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(ราง)
ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการประกวดราคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชสําหรับการสืบคนสารสนเทศภายในหองสมุดมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จํานวน ๑๕๐ ชุด เปนระยะเวลา ๔ ป ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑. ความเปนมา
ด ว ยความตระหนั กถึ งความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยีค อมพิว เตอรที่เป น เครื่องมือสําคัญ ในการการสืบ ค น
สารสนเทศภายในหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตและศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยจึงจําเปน
จะตองมีการจัดเตรียมความพรอมโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการเขาถึงแหลงเรียนรู การ
จัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนโดยสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพแลวนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการใหบริการสืบคน
ขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหองสมุดที่เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูของนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่จะชวยสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถศึกษาคนหาจากแหลงเรียนรูได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไดสัดสวนกับการใหบริการเพื่อรองรับผูมาใชบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศ รวมไปถึง
การสนับสนุนดานการบริการวิชาการและงานวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่องตามนโยบาย รวมทั้งเพื่อให
สามารถนําไปประยุกตใชกับงานดานการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการบริการงานวิชาการและ
วิจัยของอาจารยกับการจัดการเรียนการสอนตอไป
ซึ่งการเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๑๕๐ ชุด ในครั้งนี้ เปนการเชาเพื่อทดแทนเครื่องเชาที่หมดสัญญาเชา
แลว อีกทั้งเปนไปตามนโยบายการใชงานหองสมุดและคอมพิวเตอรเพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคาสํานักวิทย
บริ ก ารฯ จึ ง จํ า เป น ต องจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ ใช ง านสํ า หรั บ การสื บ ค น สารสนเทศภายในห อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยใหเพียงพอกับการใชงาน
๒. วัตถุประสงค
เพื่อเปนเครื่องมือใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใช
ในการเขาถึงแหลงเรียนรู จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน และการสืบคนขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศภายในหองสมุ ดของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูน ยการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่เปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรู
๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๓.๑ ตองเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายหรือใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาดังกลาว
๓.๒ ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปน
ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ต อ งไม เ ป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคารายอื่ น และ/หรื อ ต อ งไม เ ป น ผู มี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๓.๔ ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๓.๕ ตองเสนอประวัติและมีผลงานการขายหรือใหเชาเครื่องคอมพิวเตอรและเปนสัญญาเดียว โดยมีมูลคา
ผลงานในวงเงินไมนอยกวา ๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท (สองลานสามแสนสี่หมื่นบาทถวน) มีอายุผลงาน ไมเกิน ๕ ป นับจาก
วันทํางานแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาครั้งนี้ เปนผลงานที่ดีเปนที่ยอมรับในมาตรฐาน
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ทั่วไปและปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงสัญญานั้นทุกประการ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน
ราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรื อหนวยงานเอกชน (กรณี เปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจน
หลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาดวย) พรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนา
สัญญามาแสดง โดยผลงานดังกลาวมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเขาไปดูสถานที่หรือตรวจสอบ
ผลงานนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการได
๓.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑโดยมีเอกสาร
รับรอง พรอมทั้งระบุชื่อโครงการครั้งนี้ และยินดีใหการสนับสนุนดานเทคนิคตาง ๆ ดวย
๓.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีศูนยบริการที่จะใหการบริการเปนของตนเองในกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับ
มาตรฐาน ISO 9000 Series
๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๓.๑๐. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
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 ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics
Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ
o ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz
(๒) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
o เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไม
นอยกวา 1GB หรือ
o มีห นว ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติ ดตั้ งอยู ภายในหนว ยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
o มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 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 โดยไมตองเพิ่มเติมหรือดัดแปลงภายหลัง
(๕) มีสวนควบคุมการเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บและบันทึกขอมูลสํารอง (Disk Controller)
เปนแบบ Serial ATA หรือดีกวา ไมนอยกวา ๒ พอรต
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(๖) มีชองเสียบขยายเพิ่มเติม (Expansion Slot) แบบ PCI หรือดีกวา ไมนอยกวา ๒ ชอง
(๗) มีหนวยความจําแบบ Flash BIOS ซึ่งบรรจุ BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งมี
เครื่องหมายการคาเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร และสนับสนุน DMI 2.0 และ SMBIOS 2.3.1
(๘) ตองเปนหนวยประมวลผลรุนใหมที่เริ่มจําหนายตั้งแตป ๒๕๕๙ เปนตนไป

กวา 1,600 MHz

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

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 ที่ 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) แหลงจายไฟสามารถจายกําลังไฟฟาไดเพียงพอเมื่อมีการตอ 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) ตัวเครื่องสนับสนุนการใชงานไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน
(๒) รองรับการติดตั้งอุปกรณปองกันการโจรกรรม
(๓) มี LED ทางดานหนาเครื่องสําหรับการแสดงปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่อง เพื่อนําไปสู
การแกไขปญหาเบื้องตนไมต่ํากวา 5 รายการ เชน Bios, CPU, Memory, Hard Disk หรือ System board เปนตน
(๔) สามารถตรวจสอบหมายเลขประจําเครื่องผานอินเทอรเน็ตเพื่อตรวจสอบประกัน และ
รายละเอียดฮารดแวรได
(๕) เครื่องคอมพิวเตอรยี่หอที่เสนอจะตองเปนเครื่องที่ไดรับการออกแบบทั้งตัวเครื่องและ
สวนประกอบของเครื่องทั้งชุดใหใชงานกับระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟต เชน Microsoft Windows 7 ไดเปน
อยางดี และจะตองผานการทดสอบและรับรองจากไมโครซอฟตภายใตชื่อยี่หอและผลิตภัณฑที่นําเสนอเทานั้น ทั้งนี้
จะตองสามารถตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑที่ระบุยี่หอและรุนที่เสนอไดใน The Hardware Compatibility List (HCL)
จากเวปไซตของไมโครซอฟต
(๖) ตัวเครื่อง ไบออส จอภาพ คียบอรด และเมาส เปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา
เดียวกัน และจะตองเปนเครื่องที่ประกอบสําเร็จมาจากโรงงานของผูผลิต โดยไมมีการดัดแปลงแกไขหรือเพิ่มเติม
สวนประกอบใดๆ ภายหลัง ทั้งนี้ตองสามารถตรวจหมายเลขเครื่อง (Serial No.) ทางซอฟตแวรได
(๗) เครื่องที่เสนอสามารถรองรับการทํางาน ตามมาตรฐาน TPM version 1.2 (Trusted
Platform Module version 1.2) หรือดีกวา
๕. ซอฟตแวร
๕.๑ มีซอฟต แวร ร ะบบปฏิ บั ติการสํ า หรับ เครื่องคอมพิว เตอร โดยผูใหเชาจะตองดําเนิน การติด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการเปน Windows เวอรชันลาสุด ซึ่งเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ลงในเครื่องคอมพิวเตอรที่จัด
เชาในครั้งนี้ทุกเครื่อง
๕.๒ ผูใหเชาจะตองดําเนินการติดตั้ง Microsoft Office เวอรชันลาสุด ซึ่งเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ลงในเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดเชาในครั้งนี้ทุกเครื่อง
๕.๓ ผูใหเชาจะตองสงมอบแผน DVD Driver หรือ CD Driver สําหรับอุปกรณภายในเครื่องทุกชิ้นที่
จําเปน ซึ่งสามารถใชงานไดกับระบบปฏิบัติการ 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.๑๙๕๖๒๕๔๒
(๓) ไดรับมาตรฐานการประหยัดพลังงาน EPEAT Gold ในสวนของตัวเครื่อง
(๔) ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยเชน UL หรือ TUV หรือ NEMKO หรือ มอก.๑๕๖๑-๒๕๔๒
(๕) ผูใหเชาจะตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติในระยะเวลาไมนอยกวา
๔ ปนับแตวันที่ไดตรวจรับไวใชในมหาวิทยาลัย
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(๖) เครื่อ งคอมพิ ว เตอร ท่ีเ สนออุ ป กรณ ทุกชิ้ น สว นตอ งถูกประกอบจากโรงงานโดยสามารถตรวจสอบ
คุณลักษณะที่ปรากฏไดบนเว็บไซตผูผลิต
(๗) ตองมีการรับประกันความบกพรอง หรือชํารุดของอุปกรณคอมพิวเตอรทุกชิ้นสวน ทั้งคาแรง คาบริการ
คาขนสง และอะไหลเปนเวลาไมนอยกวา ๔ ป ณ สถานที่ติดตั้ง ซึ่งการใหบริการซอมบํารุง On-Site Service เปน
การใหบริการโดยเจาของผลิตภัณฑหรือผูใหเชา
(๘) บริษัทผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่จะเสนอจะตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการ 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 รับแจงปญหาในกรณีที่เกิดปญหาทางดาน hardware ตอง
เขามาทําการแกไข / ซอมแซม ณ สถานที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) โดยตองสงพนักงานเขามาแกไขปญหา
ภายใน ๑ วันทําการถัดไป (Next Business Day Response) หลังจากวันที่ไดรับแจงปญหาทางโทรศัพท
(๑๑) ในกรณีเครื่องเสีย และไมสามารถซอมใหใชงานในสวนนั้นๆ ไดตามปกติ ตองติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณทดแทนที่เปนรุนเดียวกับที่เสนอหรือดีกวา เพื่อใชเปนเครื่องสํารองชั่วคราวภายในระยะเวลา ๓ วันทํา
การหลังจากที่ไดรับแจง
(๑๒) เมื่อมีการนําเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณไปซอมแซม จะตองมีการจัดทําเอกสารระบุวันที่รับของ
วันที่สงคืน โดยมีลายมือชื่อจากหัวหนาหนวยงาน หรือจากบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานนั้นๆ และ
แจงตอผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกกรณี
(๑๓) ตองสงเจาหนาที่ตรวจสภาพเครื่องใหอยูในสภาพพรอมใชงานได พรอมทั้งทําความสะอาดภายนอก
เครื่อง และดูแลซอฟตแวรโปรแกรมที่มาพรอมกับเครื่องใหสามารถใชงานไดตามปกติทุก ๆ เดือน อยางนอยเดือนละ
๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเชาเครื่อง การบํารุงรักษาจะตองตรวจเช็คอยางนอยตามรายการตอไปนี้
๑) ทําความสะอาดตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอก
๒) ตรวจสอบฮารดดิสก
๓) ตรวจสอบ DVD Drive
๔) ตรวจสอบและกําจัดไวรัสดวยโปรแกรม Antivirus
๕) ทําการตรวจสอบความครบถวนของฮารดแวร หากมีการสูญหายของชิ้นสวนและอุปกรณ
ผูใหเชาจะตองจัดทํารายงานเสนอมหาวิทยาลัย
โดยการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุกครั้งจะตองมีเอกสารพรอมลายมือชื่อรับรองการปฏิบัติงาน
จากหัวหน าหนวยงาน หรือจากบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานใหดูแลเครื่องเชา
ดังกลาว
(๑๔) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม ในเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอไดโดยไมทําใหการ
รับประกันถูกเพิกถอน
๗. รายละเอียดเพิ่มเติม
๗.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหวางคุณลักษณะของอุปกรณ
ที่เสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว เพื่อประกอบการพิจารณาโดยถือ เปนสาระสําคัญ
ทั้งนี้หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดแสดงรายละเอียดที่กําหนดไวในคุณลักษณะไมครบถวนตามที่ระบุมาใน
เอกสาร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น
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๗.๒ การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองทํารายการแยกเปนรายการของอุปกรณในแตละชุดที่เสนอ
และกํ า หนดรายละเอี ย ดของอุ ป กรณ แ ต ล ะชนิ ด ที่ สํ า คั ญ ภายในเครื่ อ ง และเสนอราคาค า ซากให กั บ ทาง
มหาวิทยาลัย (กรณีครบสัญญาเชา)
๗.๓ ผูใหเชาจะตองเปนผูรับผิดชอบในการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดใหสามารถใชงานได รวมถึงเชื่อมโยง
เครื่องคอมพิวเตอรใหใชงานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ สถานที่ดังตอไปนี้
• ห อ งสมุ ด และห อ งประชุ ม สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส ว นกลาง
(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)
จํานวน 65 เครื่อง
• หองสมุดศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เลขที่ 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700) จํานวน 30
เครื่อง
• หองสมุดวิทยาเขตสุพรรณบุรี (เลขที่ 57 ถนนปาโมกข-สุพรรณบุรี ตําบลโคกโคเฒา อําเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000) จํานวน 15 เครื่อง
• หองสมุดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง (เลขที่ 113 ถนนพหลโยธิน ตําบลสวนดอก อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 52000) จํานวน 15 เครื่อง
• หองสมุดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน (สถาบันการบินพลเรือน ตําบลบอฝาย อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110) จํานวน 15 เครื่อง
• หองสมุดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก (โรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน ข/4-389 ถนน
สุวรรณศร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000) จํานวน 10 เครื่อง
๗.๔ ผู ใ ห เ ช า ต อ งจั ด ทํ า ป า ยสติ๊ ก เกอร เ พื่ อ บ งชี้ รุ น ที่ เ ช า ชื่ อ ผูใ หเ ช า หมายเลขโทรศั พ ท (Service
Center) และวันสิ้นสุดสัญญาเชาติดบนตัวเครื่องหรือจอภาพ
๗.๕ ผู ใ ห เ ช า ต อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองจากผู ผ ลิ ต โดยตรงในการเป น ผู แ ทนจํ า หน า ย พร อ มทั้ ง ระบุ ชื่ อ
โครงการฯ ครั้งนี้ และยินดีใหการสนับสนุนดานเทคนิคตางๆ ดวย
๗.๖ ผูใหเชาตองทําการถายโอนขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรเดิมไปยังเครื่องคอมพิวเตอรใหมที่จัดเชา
ใน ครั้งนี้ทุกเครื่อง
๗.๗ ผูใหเชาตองเชื่อมตอเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดเชาในครั้งนี้ทุกเครื่อง
๘. เงื่อนไขขอตกลงในการเชา
(๑) กําหนดระยะเวลาการเชา ๔ ป นับถัดจากวันที่ไดสงมอบครบถวนและถูกตอง
(๒) แบงการชําระเงินออกเปน ๑๒ งวดๆ ละ ๔ เดือน โดยจะเบิกจายคาเชาเมื่อสิ้นงวด
(๓) การคิดคาเสียหาย
หากผูใหเชาไมดําเนินการตามขอกําหนดดานมาตรฐานและการรับประกัน ผูเชาจะคิดคาเสียหายอันเกิด
จากการไมสามารถใชประโยชนจากเครื่องคอมพิวเตอรที่เชาไดเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มจากคาปรับเปนจํานวนรอยละ
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 (สี่หมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน)
๑๑.๒ วงเงินที่ผูเสนอราคาตองเสนอราคาขั้นต่ําแตละครั้ง
ในการเสนอราคา ผูเสนอราคาตองเสนอราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๙,๐๐๐.๐๐
(เกาพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
๑๒ . สถานที่ติดตอเพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต
มายังมหาวิทยาลัยโดยเปดเผยตัว
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

(ราง)

เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ………….
รายการเชาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชสําหรับการสืบคนสารสนเทศภายในหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน ๑๕๐ ชุด เปนระยะเวลา ๔ ป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย...................
ลงวันที่ .....................................................
…………………………………………….
มหาวิ ทยาลั ย สวนดุ สิ ตซึ่ งต อไปนี้เรีย กวา “มหาวิทยาลัย ” มีความประสงคจ ะประกวดราคา
เชาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชสําหรับการสืบคนสารสนเทศภายในหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน
๑๕๐ ชุด เปนระยะเวลา ๔ ป ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งพัสดุที่จะเชานี้ตองเปนของแท ของใหม ไม
เคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ/หรือขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญา
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ตองเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายหรือใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาดังกลาว
๒.๒ ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ต องไม เ ป น ผู ได รั บ เอกสิทธิ์ห รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย อมขึ้ น ศาลไทย เวน แต
รัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๒ / ๒.๕ ตองเสนอ...

- ๒๒.๕ ตองเสนอประวัติและผลงานการขายหรือใหเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร และเปนสัญญา
เดียว โดยมีมูลคาผลงานในวงเงินไมนอยกวา ๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานสามแสนสี่หมื่นบาทถวน)
มีอายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทํางานแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาครั้ง
นี้ เปนผลงานที่ดีเปนที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงสัญญานั้นทุกประการ
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชน (กรณีเปนผลงานเอกชนจะตองมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงาน
นั้นจากกรมสรรพากรแนบมาดวย) พรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญามาแสดง โดย
ผลงานดังกลาวมหาวิทยาลัยหรือผูแทน มีสิทธิเขาไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการได
๒.๖ ตองได รั บ การแต งตั้ งเปน ผูแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑ โดยมีเอกสารรับ รอง
พรอมทั้งระบุชื่อโครงการครั้งนี้ และยินดีใหการสนับสนุนดานเทคนิคตาง ๆ ดวย
๒.๗ ตองมีศูนยบริการที่จะใหการบริการเปนของตนเองในกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับมาตรฐาน
ISO 9000 Series
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๑๐ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนจํากัดสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวม
ค า ฝ ายใดเป น บุ คคลธรรมดาที่ มิใช สั ญ ชาติไ ทยก็ให ยื่น สําเนาหนัง สือเดิน ทาง หรือผูรว มคาฝา ยใดเป น
นิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓ / ๓.๒ สวนที่...

- ๓๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง
นามพรอมประทับตรา (ถามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๕.
(๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) ตารางเปรียบเทียบขอกําหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(๗) สําเนาหนังสือแจงผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ หรือเอกสารอื่นที่แสดงผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(๘) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญา
๔.๔ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งส ง แคตตาล็ อ ก และ/หรื อ แบบรู ป และรายการละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ประกวดราคาในครั้งนี้ ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยมีผูอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็ อ ก ผูป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต อ งนํ า ต น ฉบั บ มาให ค ณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหวางคุณลักษณะของ
อุปกรณที่เสนอกับรายละเอียดที่กําหนดไว เพื่อประกอบการพิจารณาโดยถือเปนสาระสําคัญ
ทั้งนี้ หากผู ประสงคจ ะเสนอราคารายใดแสดงรายละเอียดที่กําหนดไวในคุณลั กษณะ
ไมครบถวนตามที่ระบุมาในเอกสาร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๕ กอนยื่ นเอกสารประกวดราคาดวยวิ ธีการทางอิเล็ กทรอนิกส ผูประสงค จะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔/๔.๖ ผูประสงค

-๔๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวหนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ................ ” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคา ในวัน ที่................................ ระหวางเวลา ...........น. ถึง ...............น. ณ กองคลั ง
(งานพัสดุ) อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะ
ไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบ
ขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ๑.๖ (๒) คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของอธิการบดีมหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏต อ คณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาซื้ อ ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระสบข อ ขั ด ข อ งจนไม อ าจดํ า เนิ น การต อ ไปให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักการบวนการเสนอราคา โดยมิ ให ผูแทนผูมีสิทธิเ สนอราคาพบปะ
หรือติดต อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดข องแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป
จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตอง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการ
เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะ
สั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม
โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสิน ใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคา เพื่อใหการประกวดราคาเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
๕ /(๒) ราคา...

- ๕(๒) ราคาสู ง สุ ดของการประกวดราคาดว ยวิ ธีการทางอิเล็ก ทรอนิก สจ ะตองเริ่ มต น ที่
๔,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ลานหกแสนแปดหมื่นบาทถวน)
(๓) ราคาที่ เ สนอจะต อ งเป น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ า มี ) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา
และจะตองเสนอราคาลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาท
ถวน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไม
นอยกวา ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบ ริ การเสนอราคาทางอิ เล็ กทรอนิกสและคาใชจายในการเดิน ทางของผูใหบ ริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่..........................ตั้งแตเวลา.........น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป
(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.goth และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป
๕. หลักประกันซอง
ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาต องวางหลักประกัน ซองพรอมกับ การยื่น ซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวนเงิน ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ํ า ประกั น ตั้ งแต วั น ยื่ น ซองข อเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวัน สิ้น สุดการยืน ราคาโดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็ คที่ ธ นาคารสั่ งจ า ยใหแ ก “มหาวิท ยาลั ยสวนดุสิต ” โดยเปน เช็ค ลงวัน ที่ที่ยื่ น ซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารในประเทศตามแบบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ดั ง ระบุ ใ น
ขอ ๑.๕ (๑) โดยค้ําประกันตอ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

๖ / ๕.๔ หนังสือ...

- ๖๕.๔ หนั งสื อ ค้ํ าประกั น ของบริ ษัทเงิ น ทุ นหรือ บริษั ทเงิ น ทุน หลัก ทรัพ ยที่ไ ดรับ อนุญ าตให
ประกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคารแห ง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั น ซองตามข อนี้ มหาวิทยาลัย จะคืน ใหผูป ระสงค จ ะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว ซึ่งเสนอราคาต่ํ า สุ ด จะคื น ให ตอเมื่ อไดทําสัญ ญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิ ทธิ เสนอราคาไดพน จาก
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 หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น
๖.๓ มหาวิ ท ยาลั ย สงวนสิ ท ธิ ไ ม พิ จ ารณาราคาของผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาโดยไม มี ก าร
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไม ป รากฏชื่ อผู ป ระสงค จะเสนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู รับ เอกสารประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัย
(๒) เสนอรายละเอี ยดแตกต า งไปจากเงื่ อนไขที่ กํา หนดในเอกสารประกวดราคาด ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

๗ / ๖.๕ มหาวิทยาลัย...

- ๗****

๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื อ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาการเชาเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัย เป น
เด็ ด ขาด ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาหรื อ ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาจะเรี ย กร อ งค า เสี ย หายใด ๆ มิ ไ ด รวมทั้ ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอ
ราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ว า ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเป น ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น
กับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะ
ตัด รายชื่ อผู มีสิ ทธิ เสนอราคาดังกล าว และมหาวิทยาลัย จะพิจ ารณาลงโทษผูมีสิ ทธิเสนอราคารายนั้น
เปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญา
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงเชา มหาวิทยาลัยอาจจะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๔ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ได ค รบถ ว นภายใน ๕ วั น ทํ า การของทางราชการ หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ว า ไม ส มควรจั ด ทํ า ข อ ตกลง
เปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ใหผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับมหาวิทยาลัย
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕
(หา) ของราคาสิ่ งของที่ป ระกวดราคาด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัย ยึดถือไว ในขณะ
ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ ด ที่ ธ นาคารสั่ ง จ า ยให แ ก “มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ” โดยเป น เช็ ค ลงวั น ที่
ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อการพาณิ ช ย และประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคารแห ง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาแลว
๘/๘ อัตรา...

-๘๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ตอวัน และตามขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู ช นะการประกวดราคาด ว ยวิธีก ารทางอิเล็ กทรอนิกส ซึ่งไดทําข อตกลงเปน หนังสื อหรื อ
ทําสัญญาตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่เชา
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๔ ป นับถัดจากวันที่ผูเชารับมอบ โดยผูใหเชาตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการเชาครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูใหเชา และไดตกลงเชา
สิ่งของ ตามการประกวดราคาด ว ยวิ ธี การทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถ าผูใหเชาจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง
เปนผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน
๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูใหเชาสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่เชาบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช เ รือไทย ซึ่ งจะตองได รับ อนุ ญาตเช น นั้น กอนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเปน ของที่รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูใหเชาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอมหาวิทยาลัยแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔)
(๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗. มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะแกไขเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
………………………………………………
มหาวิทยาลัย.................
วันที่ ………………………..
๙ / หมายเหตุ...

- ๙หมายเหตุ
ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคา หมายถึ ง ผู ข ายหรื อ ผู ใ ห เ ช า หรื อ ผู รั บ จ า ง ที่ เ ข า รั บ การคั ด เลื อ กจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ใหเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕. ใหนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกั้น คือ ชวงแรก ตั้งแตวัน
ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกันในชวงที่สอง
คือ ตั้งแตวันถัด จากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตั วอยางเชน กํ าหนดวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และ
กําหนดยืนราคา ๓๐ วั น นับแตวัน ยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาการค้ําประกันซองคือ วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับตอเนื่องในชวงที่สอง ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้นระยะเวลาการนับหลักประกันซอง
คือ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
****
การใช ดุล พินิ จตามเงื่ อนไขที่กําหนด ขอ ๖.๕ หนว ยงานจะตองใชดุ ลพิ นิจ โดยชอบดว ยกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ ยวข อง ประกอบกับต องมี หลักฐานและขอเท็จจริงที่ ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแย งในดาน
คุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทาง
ราชการ
สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา ตามขอ ๒.๘ ถึงขอ ๒.๑๐ เปนไปตามแนวทางที่
คณะกรรการ ป.ป.ช. กําหนด
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอ
ลดราคาขั้ น ต่ํ า แต ล ะครั้ ง ในอั ต ราร อ ยละ ๐.๒ ของราคาสู ง สุ ด ของการประกวดราคาด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใด ๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไม
ตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละ
ครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ
๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให
กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคา
ขั้นต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และ
การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับ
กรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ กําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย
เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได
………………………………………………

