
 
 
 

 
                                                      
                                     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
    เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 ชุด ครั้งที่ 2                                    
                                          ประกาศเลขที ่E (ซ) 9/2556 
                                       ______________________ 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวด

ราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ติดต้ัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข มหาวิทยาลัยฯ จะทําสัญญาก่อหนี้ผูกพัน
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินจากคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้น ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งาน            
มาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบัผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาํการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.6 

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
กําหนดดูสถานที่และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ อาคารอํานวยการ ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ หาก
ผู้ประสงค์ราคารายใดไม่เข้ารับฟังคําช้ีแจงตามกําหนด จะถือว่าเข้าใจและรับทราบ        ในรายละเอียด 
ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ้างเพื่อให้พ้นความ
รับผิดชอบ หรือจะยกมาเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไม่ได้ 

 
 
 
 

กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ (อาคาร 3 ช้ัน 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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กรุงเทพมหานคร และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบภายในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.
2556 และกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2556 

 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ชุดละ 300.-บาท ได้ที่งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่ม

บริหารงานคลังและพัสดุ สนอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 
น. ต้ังแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข               0-2890-
1801, 0-2466-9000 ต่อ 5023-4 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ 
http://www.dru.ac.th หรือ เว็บไซต์  http://www.gprocurement.go.th หรือกรณีผู้มีอํานาจไม่สามารถมา
ขอซื้อเอกสารด้วยตนเองได้นั้น จะต้องมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอํานาจที่ลงนามโดย
กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอํานาจกระทําการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) และ
หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน และสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ มาย่ืน
เพื่อเป็นหลักฐานในการขอซื้อแบบด้วย 

 
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2556 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง) 
                                                                                   อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E (ซ) 9/2556 

การซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 ชุด ครั้งที ่2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมทุรปราการ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 
------------------------------------ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 

ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อ
นี้ ต้ อ ง เ ป็ น ข อ ง แ ท้  ข อ ง ใ ห ม่  ไ ม่ เ ค ย ใ ช้ ง า น ม า ก่ อ น  ไ ม่ เ ป็ น ข อ ง เ ก่ า เ ก็ บ  อ ยู่ ใ น ส ภ า พที่ จ ะ 
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ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้  

1.  เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
 1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
 1.4  แบบสัญญาซื้อขาย  
 1.5  แบบหนังสือค้ําประกัน  

  (1)  หลักประกันซอง   
(2)  หลักประกันสญัญา  

 1.6 บทนิยาม  
(1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารสว่นที่ 1 
  (2) บัญชีเอกสารสว่นที่ 2 
 1.8 แบบบัญชรีายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
 1.9 แบบบัญชผีู้มีอํานาจควบคุม 

2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์  
2 .2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ที่ ถูกระบุ ช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่ เ ป็นผู้ที่ ไ ด้รับผลของการสั่ งให้นิ ติ บุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  

 
 
2 . 3  ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา 

ราย อ่ืน  และ/หรื อ  ต้ องไม่ เ ป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้ มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

2.5 เง่ือนไขและข้อกําหนดตามประกาศ ปปช. 
ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ปปช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ            
(ฉบับที่ 2) 2555 

  2.5.1 ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับหรือรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

  2.5.2 ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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  2.5.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน             

แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
3.  หลักฐานการเสนอราคา  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ  
  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

   (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

พร้อมวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  

 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)  สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ บัญชีผู้มีอํานาจควบคุม และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง     
   (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
   (3) สําเนารายชื่อผู้ถือหุ้น 
    (4) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (5) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

   (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.7 (1)  
 
 3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(1) จะต้องมีแคตตาล็อก ตามข้อ 4.4 ทีแ่สดงคุณสมบัติของครุภัณฑ์ครบทุกรายการและ/หรือ
อุปกรณ์ประกอบอื่นที่เสนอ ตามรายการในเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาฯ 1.1 หรือหากเปน็สําเนารูป
ถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล และแต่ละรายการจะต้องมีข้อความบอก
ช่ือรายการ และลําดับของรายการอย่างชัดเจน 

(2)  คุณลักษณะตามรายละเอียดตามขอบเขตงาน (TOR)  โดยผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องทําการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างมหาวิทยาลัยกับรายละเอียดของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยบอกชื่อ ย่ีห้อ/รุ่นให้ชัดเจน 

(3)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอื่นทําการแทน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ โดยจะต้อง
รับรองสําเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 

(4)  หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
(5)  แบบใบยื่นข้อเสนอฯ กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์

จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
(6) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์พร้อมทั้งกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้ย่ืนข้อเสนอให้ชัดเจนทั้ง 3 ฉบับ พรอ้มประทับตรา  
(7)  หนังสือรับรองต่าง ๆ ที่ปรากฏตาม TOR 
(8) สําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง 
(9) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 และเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.7 (2) 

4.  การเสนอราคา  
 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ 

ด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์นี้  
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โดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ให้ชัดเจน  

 4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา 
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

 4.4  ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องส่ งแคตตาล็ อกและหรื อแบบรู ปและรายการละเอี ยด 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไปพร้อมเอกสารในบัญชีส่วนที่ 1 และเอกสารในบัญชีส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 1 วัน  

 
**  4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จาํนวน ……………-…………… (หน่วย) 

เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไมใ่ช้แล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

 4.6 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด         
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ เลขที่ เลขที่ E (ซ) 9/2556” ย่ืนต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการจัดซื้อชุดครภัุณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 ชุด 
ครั้งที่ 2 ติดต้ัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมทุรปราการ ในวนัที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 ต้ังแต่เวลา 
10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ช้ัน 5  

 เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น 
ผู้ มี ผ ลป ระ โ ยชน์ ร่ ว ม กั น ระหว่ า ง ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากั บผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์  
ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อด้วยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส์หรื อไม่  พร้อมทั้ งตรวจสอบ 
ข้ อเสนอตาม ข้ อ 3.2 และแจ้ งผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาแต่ ละรายทราบผลการพิ จารณาเฉพาะของตน 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิ ธีการ 
ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่ า มี ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาหรื อผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคา กระทํ าการอั นเป็ นการขั ดขวาง 
การแข่ งขั นราคาอย่ างเป็นธรรมตาม ข้ อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบื้ องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู้ ประสงค์ 
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จะเสนอราคาที่ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์ จะเสนอราคารายอื่ น หรือเป็นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกัน 
ระหว่ างผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากับผู้ ให้บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านคุณสมบั ติทางด้ านเทคนิค อาจอุทธรณ์คํ าสั่ งดั งกล่ าว 
ต่ อหั วหน้ าหน่ วยงานที่ จั ดหาพั สดุภายใน 3 วั น นั บแต่ วันที่ ได้ รั บแจ้ งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  

 
 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กําหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคา 
จะสั่ งพั กกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให้ ผู้ แทนผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่ น  
และเมื่ อแก้ ไขข้ อขัดข้ องแล้ ว จะให้ ดํ าเนินกระบวนการเสนอราคาต่ อไป จากขั้ นตอนที่ ค้ างอยู่ ภายในเวลา 
ของการเสนอราคาที่ ยั งเหลือก่อนจะสั่ งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน 
วันเดี ยวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็ นว่ ากระบวนการเสนอราคาจะไม่ แล้ วเสร็ จได้ โดยง่ าย  
หรื อข้ อขั ดข้ องไม่ อาจแก้ ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ งยกเลิ กกระบวนการเสนอราคา  
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 4.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 

2,200,000.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)  
 (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว  
 (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
 (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา               

โดยราคาที่ เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการ                
ประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000.-บาท                
จากราคาสู งสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้ งละ               
ไม่น้อยกว่า 4,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

 (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว   
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการ ให้ บ ริ ก า ร เสนอราคาทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ และค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ เดิ นทางของผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2556 ต้ังแต่เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบ
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ต่อไป 

 
          (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 

ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่ เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

5.  หลักประกันซอง  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  

จํานวน 110,000.-บาท (หนึ่ งแสนหนึ่ งหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ํ าประกัน                     
ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (19 กรกฎาคม ถึง 6 
พฤศจิกายน 2556) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 5.1  เงินสด  
 5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ  
 5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
 5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงิ นทุ นเพื่ อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิ จค้ํ าประกั นตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 

 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน  

15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา  
 6.1  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วย 

ราคารวม  
 6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน 

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิ ธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ 
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เท่านั้น  

 
 
 
 
 
 6.3 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน  

ในกรณีดังต่อไปนี้  
 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ              

ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย  
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 (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี                     

การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  
 6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย มสีิทธิใหผู้ป้ระสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รบัราคาหรือไม่ทําสัญญา
หากหลักฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 6.5 มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิ จารณาเลื อกซื้ อในจํ านวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ ก 
การประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส์  โดยไม่ พิ จารณาจั ดซื้ อเลยก็ ได้  สุ ดแต่จะพิ จารณา  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัย เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิก 
การประกวดราคาซื้อด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้ งงาน ไม่ ว่าจะเป็น 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า  
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ได้ รั บการคั ดเลื อกเป็ นผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคา ที่ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ มี สิ ทธิ 
เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 มหาวิทยาลัย มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 7.  การทําสัญญาซื้อขาย  

 7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัย อาจจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ  

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัย เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุ
ในข้อ 1.4 หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์  
ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย เจ้าของงบประมาณ                  
แต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน 
เท่ า กั บร้ อยละห้ า  ( 5% )  ของร าคาสิ่ ง ขอ งที่ ป ระกวดราคาซื้ อ ด้ วย วิ ธี ก า รทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ 
ได้ให้มหาวิทยาลัย ยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (1) เงินสด 
 (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น 
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ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ  

  (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ 
ในข้อ 1.5 (2)  

  (4)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ํ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)  

  (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 

ตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
8.  อัตราคา่ปรบั  
 คา่ปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ใหค้ิดในอัตราร้อยละศูนย์จุดสองต่อวัน  
9.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  

หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ของสิ่ งของที่ ซื้ อขายที่ เกิดขึ้ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ ระบุ ไ ว้ ใน  TOR นับถัดจากวันที่ ผู้ ซื้ อ 
รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชํารุดบกพร่อง  

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ  
 10.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี 2556 
 10.2 เมื่อมหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ 

ตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าว 
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 
 (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 

ภายใน  7 วัน  นับต้ังแต่ วันที่ผู้ ขายสั่ ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เ ว้นแต่เป็นของที่ รั ฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด  

 (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น  
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น  

 (3)  ในกรณีที่ ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  

 10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อมหาวิทยาลัยแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) 
และ(7) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัย จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที  
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
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ที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัย จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 10.5 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 
หมายเหตุ : ผู้ที่ย่ืนความจํานงขอรับเอกสารสอบราคา จะต้องเป็นผู้มีอํานาจในการทํานิติกรรมในนามของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารด้วยตนเองได้  
สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอื่นหรือหุ้นส่วนหรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดําเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ผู้มา
ติดต่อขอรับเอกสารแทนจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ลงนามโดยผู้มีอํานาจกระทําการในนามของนิติบุคคลนั้น
พร้อมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัทหรือห้าง สําเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสีย
ภาษีและสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานในวันรับแบบด้วย 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

10 กรกฎาคม 2556 
 

 
 
 

เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา 1.1  
 

 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 

ติดต้ัง ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ    

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

1) ความเปน็มา 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษามีภาระหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งมั่น จัดการศึกษา         
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทางปัญญาแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็น
นักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนางาน
ในหน้าที่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ประกอบเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกฝนตนเองเป็นการเพิ่มศักยภาพความสามารถทางภาษา อันจะส่งผลให้
นักศึกษาได้รับการพิจารณาเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 
2) วัตถุประสงค์   

1. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมทุรปราการ 
2. เพื่อใช้รองรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ 
3. เพื่อเพิ่มเติมห้องปฏิบัติการทางภาษารองรับการขยายงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ 
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3) คุณสมบัติของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา 

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบัผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม         

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
 
5. เงื่อนไขและข้อกําหนดตามประกาศ ปปช. 

ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ปปช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 
2) 2555 

  5.1 ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับหรือรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

  5.2 ผู้ที่ เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  5.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน             
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
4) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
ครุภัณฑ์ จํานวน 11 รายการ ดังนี ้
รายการที่ 1 โปรแกรมชุดปฏิบัติการสื่อการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษและระบบควบคุมการปฏิบัติการ
สําหรบัผูส้อนและผูเ้รียน จํานวน 1 ชุด จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าดังต่อไปนี้  

1.1 สามารถกาํหนดลักษณะการแสดงผลชือ่ของ Icon ของเครื่องผู้เรียนได้อย่างน้อย 4 รูปแบบ 
คือ PC Name, IP Address, Username ที่ผู้เรียนใช้ในการ Login และ Ask from students 

1.2 สามารถจดั Icon ของเครื่องผู้เรียนตามลักษณะจริงภายในห้อง โดยมีเครื่องมือสําหรับ Move เครื่อง
ผู้เรียน, Align Top, Align Bottom, Align Left และ Align Right 

1.3 Icon ของเครื่องผู้เรียน สามารถแสดงสถานการณ์ทํางานของโปรแกรมสําหรับผู้เรียนว่ากําลังทําอะไร 
เช่น Play, Stop เป็นต้น 

1.4 มีกิจกรรมให้ผู้สอนเลือกได้ในลักษณะ Drop-Down List โดยต้องมีอย่างน้อย 3 รูปแบบ เช่น 
กิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Mode) กิจกรรมการสอนผา่นเครื่อง ผู้สอน (Tutoring) กิจกรรม
การเรียนผ่าน WEB Browsing เป็นต้น 

1.5 สามารถสัง่ควบคุมหน้าจอ Lock Screen, Mouse และ Keyboard เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนได้ 
1.6 สามารถตรวจสอบหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนได้แบบอัตโนมัติ (Auto Scan) โดยสามารถ

กําหนดเวลาในการตรวจสอบภาพหน้าจอได้ 
1.7 ผู้สอนสามารถสนทนาทางเสียงกับผู้เรียนผ่านระบบได้ 
1.8 เมนูรองรับภาษาได้อย่างน้อย 7 ภาษาคือ อาราบิค อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลี่ยน ไทยและจีน 
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1.9 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทางด้านการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของระบบการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย หรือระบบปฏิบัติการทางภาษา โดยมีเอกสารแสดงและยื่นมาใน
วันยื่นซอง 

1.10 มีหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่าย หรือ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากผู้นําเข้าภายในประเทศ 
โดยมีเอกสารแสดงและยืน่มาในวันยื่นซอง 

 
 
1.11 โปรแกรมชุดปฏิบัติการสําหรับผู้เรียน จํานวน 1 โปรแกรม       

1.11.1 เป็นโปรแกรมที่มีเครือ่งหมายการค้าเดียวกันกับระบบควบคุมการปฏิบัติการสําหรับผู้สอน 
1.11.2 สามารถควบคุมการทาํงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทํางานบนคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล

ทั่วไป และโปรแกรมทํางานบนระบบ Windows 7 หรือใหม่กว่า 
1.11.3 สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังเครื่องผู้สอน 
1.11.4 สามารถส่งข้อความไปยังผู้สอนได้ 
1.11.5 สามารถรองรับการเปิดข้อมูลอย่างน้อย 3 รูปแบบคือ wav, wma และ mff ได้ 
1.11.6 ผู้เรียนสามารถ Chat กันภายในกลุม่และทั้งชั้นได้หลังจากที่ผู้สอนอนุญาตให้ Chat 
1.11.7 เมนูรองรับภาษาได้อย่างน้อย 6 ภาษา คือ อาราบิค อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส        

อิตาเลี่ยน และ จีน 
1.12 ชุดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 41 License 

1.12.1 เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ออกแบบให้ใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบ 
มัลติมีเดีย และสามารถทํางานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Local Area Network) 

1.12.2 เป็นโปรแกรมที่มีการออกแบบให้มกีารทํางานแบบแยกส่วน (Module) โดยมลีักษณะการ
ทํางานต่างๆ ดังนี้ โปรแกรมสว่นของผู้สอน โปรแกรมส่วนของผู้เรียนและโปรแกรมส่วนการจัดการและควบคุม
ระบบ 

   1.12.3 มีการออกแบบบทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ในระดับผู้ใช้ขั้นต้นและ                     
ระดับผู้ใช้ขั้นกลาง 

   1.12.4 มีบทเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาในการฝึกทักษะดา้นต่าง ๆ เช่น การอ่าน การฟัง การพูดและ
การเขียน รวมถึงการใช้ศัพท์และไวยากรณ์ 

   1.12.5 มีการออกแบบบทเรียนที่ใช้สําหรบัการฝึกทักษะต่าง ๆ ไว้เป็นแนวทางในการศึกษา 
หรือฝึกปฏิบัติ ในทุกระดับการเรียนการสอน  โดยจําแนกออกเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ Themes หรือ 
บทเรียนไม่น้อยกว่า 40 บทเรียน 

   1.12.6 สามารถรองรับการเรียกใช้งานจากคอมพิวเตอร์ผู้เรียนในระบบเครือข่าย (Local Area 
Network) ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 41 เครื่อง 

1.13 คุณสมบัติของโปรแกรมส่วนของผู้สอน 
 1.13.1   มีระบบการจัดการของผู้สอน ใหผู้้สอนสามารถออกแบบบทเรียนโดยใช้โครงสร้าง                       

รูปแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนที่มีอยู่มาคัดเลือกหรือปรับค่ากําหนดให้เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน
และ/หรือเป็นรายบุคคลได้ รวมทั้งสามารถกําหนดให้ระบบจัดการในแบบที่ยืดหยุ่นตอบสนองตามความ
ต้องการ/ความสามารถของผู้เรียนได้ (Dynamic Mode) 

1.13.2 โปรแกรมต้องมีการประเมินผลในแต่ละแบบฝึกทกัษะนั้น มีรายงานผลการ                       
ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ รายงานบันทึกผลสะสม ให้ผูส้อนสามารถตรวจดูผลความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ 

1.13.3 ผู้สอนสามารถสั่งพิมพ์เนื้อหาบทเรียนหรือแบบฝกึทักษะ เพื่อการเตรียมสื่อการเรียนการ
สอนของผู้สอนได้ 
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1.13.4 ผู้สอนสามารถเลือกให้โปรแกรมทําการบันทึกหรือไม่บันทึกเสียงของผู้เรียน                       

ที่ผ่านไมโครโฟน และจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server) โดยสามารถเลือกใช้รูปแบบการจัดเก็บแบบ
ธรรมดา (Non Compression) หรือแบบบีบอัดข้อมูล (Compression) เพื่อเป็นการประหยัดพ้ืนที่ของ
ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

1.13.5 โปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจัดเก็บรายละเอียด                
กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนที่ปฏิบัติระหว่างฝึกทักษะโดยละเอียด ให้ผู้สอนสามารถย้อนติดตามผลการฝกึ
ปฏิบัติของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ในภายหลัง 

1.13.6 ผู้สอนสามารถจัดแผนการเรียนการสอนให้กับผู้เรยีนได้เป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มได้ 
1.14 คุณสมบติัของโปรแกรมส่วนของผู้เรียน  

1.14.1 โปรแกรมต้องมีแบบฝกึทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิ การอ่าน การฟัง การพูดและ                       
การเขียน รวมถึงการใช้ศัพท์และไวยากรณ์ และมรีายงานผลบนหน้าจอ (On screen report) ใหผู้้เรยีน
สามารถติดตามความคืบหน้าในแต่ละแบบฝกึทักษะ  

1.14.2 บทเรียนมีแบบฝึกทักษะในรปูแบบของกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ                        
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละระดับ รวมถึงข้อมูลทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและกิจกรรมประกอบการ
เรียนรู้ 

1.14.3 โปรแกรมมีภาพกราฟฟิกประกอบเมนูคําสั่งเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ 
1.14.4 โปรแกรมสามารถบันทึกเสียงของผู้เรียนผ่านไมโครโฟน แล้วทําการประเมินผล                    

เปรียบเทียบกับเสียงต้นฉบับในโปรแกรม โดยเปรียบเทียบให้เห็นในรูปแบบของกราฟแสดงคลื่นความถี่ของ
เสียง (Wave Form) ให้เลือกแสดงได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ ซึ่งมีทั้งการฝึกปฏิบัติเป็นคํา (Word 
Pronunciation) และเป็นประโยค (Sentence Pronunciation) และสามารถแจ้งคําที่ออกเสียงผิดใน
ประโยคนั้นๆได้ 

1.14.5 โปรแกรมสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวของแหล่งกําเนิดเสียงในช่องปาก                       
(3-D Animated Phonems) พร้อมคําอธิบายวิธีการออกเสียง 

1.14.6 โปรแกรมมีการออกแบบให้มีการฝึกทักษะด้วย บทสนทนาที่ปฏิสมัพันธ์กับผู้เรียน และมี
แบบฝึกหัดที่มคีวามยากในระดับต่าง ๆ โดยมีรูปแบบฝึกต่าง ๆ หลายประเภทอาทิ ปรนัยเลือกตอบ ถูก- ผิด  
เติมคําในช่องว่าง เป็นต้น 

1.14.7 ผู้เรียนสามารถเข้าไปดูบันทึกต่าง ๆ ของตนเองจากโปรแกรมได้ เพี่อให้เห็นถึง                        
ความก้าวหน้าและติดตามผลการเรียนรู้ของตนเองได้ทางหน้าจอภาพ และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนได้
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล ์(e-mail) ที่ออกแบบมาพร้อมใช้ภายในตัวโปรแกรมแลว้ 

1.14.8 สามารถเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอียดอ้างอิงและกิจกรรมได ้
1.15 คุณสมบติัของโปรแกรมส่วนการจัดการและควบคุมระบบ  

               1.15.1 โปรแกรมมีคุณสมบัติช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถทําการลงทะเบียนชั้นเรียน,                         
รายวิชาเรียน, ช่ือผู้สอนและชื่อผู้เรียนได้  
 
 
 

1.15.2 โปรแกรมสามารถกําหนดสิทธิในการใช้ระบบให้กับผู้สอนได้หลายคน โดยผู้สอนแต่ละ
คนสามารถดูแลการเรียนการสอนของผู้เรียนเป็นกลุ่มช้ัน หรือเป็นรายบุคคลได้ ช่วยใหผู้้สอนสามารถปรับ
เงื่อนไขรายละเอียดความสามารถของโปรแกรมในส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นกลุ่มช้ันหรอื
รายบุคคลได้ 
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1.16 รายละเอียดอ่ืนๆ 

1.16.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งต้ัง                        
จากเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือบริษทัผู้ผลิตหรือตัวแทนในประเทศไทย โดยมีเอกสารแสดงและยื่นมาในวันยืน่ซอง 

1.16.2 ผู้เสนอราคาต้องให้การอบรมแก่บุคลากรให้สามารถใช้โปรแกรมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.16.3 รับประกันการใช้งานของโปรแกรมเป็นเวลา 1 ปี 
1.16.4 เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ และได้รับสิทธิการดําเนินการ                         

(License) โดยถูกต้องตามกฎหมายได้ครบทั้ง 41 เครื่อง 
รายการที่ 2  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี้ 
       2.1 ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ 6 แกน ของ Intel ไม่ตํ่ากว่า รุ่น Xeon                                
มีความเร็ว 2.4 GHz ขึ้นไป 
       2.2 มีหมายเลขประจาํเครื่อง (Service Tag) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจากโรงงาน และสามารถตรวจสอบ
หมายเลขประจําเครื่องผ่านทางระบบ Internet 
       2.3 มีหน่วยความจํา (Memory) แบบ DDR3 Non-ECC 1333 MHz ขนาดไม่ต่ํากว่า 8 GB (4 DIMM 
Slots) และรองรับการใช้งานกับ ECC memory 
       2.4 มีหน่วยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard แบบ SATA และ รองรับการทํา RAID 0 
และ 1 และ 5 
       2.5 มี Hard Disk แบบ Serial ATA ขนาดความจุ ไม่ต่ํากว่า 1 TB ความเร็วรอบไม่ต่ํากว่า             
7,200 rpm หรือดีกว่า จํานวน 2 หน่วย 
       2.6 มี DVD +/- RW Drive ความเร็ว จํานวน 1 หน่วย 
       2.7 มีจอภาพแบบ LED หรือ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่ตํ่ากว่า 600:1 ขนาดไม่น้อยว่า             
20 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
       2.8 มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) ทีสนับสนุนการใช้งานแบบ            
10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
       2.9 สามารถติดต้ังกับตู้ Rack ขนาด 19 นิ้วได้ 
       2.10 แป้นพิมพ์เป็นแบบ USB มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดตัวอักษรบนแป้นพิมพ์อย่างถาวร ตัวอักษร
ภาษาไทย และอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องหมายกํากับชัดเจน 
       2.11 มี Function Key จํานวน 12 Keys 
       2.12 มีภาคจ่ายไฟ (Power Supply) แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย 
 
       2.13 สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz 
       2.14 สนบัสนุนมาตรฐาน Trusted Platform Module 1.2 ป้องกันการ Hack ข้อมูล Password 
ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 หรือสูงกว่า พร้อมใช้งานที่มีลิขสทิธ์ิ              
ถูกต้องตามกฎหมาย และคู่มอื จํานวน 1 ชุด    
       2.15 ผู้เสนอราคาหรือบริษัทผู้ผลิต จะต้องมีการรับประกันอย่างน้อยเวลา 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหา 
ทางด้าน Hardware โดยเข้ามาทําการแก้ไข/ซ่อมแซม ณ ที่ติดต้ังเครื่อง (On-Site Service) ภายในวันทําการ
ถัดไป (Next Business Day Response) 
       2.16 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารที่ได้รบัการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  
(สาขาในประเทศไทย) หรือบริษัทผู้ผลิตโดยตรง โดยมีเอกสารแสดงและยื่นมาในวันยืน่ซอง 
       2.17 การติดต้ังระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย (Network) 
              2.17.1 ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบ UTP พร้อมติดต้ัง 
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              2.17.2 ต้ังระบบสายสัญญาณ UTP Cat 6 ตามจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอและเชื่อม 
ต่อระบบภายใน ห้องปฏิบัติการทางภาษา เข้ากับระบบเครือข่ายเดิมด้วยสายสัญญาณ UTP Cat 6 
(ระยะไม่เกิน 100 เมตร) 
              2.17.3 ติดต้ัง Patch Panel Cat 6 พร้อม Cable Management และตดิต้ัง Marker/Labe ที่ต้น
ทางและปลายทางของสัญญาณ 
              2.17.4 ติดต้ังตู้ Consumer Unit และ Breaker ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
              2.17.5 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
              2.17.6 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง 
              2.17.7 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
              2.17.8 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อความปลอดภัย 

       2.17.9 ผู้ขายจะต้องติดต้ัง Load Center สําหรับจา่ยไฟฟ้าให้กับระบบปฏิบัติการภาษาแยกจาก
ระบบไฟแสงสว่างของห้องเรียน 
              2.17.10 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณี 1 เฟส) และสายกราวน์                         
ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 1 ช้ัน 4 ถงึปลายทางสัญญาณ ห้อง 1402 
              2.17.11 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังผู้เรียน ต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 
รายการที่ 3  เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไมน่้อยกว่า 1000 VA จํานวน 1 เครื่อง จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี้ 
       3.1 มีระบบการทํางาน แบบ Line Interactive with stabilizer สามารถจ่ายกําลังไฟฟ้าได้ 
ไม่น้อยกว่า 1000 VA/600W. 
       3.2 ควบคุมการทํางานด้วย Microprocessor  
       3.3 ใช้แบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free ขนาดไม่น้อยกว่า 12 V 7 Ah.  
จํานวนไม่น้อยกกว่า 2 ลูก 
 
 
 
       3.4 มีวงจรป้องกันการกระโชกของกระแสไฟฟ้า (Surge Protection) 
       3.5 มีสญัญาณไฟแสดงสภาวะการทํางาน 

3.6 ปลั๊กไฟขาออกที่ใช้ต่ออปุกรณ์ต่อพ่วง สามารถเสียบได้ทั้งชนิดขากลมและขาแบนมีจาํนวน         
ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง พร้อมปลั๊กไฟฟ้าสําหรับป้องกันไฟกระโชกให้กับอุปกรณ์  1 ช่อง ที่สามารถเสียบได้                         
ทั้งชนิดขากลมและขาแบน 
       3.7. มีพอร์ต TEL-Line สําหรับป้องกันสัญญาณกระโชกให้กับ Tel/ LAN 
       3.8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน  ISO 9001, ISO 14001  และ มอก.1291-2545                          
โดยมีเอกสารแสดงและยืน่มาในวันยื่นซอง 
       3.9. ผู้เสนอต้องมีหนังสือรับรองการสนับสนุนการบริการหลังการขายสําหรับโครงการนี้ จากโรงงานผู้ผลิต
หรือจากตัวแทนจําหน่ายหลักในประเทศไทย โดยมีเอกสารแสดงและยืน่มาในวันยื่นซอง 
       3.10 มีกําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1000 VA/600W. 

 3.11 อุปกรณ์ทุกรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดและมี
การรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
รายการที่ 4  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี้ 
     4.1 ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ของ Intel รุ่น Core I 5 หรือดีกว่าที่มีจํานวนแกนหลัก(Core) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกน ความเร็วสัญญาณ Clock Speed ไม่ต่ํากว่า  3.0 GHz และมี Cache  ไม่ต่ํากว่า 8 MB 
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     4.2 ใช้แผงวงจรหลัก (Main Board) ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่องติดเป็นการถาวรบน
แผงวงจรหลัก (Main Board) 
     4.3 ตัวเครื่องถูกออกแบบให้สามารถถอดประกอบ ฝาเครื่อง ซีดีรอม และ ฮาร์ดดิสก์ได้โดยไม่ต้องใช้ไขควง
ในการถอด 
     4.4 มีหมายเลขประจําเครื่อง (Service Tag) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจากโรงงาน และสามารถใช้
หมายเลขประจําเครื่องตรวจสอบสถานะการรับประกัน และ ฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องผ่านทางระบบ Internet ได้ 
     4.5 มีหน่วยความจําหลัก (Main Memory) แบบ  DDR3 1333 MHz  ขนาดไม่ต่ํากว่า 4 GB และสามารถ
ขยายเพิ่มได้ไม่ตํ่ากว่า 16 GB โดยมีช่องสําหรับใส่หน่วยความจําหลักไม่นอ้ยกว่า 4 ช่อง (DIMM) 
     4.6 มีหน่วยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard แบบ SATA  
     4.7 มี Hard Disk แบบ SATA II ขนาดความจุ ไม่ต่ํากว่า 2 TB ความเร็วรอบไม่ต่ํากว่า 7,200 RPM หรือ
ดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
     4.8 มี DVD+/- RW Drive จํานวน 1 หน่วย 
     4.9 มีหน่วยควบคุมการแสดงผล (Video Controller) แบบ Intel Graphics Media  Accelerator HD 
หรือ ดีกว่า 
     4.10 มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า 
     4.11 มีจอภาพแบบ LED หรือ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่ตํ่ากว่า 600:1 ขนาดไม่น้อยว่า 20 นิ้ว 
จํานวน 1 หน่วย 
 
 
     4.12 มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) ความเร็ว 10/100/1000 Mbps และ 
สามารถใช้งาน Wake On LAN ได้ 
     4.13 มี Port สําหรับเชือ่มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกดังนี้  
               4.13.1. มี USB จํานวนไม่น้อยกว่า 6 Ports  
               4.13.1. มี Serial Port 
               4.13.3. มี Stereo line-in, Microphone-in, Speakers/line-out และ Headphone จํานวน
อย่างละ 1 Port 

     4.13.4. มี PS/2 จํานวน 2 Port 
               4.13.5. มี VGA จํานวน 1 Port 
               4.13.6. มี Display Port จํานวน 2 Ports 
     4.14 มีระบบเสียงแบบ High Definition Audio พรอ้ม Driver, Internal Speaker 
     4.15 แป้นพิมพ์เป็นแบบ USB มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดตัวอักษรบนแป้นพิมพ์อย่างถาวรตัวอักษร
ภาษาไทย และอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องพิมพ์ดีดมีเครื่องหมายกํากับชัดเจน 
     4.16 มี Function Key จํานวน 12 Keys 
     4.17 มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือรุ่นใหม่กว่าหรือดีกว่า โดยมีลิขสทิธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
     4.18 ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอและจอภาพ สนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star และ 
EPEAT Gold 
     4.19 มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware  โดยเข้ามาทําการ 
แก้ไข / ซ่อมแซม ณ ที่ติดต้ังเครื่อง (On-Site Service) ภายในวันทําการถัดไป (Next Business Day 
Response) 
     4.20 การติดต้ังระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย (Network) 

4.20.1 ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบ UTP พร้อมติดต้ัง  
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4.20.2 ต้ังระบบสายสัญญาณ UTP Cat 6 ตามจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ และเชื่อมต่อระบบภายใน 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา เข้ากับระบบเครือข่ายเดิมด้วยสายสัญญาณ UTP Cat 6 (ระยะไม่เกิน 100 เมตร) 
4.20.3 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
4.20.4 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง 
4.20.5 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
4.20.6 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อความปลอดภัย 
4.20.7 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณี 1 เฟส) และสายกราวน์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 

6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 1 ช้ัน 4 ถึงปลายทางสัญญาณ ห้อง 1402 
4.20.8 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังผู้เรียนต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 

รายการที่ 5   ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน จํานวน 41 ชุด จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี้ 
        5.1 ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนสําหรับผู้เรียนเป็นยี่ห้อเดียวกับอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการทางภาษา             
หรือยี่ห้ออื่นที่มีคุณสมบัติเทยีบเท่า หรือดีกว่า 
        5.2 เป็นแบบคาดศีรษะ (แบบครอบหู) 
        5.3 วัสดุหุ้มหูฟังเป็นหนังที่ทนทานต่อการฉีกขาด 
        5.4 ความต้านทานของหูฟัง ไม่น้อยกว่า 32 Ohm หรือดีกว่า 
        5.5 การตอบสนองความถี่ของหูฟังอยู่ระหว่าง 20–20,000 Hz หรือดีกว่า 
        5.6 มีไมโครโฟนติดมาพร้อมกับชุดหูฟัง สามารถปรับระดับไมโครโฟนได้ 
        5.7 ไมโครโฟนเป็นชนิด Electret Condenser 
        5.8 ความต้านทานของไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2.2 k Ohm หรือดีกว่า 
        5.9 มีปุ่มปรับความดังเบาของเสียงได้ 
        5.10 สําหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
        5.11 อุปกรณ์ทุกรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่มหาวิทยาลัยฯ          
กําหนด และมกีารรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
รายการที่ 6 ตู้สําหรบัจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ จํานวน 1 ตู้ จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี้ 

6.1 สําหรับใส่อุปกรณ์กระจายสัญญาณและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
6.2 เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 

100 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร 
6.3 มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง 
6.4 มีพัดลมสําหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
6.5 อุปกรณ์ทกุรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่ มหาวิทยาลัยฯ            

กําหนดและมกีารรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
รายการที่ 7  เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไมน่้อยกว่า 800 VA จํานวน 41 เครื่อง จะต้องมีคุณสมบติัไม่ตํ่ากว่านี้ 

7.1 เป็นเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 
7.2 สามารถสาํรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
7.3 ผลิตภัณฑท์ี่เสนอเป็นของใหม่ ของแท ้ไม่เป็นเก่าเก็บ 
7.4 อุปกรณ์ทกุรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่ มหาวิทยาลัยฯ            

กําหนดและมกีารรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
รายการที่ 8 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 41 ตัว จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าดังต่อไปนี้ 
       8.1 เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์สําหรับวางคอมพิวเตอร์ได้ 1 ชุด 
       8.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 60 ซม. x 80 ซม. x 75ซม.  
       8.3 โครงสร้างด้านบนหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. วัสดุปิดผิวเป็นพีวีซี 
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       8.4 มีช่องร้อยสายคีย์บอร์ดและเม้าสข์นาดพอเหมาะ 
       8.5 มีช้ันวางคีย์บอร์ด วัสดุปิดผิวเป็นพีวีซี 
       8.6 ขาโต๊ะต้องมีวัสดุรองเพื่อป้องกันการขูดขีดกับพ้ืนห้อง 
       8.7 มีรูปแบบตามตัวอย่าง และสีกําหนดในภายหลัง 
       8.8 มีการรับประกันผลติภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 
 

 
 

 
รายการที่ 9  เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จํานวน 41 ตัว  จะต้องมีคุณสมบัติไมตํ่่ากว่าดังต่อไปนี้    
       9.1 เป็นเก้าอ้ีสํานักงานสําหรับนั่งทํางาน มีเบาะที่พิงหลังขนาดใหญ ่
       9.2 โครงเก้าอ้ีเป็นเหล็กกล่อง โครงเบาะเป็นไม้อัด  
       9.3 เบาะหุ้มด้วยหนังเทียม ภายในบดุ้วยวัสดุฟองน้ําเพื่อรับน้ําหนักหรือดีกว่าสามารถซ้อนกัน 
ได้ในการจัดเก็บ 
       9.4 มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 43 ซม. x 43 ซม. x 93ซม. 
       9.5 มีรูปแบบตามตัวอย่าง และสีกําหนดในภายหลัง 
       9.6 มีการรับประกันผลติภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

.. 
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รายการที่ 10  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 ชนิด 24 พอร์ต จํานวน 2 ตัว จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่า
ดังต่อไปนี้    
       10.1 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000 Base-T จํานวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต จํานวน 2 ตัว 
       10.2 เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทํางานได้ทั้งในระดับ Layer 2 เป็นอย่างน้อย  
 
       10.3 รองรับจํานวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 MAC Address 
       10.4 สนับสนุนการทํา VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้ไม่น้อยกว่า 256 VLAN 
       10.5 สามารถกําหนดคุณภาพการให้บริการ (QoS) ในรูปแบบ IEEE 802.1p ได้เป็นอย่างน้อย 

  10.6 สามารถทํา Link Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad ได้ 
       10.7 อุปกรณ์ต้องสามารถติดต้ังในตู้ Rack มาตรฐาน 19 นิ้วได้   
       10.8 อุปกรณ์ทุกรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และ
มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ไมน่้อยกว่า 1 ปี 
รายการที่ 11  เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ All in one จํานวน 40 เครื่อง จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่า
ดังต่อไปนี้    
       11.1 ใชห้น่วยประมวลผลกลาง (Processor) ของ Intel รุ่น Core I 5 หรือดีกว่าที่มีจํานวนแกนหลัก
(Core)ไม่น้อยกว่า 4 แกน ความเร็วสัญญาณ Clock Speed ไม่ต่ํากว่า 2.7 GHz และมี Cacheไม่ต่ํากว่า 6 MB 
       11.2 ตัวเครื่องมีการออกแบบให้ CPU Mainboard และตัวจอรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน All in One PC 
       11.3 มีหน่วยความจํา (Memory) แบบ  DDR3 SDRAM 1600  MHz  ขนาดไม่ต่ํากว่า  4 GB  
       11.4 มีหน่วยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard แบบ SATA  
       11.5 มี Hard Disk แบบ SATA II ขนาดความจุ ไม่ต่ํากว่า 1 TB ความเร็วรอบไม่ต่ํากว่า 7,200 RPM หรือ
ดีกว่า 
       11.6 มี DVD+/- RW Drive จํานวน 1 หน่วย 
       11.7 มีหน่วยควบคุมการแสดงผล (Video Controller)  แบบ Intel Graphics Media   Accelerator 
HD หรือ ดีกว่า 
       11.8 จอภาพแบบ LED หรือ LCD ดีกว่า ที่มีความละเอียด 1600 x 900 Pixels โดยมีขนาดจอไม่น้อยว่า 
20 นิ้ว และม ีWeb Camera ติดต้ังแบบภายใน สามารถรองรับการแขวนผนัง 
แบบ VESA mount 
       11.9 มีสว่นเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) ความเร็ว 10/100/1000 Mbps และ 
สามารถใช้งาน Wake On LAN ได้ และมีการ์ด Wireless LAN สนับสนนุมาตรฐาน  WIFI 802.11n 
       11.10 มี Port สําหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกดังนี้ USB Port จํานวน 6 Port โดยเป็นแบบ USB 3.0 
ไม่น้อยกว่า 2 ports , Microphone-in และ Headphone จํานวนอย่างละ 1 Port 
       11.11 มีระบบเสียงแบบ High Definition Audio พร้อม มีลําโพงแบบ Stereo ติดต้ังอยู่ภายใน 
       11.12 แป้นพิมพ์เป็นแบบ USB มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดตัวอักษรบนแป้นพิมพ์อย่างถาวรตัวอักษร
ภาษาไทย และอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องพิมพ์ดีด มีเครื่องหมายกํากับชัดเจน 
       11.13 มี Function Key จํานวน 12 Keys 
       11.14 มีภาคจ่ายไฟ (Power Supply) ขนาดไม่เกิน 200 Watts แบบติดต้ังภายใน   
       11.15 ได้รับมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star  
       11.16 มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทาง
ระบบ Internet 
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       11.17 เครื่องคอมพิวเตอร์มีคู่มือประกอบการใช้งาน และโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ต่างๆ (Driver)               
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ระบุช่ือตรงกับเครื่องที่เสนอจากผู้ผลิตโดยตรง และถูกลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
       11.18 มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional หรือรุ่นใหมก่ว่าหรือดีกว่า โดยมีลิขสิทธ์ิถกูต้องตาม
กฎหมาย 
       11.19 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL และ CE  พร้อมเอกสารรับรองโดยมีเอกสาร
แสดงและยืน่มาในวันยื่นซอง 
       11.20 โรงงานผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐานISO 9000 Series พร้อมเอกสารรับรองโดยมีเอกสาร
แสดงและยืน่มาในวันยื่นซอง 
       11.21 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจําหน่ายและเอกสารจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยตรง
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (สาขาในประเทศไทย) หรือบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิค และรับรองการ
ให้บริการตลอด โดยมีเอกสารแสดงและยืน่มาในวันยื่นซอง        
       11.22 มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware โดยเข้ามาทําการ 
แก้ไข / ซ่อมแซม ณ ที่ติดต้ังเครื่อง (On-Site Service) ภายในวันทําการถัดไป (Next Business Day 
Response) 
       11.23 การติดต้ังระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย (Network) 
               11.23.1 ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบ UTP พร้อมติดต้ัง 
               11.23.2 ต้ังระบบสายสัญญาณ UTP Cat 6 ตามจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ และเชื่อมต่อระบบภายใน 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา เข้ากับระบบเครือข่ายเดิมด้วยสายสัญญาณ UTP Cat 6 (ระยะไม่เกิน 100 เมตร) 
               11.23.3  ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
               11.23.4 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง 
               11.23.5 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
               11.23.6 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อความปลอดภัย 
               11.23.7 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณี 1 เฟส) และสายกราวน์                          
ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 1 ช้ัน 4 ถงึปลายทางสัญญาณ ห้อง 1402 
               11.23.8 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังผู้เรียน ต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 
หมายเหตุ : การติดต้ัง 
 1. ผู้ขายจะต้องส่งแบบผังห้องปฏิบัติการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา 

 2. อุปกรณ์ทุกรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด 
 
5) การรับประกัน 

รับประกันความชํารุดบกพร่องของสินค้าทุกรายการตามรายละเอียดการรับประกันที่ได้แจ้งไว้               
ในคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แต่ละรายการ 

 
6) ระยะเวลาดําเนนิการ 

ระยะเวลาดําเนินการติดต้ังและส่งมอบทุกรายการแล้วเสรจ็ ภายในเวลา 60 วัน นับถดัจากวันลงนามใน
สัญญา  

 
7) วงเงินในการจัดหา 
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   กําหนดราคาในการจัดซื้อครัง้นี้ ภายในวงเงิน 2,200,000.-บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
ราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนค่าดําเนินการอื่นๆ ค่ากําไรและค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้ด้วยแล้ว  

 
8) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากผู้ซื้อเห็นว่าเป็นประโยชนแ์ก่ผู้ซื้อให้ถือเป็นสิง่ทีผู่้ขายต้องปฏิบัติตาม 
 
9) หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาํเนนิการ 
 งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานคลังและพสัดุ สนอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

__________________ 
 


