัย................. 
วันท่ี   ………………………..  

 
 

๙ / หมายเหตุ... 



 
 

- ๙ - 
 

หมายเหตุ 
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูใหเชาหรือผูรับจาง ท่ีเขารับการคัดเลือกจาก

มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
ผูมีสิทธิเสนอราคา  หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ใหเปนผูมี

สิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕. ใหนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอก้ัน คือ ชวงแรก ตั้งแตวัน  

ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกันในชวงท่ีสอง 
คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และ
กําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาการคํ้าประกันซองคือ วันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับตอเนื่องในชวงท่ีสอง ใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ี ๒๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้นระยะเวลาการนับหลักประกันซอง 
คือ ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

****  การใชดุลพินิจตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ขอ ๖.๕ หนวยงานจะตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงท่ีชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดาน
คุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทาง
ราชการ 

สําหรับเง่ือนไขคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา ตามขอ ๒.๘ ถึงขอ ๒.๑๐ เปนไปตามแนวทางท่ี
คณะกรรการ ป.ป.ช. กําหนด 

การเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอ      
ลดราคาข้ันต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใด ๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไม
ตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพ่ือความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ําแตละ
ครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ 
๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให
กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ท้ังนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคา
ข้ันต่ําสูงกวาราคาข้ันต่ําท่ีกําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได  และ
การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามท่ีกําหนดจากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว สําหรับ
กรณีการจัดหาพัสดุท่ีหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ กําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย  
เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 

……………………………………………… 
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