
 
 
                                                                         
 
 

     
 

                                               
 

                                            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
           เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์  จํานวน 1 ชุด 
                                                 ประกาศเลขที่ 61/2556 
                                   

 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอน
ในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์  จํานวน 1 ชุด แบบมีเง่ือนไข  มหาวิทยาลัยจะทําสัญญาก่อหน้ีผูกพันต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติเงินจากสํานักงบประมาณแล้วเท่าน้ัน ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร    

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
1.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี 
  

 กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2556 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2556 ต้ังแต่เวลา    
14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์  (อาคาร 3 ช้ัน 5) 

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและ
พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556   
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 5023-4 หรือ 
http://www.dru.ac.th  หรือ http://www.gprocurement.go.th  

 

         ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ .ศ .  2556 
 
 
 
                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง) 

                                                          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ       
                                                          รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี       
 
 
 
 



 2 
 

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที ่61/2556 
                    การซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ จํานวน 1 ชุด 

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 

 
    

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะสอบราคา

ซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์  จํานวน 1 ชุด ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้
ของใหม่   ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะตรงตามที่
กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 

 

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคา                                          
1.3  บทนิยาม 
  (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
  (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
1.5 แบบบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
1.6 แบบบัญชีผู้มีอํานาจควบคุม 

 
 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ

ได้แจ้งเวียนช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.3 
(2) 

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

2.5 ผู้ที่ย่ืนความจํานงขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้มีอํานาจในการทํานิติกรรมในนาม
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารด้วย
ตนเองได้  สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอ่ืนหรือหุ้นส่วนหรือพนักงานคนหน่ึงคนใดเป็นผู้ดําเนินการแทนได้ 
ทั้งน้ี ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารแทนจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ลงนามโดยผู้มีอํานาจกระทําการในนามของนิติ
บุคคลน้ันพร้อมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัทหรือห้าง สําเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์สําเนา บัตร
ประจําตัวผู้เสียภาษี   และสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นหลักฐาน
ในวันรับแบบด้วย 
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3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานมา 3 ซอง ดังน้ี     
3.1 ซองบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 จะต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

3.1.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดซองใบเสนอราคา)          
บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

ข. บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดซองใบเสนอราคา) 
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการและผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง                              

3.1.2 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุในข้อ 
3.1.1 

3.1.3 ผู้เสนอราคา 3.1.1-3.1.2 ให้ย่ืนสําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

3.2 ซองบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 จะต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
3.2.1 จะต้องมีแคตตาล็อค ครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์      
3.2.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม เอกสารหมายเลข 1.1 โดยผู้เสนอราคา 

จะต้องทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างของมหาวิทยาลัยฯ กับรายละเอียดของผู้เสนอราคา 
3.2.3 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบ

อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน หรือ สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจในกรณีผู้มีอํานาจเป็น             
ผู้ลงนามในใบเสนอราคา  

3.3 ซองใบเสนอราคา 
 

 4. เสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ ในเอกสารหมายเลข 1.1 น้ี             

โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขุดลบ
แต่งเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง  

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาแต่ละรายการเพียงราคา
เดียวและราคารวม  ทั้งน้ีราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายๆ ทั้งปวง  

4.3 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไม่เกิน 120 
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อคและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์         ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
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สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง   
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ        
แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

4.5 ก่อนการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ            
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร 

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองฯ ระบุช่ือผู้เสนอราคาทั้ง 3 ซอง และปิดผนึกซองให้เรียบร้อย ดังน้ี  
1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 โดยระบุหน้าซอง “บัญชีเอกสารส่วนที่ 1”   จ่าหน้าซอง

ถึง    
“ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์เลขที ่61/2556” 

2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 โดยระบุหน้าซอง “บัญชีเอกสารส่วนที่2”   จ่าหน้าซอง
ถึง    
“ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์เลขที ่61/2556” 

3)  ซองใบเสนอราคา โดยระบุหน้าซอง “ใบเสนอราคา” จ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการดําเนินการสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์เลขที่ 61/2556” 

ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา
แล้วจะไม่รับซองและเอกสารอ่ืนเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา          แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตาม ข้อ1.3 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน
การเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 (2) และคณะ
กรรมการฯ  เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รวมกันกับผู้เสนอราคาอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ (อาคาร 3 ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันจันทร์ที่ 
3 มิถุนายน 2556 ต้ังแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทางราชการอย่างย่ิง 
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาราคารวม (ผู้เสนอราคาจะต้อง

เสนอทุกรายการ) โดยแต่ละรายการราคาจะต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือ ราคาตามบัญชีมาตรฐาน 
ของสํานักงบประมาณฉบับล่าสุด ตามลําดับ   

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง           
ใบเสนอราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 

5.3 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปน้ี  

1. ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน          
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 

2. ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลหรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา 

3. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระ               สําคญัหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน   

4.  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้                  
ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญและให้ถือว่าเป็นการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุผลที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 

 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายในหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือตาม ข้อ 4.6 และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้ง
งาน 

  ในกรณีน้ี หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
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 6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทําการ

ของทางราชการนับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาก็ได้  

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ หรือ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทํา
สัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 5 วันทําการ  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

ก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามที่ กวพ.กําหนด 
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย์ และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ           

สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

 7.  อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน 

 
8. การรับประกันความชาํรดุบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลัยแล้วแต่

กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเอกสารหมายเลข 1.1  นับถัดจาก
วันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

9.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้องนําเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังน้ี 

(1) แจ้งการสั่ง หรือ นําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศและของน้ัน
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
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(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิ

เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุก
ของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

9.2 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน(ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
                                  14 พฤษภาคม 2556 
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 เอกสารหมายเลข 1.1 
 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชดุการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ จํานวน 1 ชุด  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

ชุดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
1.ชุดทดลองการเคลื่อนที่และการชนของวัตถุใน 1 มิติ บนรางอากาศ จํานวน 4 ชุด 
แต่ละชุดประกอบด้วยเครื่องมือ/อุปกรณ์ ดังน้ี 
1. ชุดการเคลื่อนที่บนรางอากาศ    1 ระบบ 
2. เครื่องนับสัญญาณแบบดิจิตอล   1 เครื่อง 
 
1.ชุดการเคลื่อนที่บนรางอากาศ 1 ระบบ  
   มีคุณลักษณะเฉพาะดังน้ี 
   1.1. รางอากาศ (Air track)  
        (1) ทําจากโลหะไม่เป็นสนิม ความยาวของราง 200 cm มีสเกลบอกระยะไม่น้อยกว่า 0190 cm 
บนราง อากาศ   
        (2) ผิวหน้าเรียบเจาะรูเพ่ือให้ลมพุ่งออกโดยสม่ําเสมอ 
         (3) มีขาต้ัง 2 ตําแหน่ง สามารถปรับระดับได้อย่างน้อย 1 ตําแหน่ง 
        (4) มีเครื่องยิงไฟฟ้า (Electric launcher) ใช้สําหรับยิงไกลเดอร์ ติดต้ังที่ปลายรางอากาศ 
         (5) มีกล่องสวิตช์ (Switch box) สําหรับจ่ายไฟขนาด 8 V DC ให้กับวงจรเคร่ืองยิงไฟฟ้า   
 (6) มีชุดรอกประสิทธิภาพสําหรับติดที่ปลายราง    
   1.2. เครื่องป๊ัมอากาศพร้อมท่อ (Air blower with tube)   
         (1) ใช้กับไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz 
         (2) มีตัวปรับค่าความดันอากาศได้  
         (3) มีท่อความดันอากาศ ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 m          
   1.3. ชุดตัวรับรู้เซลลแ์สง (photocell sensor)      
        (1) ตัวรับรู้เซลล์แสงพร้อมสายเคเบิล   2 ชุด 
         (2) ขาต้ังพร้อมแท่งเหล็กและข้อต่อ   2 ชุด                      
   1.4. ชุดไกลเดอร์                                                           
         (1) ไกลเดอร์ 2 ตัว 
         (2) มีแผ่นตัดแสงขนาดต่างๆ จัดให้ครบ  
         (3) มีอุปกรณ์สาํหรับการชนแบบยืดหยุ่น จัดให้ครบ 
         (4) มีอุปกรณ์สําหรับการชนแบบไม่ยืดหยุ่น จัดให้ครบ           
   1.5. ชุดมวลสําหรับเพ่ิมนํ้าหนัก (Slotted weights set)  
        (1) มีมวล 5 g , 10 g และ 50 g  จัดให้ครบ                            
         (2) ตัวแขวนนํ้าหนัก (scale pan)  2 ตัว 
    วัสดุอ่ืน 
       - ตลับเมตร    1 อัน 
   - ไม้เมตรอย่างดี     1 อัน          
  - ด้ายไหม   1 หลอด 
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2. เครื่องนับสญัญาณแบบดิจิตอล   1 เครือ่ง 
    มีคุณลักษณะเฉพาะดังน้ี 
     2.1 เป็นเคร่ืองวัดและบันทึกผลแบบมหีน่วยความจํา (Memory) 
     2.2 สามารถวัดได้ไม่น้อยกว่า 8 digit 7 segment LED 25 mm high  
     2.3 ใช้สําหรับการวัดช่วงเวลา คาบ ความเร็วรอบ ความถี่ และการชน ฯลฯ  
     2.4 ใช้กับไฟฟ้า 220 VAC,50 Hz 
 2.5 มีหน่วยเซลล์แสง (Photocell unit) 2 หน่วย คือ Input A และ Input B 
     2.6 การวัดเวลา startstop  จาก 0.01 ms  100 s ความละเอียด 0.01 ms 
     2.7 การชน (Collisions)    
          การวัดเวลา min/max :  0.01 ms/100 s  ความละเอียด 0.01 ms แต่ในช่วงเวลามากกว่า 10 s         
ความละเอียด 1 ms   
          การบันทึกค่าความจํา (Memory storage) ได้ 4 ค่า คือ 2 ค่าจากเซลล์แสงแต่ละตัว หรือ 3 ค่า จาก       
เซลล์แสง 1 ตัว และ 1 ค่า จากเซลล์แสงตัวอ่ืนๆ 
     2.8 ความเร่ง (Acceleration)    
          การวัดเวลา min/max : 0.01 ms/100 s  ความละเอียด 0.01 ms แต่ในช่วงเวลามากกว่า 10 s 
ความละเอียด 1 ms  การบันทึกค่าความจํา  สําหรับการวัดเวลาผ่าน เซลล์แสง A  เซลล์แสง B และระหว่าง
เซลล์แสง A    ถึง เซลล์แสง B  
     2.9 คาบ (Period) :  0.01 ms ถึง 10 s  
     2.10 ความถี่ : 0.01 Hz 1 kHz ความละเอียด 0.01Hz  
                               1 kHz  10 kHz ความละเอียด 0.1 Hz 
                       10 kHz  2.5 MHz ความละเอียด 1 Hz   
 2.11 การบันทึกค่าความจํา : 50 ค่า หรือดีกว่า 
    2.12 การนับ (Counter) : 1 count  10 million counts ความละเอียด 1 count                                
    2.13 การวัดเวลา  :  1 s, 10 s, 60 s และ 100 s 
    2.14 เวลาเกต (Gate times)  :  2.5 MHz/0.4 ms   
    2.15 มีฟังก์ชันการทํางาน (Operations function) เพ่ือวัดปริมาณที่เก่ียวกับการทดลองฟิสิกส์ ดังน้ี 
             (1) Start/Stop                    (2) Collision       
             (3) Acceleration                 (4) Period        
             (5) Frequency                    (6) Count               (7) Continuous     
    2.16 มีสายไฟและอุปกรณ์ 
 
3. รายละเอียดทั่วไป 

  3.1 เป็นชุดทดลองที่ใช้ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง 1 มิติ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎการ
อนุรักษ์ พลังงานกล การชนกันของวัตถุใน 1 มิติ และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น ฯลฯ 

     3.2 เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากยุโรป หรืออเมริกา เท่าน้ัน      
     3.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต โดยมีหนังสือแต่งต้ังการเป็นตัวแทน
จาก ผู้ผลิตเพ่ือการบริการหลังการขาย 
     3.4 มีห้องปฏิบัติการซ่อมภายในประเทศทีไ่ด้มาตรฐาน  
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     3.5 อุปกรณ์ที่เสนอทุกช้ินให้รวมรับประกันหลังการขายโดยไม่มีเง่ือนไข ที่เสนอต้องมีการรับประกัน
เครื่อง     ไม่น้อยกว่า 1 ปี ฟรีค่าอะไหล่และค่าแรง แบบบริการถึงมหาวิทยาลัยในระยะเวลาไม่เกินวัน
ทําการถัดไป   (On Site Service Next Business Day)  
     3.6 มีหนังสือคูม่ือการใช้งาน ภาษาไทย/อังกฤษ 2 เล่ม 
     3.7 มีการจัดการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้งานชุดทดลองแก่อาจารย์ผู้ที่สนใจในกลุ่มวิชาฟิสิกส ์
 3.8 กําหนดส่งมอบภายใน 120 วัน ยืนราคา 120 วัน 
 
2. ชุดทดลองการตกอย่างเสร ีจํานวน 3 ชุด 
แต่ละชุดประกอบด้วยเครื่องมือ/อุปกรณ์ ดังน้ี 
1. ชุดการตกอย่างเสรี     1 ระบบ 
2. เครื่องนับสัญญาณแบบดิจิตอล   1 เครื่อง 
 
1. ชุดการตกอย่างเสร ี  1 ระบบ 
   มีคุณลักษณะเฉพาะดังน้ี 
   1.1 หน่วยปล่อย (Release mechanism)                                
         (1) เป็นอุปกรณ์ในส่วนที่เป็น starter switch 
         (2) เป็นชุดแม่เหล็กไฟฟ้า เพ่ือให้มีอํานาจดึงดูดลูกกลมโลหะได้    
         (3) มีช่องเสียบสายไฟต่อวงจรไปยังอุปกรณ์วัดเวลาที่ช่อง Input A  

      (4) มีลูกกลมโลหะ ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 mm และ 16 mm อย่างละ 2 ลูก 
         (5) มีข้อต่อสําหรับยึดชุดอุปกรณ์น้ีเข้ากับแท่งโลหะ 
         (6) มีสายไฟและอุปกรณ์ 
  1.2 ชุดสวิตช์กระทบ (Strike Plate) 
         (1) มีแผ่นสวิตช์ (Switch plate) สําหรับรองรับการกระทบของลูกกลมโลหะที่ตกลงมาจากหน่วย
ปล่อย 
         (2) มีช่องเสียบสายไฟต่อวงจรไปยังอุปกรณ์วัดเวลาที่ช่อง Input B    
         (3) มีสายไฟและอุปกรณ์       
  1.3 ชุดฐานต้ังพร้อมแท่งเหล็ก            
         (1) มีฐานต้ังที่สามารถรองรับนํ้าหนักให้อยู่ในสมดุลได้ 1 ตัว   
         (2) มีแท่งโลหะชุบยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร 1 แท่ง 
 
2. เครื่องนับสญัญาณแบบดิจิตอล 1 เครื่อง 
    มีคุณลักษณะเฉพาะดังน้ี 
     2.1 เป็นเคร่ืองวัดและบันทึกผลแบบมหีน่วยความจํา (Memory) 
     2.2 สามารถวัดได้ไม่น้อยกว่า 8 digit 7 segment LED 25 mm high  
     2.3 ใช้สําหรับการวัดช่วงเวลา คาบ ความเร็วรอบ ความถี่ และการชน ฯลฯ  
     2.4 ใช้กับไฟฟ้า 220 VAC,50 Hz 
     2.5 มีหน่วยเซลล์แสง (Photocell unit) 2 หน่วย คือ Input A และ Input B 
 2.6 การวัดเวลา start-stop จาก 0.01 ms – 100 s ความละเอียด 0.01 ms   
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 2.7 การชน (Collisions)    
          การวัดเวลา min/max :  0.01 ms/100 s  ความละเอียด 0.01 ms แต่ในช่วงเวลามากกว่า 
10 s  ความละเอียด 1 ms   
           การบันทึกค่าความจํา (Memory storage) ได้ 4 ค่า คือ 2 ค่าจากเซลล์แสงแต่ละตัว หรือ 3 
ค่า   จากเซลลแ์สง 1 ตัว และ 1 คา่ จากเซลลแ์สงตัวอ่ืนๆ 
     2.8 ความเร่ง (Acceleration)    
           การวัดเวลา min/max : 0.01 ms/100 s  ความละเอียด 0.01 ms แต่ในช่วงเวลามากกว่า 
10 s ความละเอียด 1 ms  การบันทึกค่าความจํา  สําหรับการวัดเวลาผ่าน เซลลแ์สง A  เซลลแ์สง B และ
ระหว่างเซลล์แสง A ถึง เซลลแ์สง B  
     2.9 คาบ (Period) :  0.01 ms ถึง 10 s  
     2.10 ความถี่ : 0.01 Hz 1 kHz ความละเอียด 0.01Hz  
                               1 kHz  10 kHz ความละเอียด 0.1 Hz 
                              10 kHz  2.5 MHz ความละเอียด 1 Hz    
 2.11 การบันทึกค่าความจํา : 50 ค่า หรือดีกว่า 
   2.12 การนับ (Counter) :   1 count  10 million counts ความละเอียด 1 count                                
    2.13 การวัดเวลา :  1 s, 10 s, 60 s และ 100 s 
    2.14 เวลาเกต (Gate times)  :  2.5 MHz/0.4 ms   
    2.15 มีฟังก์ชันการทํางาน (Operations function) เพ่ือวัดปริมาณที่เก่ียวกับการทดลองฟิสิกส์  ดังน้ี 
             (1) Start/Stop                    (2) Collision       
             (3) Acceleration                 (4) Period        
             (5) Frequency                    (6) Count               (7) Continuous     
    2.16 มีสายไฟและอุปกรณ์ครบชุด 
 
3. รายละเอียดทั่วไป 
     3.1 เป็นชุดทดลองที่ใช้ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่ง การตกอย่างเสรีภายใต้ความเร่งโน้มถ่วง
และ   การทดลองเพ่ือหาค่าสนามโน้มถ่วงของโลก ณ ตําแหน่งต่างๆ 
     3.2 เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากยุโรป หรืออเมริกา เท่าน้ัน      
     3.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต โดยมีหนังสือแต่งต้ังการเป็นตัวแทน
จากผู้ผลิตเพ่ือการบริการหลังการขาย 
     3.4 มีห้องปฏิบัติการซ่อมภายในประเทศทีไ่ด้มาตรฐาน  
     3.5 อุปกรณ์ที่เสนอทุกช้ินให้รวมรับประกันหลังการขายโดยไม่มีเง่ือนไขที่เสนอต้องมีการรับประกัน
เครื่อง    ไม่น้อยกว่า 1 ปี ฟรีค่าอะไหล่และค่าแรง แบบบริการถึงมหาวิทยาลัยในระยะเวลาไม่เกินวันทําการ
ถัดไป             (On Site Service Next Business Day)   
     3.6 มีหนังสือคูม่ือการใช้งาน ภาษาไทย/อังกฤษ 2 เล่ม 
     3.7 มีการจัดการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้งานชุดทดลองแก่อาจารย์ผู้ที่สนใจในกลุ่มวิชาฟิสิกส ์
     3.8 กําหนดส่งมอบภายใน 120 วัน ยืนราคา 120 วัน        
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3.เครื่องคอมพิวเตอรส์ําหรบังานประมวลผลแบบท่ี 1 จํานวน 2 เครือ่ง 
    3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลกั (4 core) และมีความเร็วสญัญาณ
นาฬิกา       ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
    3.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ีหน่วย ความจําไม่น้อยกว่า 512 MB  
    3.3 มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
    3.4 มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 
หน่วย  
    3.5 มี DVDRW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
    3.6 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    3.7 มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมขีนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว          
จํานวน 1 หน่วย    
    3.8 กําหนดส่งมอบภายใน 120 วัน ยืนราคา 120 วัน     
 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ จํานวน 1 เครื่อง 

     4.2 มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถเพ่ิม
ขนาด      ได้รวมไม่น้อยกว่า 8 GB   

     4.6 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 4.7 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 b/g/n) และ Bluetooth     
 4.8 มีช่องสําหรับเช่ือมกับจอภาพ (VGA Port) 
 4.9 มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMITM อย่างน้อย 1 ช่อง 
     4.10 มีระบบเสียงแบบ High definition พร้อมลําโพงภายในตัวเคร่ืองมี Pointing Device แบบ 
TouchPad 
     4.11 แบตเตอรี่ขนาด 6 cells ชนิด LiIon 
     4.12 ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Ultimate 
     4.13 ติดต้ัง Microsoft Office 2007, Adobe Photoshop CS3 และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่จําเป็น       
     4.14 มีระบบเก็บหัวอ่าน Hard Disk ป้องกันข้อมูลเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระแทก (3D 
Driveguard) พร้อมไฟแสดงสถานะการทํางาน    
     4.15 ต้องมีสาย VGA สีดําอย่างอย่างดี (80 C 30 V, V W1) ความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร   
     4.16 กําหนดส่งมอบภายใน 120 วัน ยืนราคา 120 วัน                  
 
5.เครื่องพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 
     5.1 เป็นเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์LED ส ี
     5.2 เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
     5.3 ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED 
     5.4 มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB    
     5.5 มี Interface อย่างน้อย 1 x USB2.0และ 1 x Ethernet 10/100 BASE TX      

    4.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลกั (4 Core) Intel Core i7 หรือดีกว่า ที่มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ตํ่ากว่า 2.66 GHz หรือดีกว่า และเป็นเคร่ืองประมวลผลแบบ 64 บิต           

     4.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จํานวน 1 หน่วย 
     4.4 มีจอภาพสีแบบ High Definition LED มีขนาดไม่น้อยกว่า 14.0 น้ิว  
     4.5 มี DVDRW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย          
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     5.6 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
     5.7 มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที 
     5.8 มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที 
     5.9 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและส)ี ได้   
     5.10 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้่อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
 5.11 มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    5.12 สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา   
    5.13 สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา 
    5.14 สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
    5.15 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 
แผ่น 
    5.16 กําหนดส่งมอบภายใน 120 วัน ยืนราคา 120 วัน        
 
6.เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 
    6.1 เป็นเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
    6.2 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi 
    6.3 มีความเร็วในการพิมพ์ไมน้่อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
    6.4 มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
 6.5 ม ีInterface อย่างน้อย 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Etehenet 10/100 BASE TX 
 6.6 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น    
      6.7 กําหนดส่งมอบภายใน 120 วัน ยืนราคา 120 วัน        
 
7.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จํานวน 2 เครื่อง                        
    8.1 มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W 
    8.2 สามารถสาํรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
    8.3 กําหนดส่งมอบภายใน 120 วัน ยืนราคา 120 วัน        
 
เง่ือนไขการรับประกัน – ซ่อมบํารุง 
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสนอทุกช้ินให้รวมการรับประกันหลังการขายโดยไม่มีเง่ือนไข  
ต้องมีการรับประกันเคร่ืองไม่น้อยกว่า 3 ปี ฟรีค่าอะไหล่และค่าแรง แบบบริการถึงที่มหาวิทยาลัยในระยะเวลา
ไม่เกินวันการถัดไป (On Site Service Next Business Day)  
 1.2 สามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ตลอดวันทําการ ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 หลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้วทางผู้ขายจะต้องตอบรับทราบกลับมาภายใน 24 ช่ัวโมงในเวลาทําการ       
โดยทางโทรศัพท์ โทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์                    
 
                                                ----------------------------------------- 
                                                     
 


