
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ และเครื่อง

คอมพิวเตอร All in One สําหรับหองเรียนและหองประชุม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

        วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร Notebook สําหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ และเครื่องคอมพิวเตอร All in One สําหรับ

หองเรียนและหองประชุม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๕,๖๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสน

สองหมื่นหาพันหกรอยเกาสิบสองบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้

 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook และ

เครื่องคอมพิวเตอร All in One

จํานวน ๑   งาน

 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคณุสมบัติ ดังตอไปนี้

 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

        ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

        ๖. มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

 ๗. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

        ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกวิทยาลัยนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น



        ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

        ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๘

กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

        ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

        ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.citu.tu.ac.th หรอื www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒๖๒๓๕๐๕๕ ตอ ๔๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ

        ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ผานทางอีเมล arunee@citu.tu.ac.th หรือชองทางตาม

ที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โดยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระ

จันทรจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.citu.tu.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๐๐๑/๒๕๖๖

การซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร Notebook สําหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ และเครื่องคอมพิวเตอร All in

One สําหรับหองเรียนและหองประชุม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตามประกาศ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ลงวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

                  วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "วิทยาลัยนวัตกรรม" มี

ความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 
 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook และ

เครื่องคอมพิวเตอร All in One

จํานวน ๑   งาน

พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKLuSbDi6YvLl0R6Q9hrKU0TSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก วิทยาลัย

นวัตกรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะ

ตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

น้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                                  สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ

หุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง



                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ

๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    รายการพิจารณาที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร Notebook และเครื่องคอมพิวเตอร

All in One

                                           (๓.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

                                           (๓.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ

๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)



                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบ

ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก วิทยาลัยนวัตกรรม ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่อง

คอมพิวเตอร Notebook สําหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการและเครื่องคอมพิวเตอร All in One สําหรับหองเรียน

และหองประชุม ไปพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการ

พิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี วิทยาลัยนวัตกรรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก วิทยาลัยนวัตกรรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ

๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ



                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และวิทยาลัยนวัตกรรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาว

เปนผูทิ้งงาน เวนแต วิทยาลัยนวัตกรรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

และไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ วิทยาลัยนวัตกรรม

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม

คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ วิทยาลัย

นวัตกรรมจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ วิทยาลัยนวัตกรรม จะ

พิจารณาจาก ราคารวม

                          ๕.๓     หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตาง

ไปจากเง่ือนไขท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระ

สําคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาด

เล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     วิทยาลัยนวัตกรรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน

ในกรณีดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของวิทยาลัยนวัตกรรม



                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือวิทยาลัยนวัตกรรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได

วิทยาลัยนวัตกรรม มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไม

ถูกตอง

                          ๕.๖     วิทยาลัยนวัตกรรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา

ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ วิทยาลัยนวัตกรรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย

หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังวิทยาลัยนวัตกรรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษ

ผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่น

ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ

ราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

วิทยาลัยนวัตกรรม จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินการ

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได วิทยาลัยนวัตกรรม มีสิทธิที่จะ

ไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคา

เสียหายใดๆ จากวิทยาลัยนวัตกรรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาวิทยาลัยนวัตกรรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                          ๕.๘     หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง

ลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ

๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs

                          ๕.๙     หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ



สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อวิทยาลัยนวัตกรรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา

สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือวิทยาลัยนวัตกรรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ

กับวิทยาลัยนวัตกรรมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน

เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหวิทยาลัยนวัตกรรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา

โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรม ได

รับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          วิทยาลัยนวัตกรรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใช

จายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญา

ซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และวิทยาลัยนวัตกรรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ



                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ี วิทยาลัยนวัตกรรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไข

ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินรายไดหนวยงาน

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือวิทยาลัยนวัตกรรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก

เงินรายไดหนวยงาน แลวเทาน้ัน

                          ๑๐.๒   เมื่อวิทยาลัยนวัตกรรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ

ส่ิงของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ

ของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิ

ชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปน

หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ วิทยาลัยนวัตกรรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรอง

จากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ

พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   วิทยาลัยนวัตกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา

หรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของวิทยาลัยนวัตกรรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอ

ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม



                          ๑๐.๖   วิทยาลัยนวัตกรรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอ

จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากวิทยาลัยนวัตกรรมไมได

                                   (๑)    วิทยาลัยนวัตกรรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรร

แตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกวิทยาลัยนวัตกรรม

หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             วิทยาลัยนวัตกรรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับ

การคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับวิทยาลัยนวัตกรรม ไวช่ัวคราว

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
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ขอกำหนด (Terms of Reference: TOR) 

การจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร Notebook สำหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 

และเครื่องคอมพิวเตอร All in One สำหรับหองเรียนและหองประชุม 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยนวัตกรรมใหความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหบริการแกบุคลากร 

หองเรียน และหองประชุมไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากคอมพิวเตอรท่ีบุคคลากรใชในปจจุบัน

มีความลาสมัย อายุมากกวา 5 ป มีลักษณะเปนเดสกท็อปคอมพิวเตอร (Desktop Computer) ซึ่งใชพื้นที่ใน

การติดตั้งและขาดความคลองตัวในการเคลื่อนยายหรือปรับตำแหนง ประกอบกับท่ีผานมา ข้ันตอนการทำงาน

ของวิทยาลัย ไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนรูปแบบออนไลนเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกทั้งการใชงานคอมพิวเตอรในอนาคตจึงมีแนวโนมที่จะกลายเปน

อุปกรณที่มีลักษณะพกพา เคลื่อนยายสะดวก เนนรองรับการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย และไมยึดโยง 

กับตำแหนงที่ตั้ง เพื่อความคลองตัวในการทำงาน นอกจากนี้มีความตองการคอมพิวเตอรที่ทันสมัย สามารถ

รองรับการสอนในหองเร ียนและการใชห องประชุม ดวยอุปกรณและโปรแกรมออนไลนใหม ๆ ซ่ึง 

เครื่องคอมพิวเตอรเดิมท่ีอายุมากกวา 3 ป มีปญหาดานประสิทธิภาพในการรองรับอีกดวย  

 ในการนี้ หนวยสารสนเทศ จึงมีความประสงคจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Notebook จำนวน 28 เครื่อง 

สำหรับนำมาใหบริการแกพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ และเครื ่องคอมพิวเตอร All in One จำนวน  

10 เครื่อง สำหรับใหบริการในหองเรียน และหองประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกกับการใชงานไดอยาง

เหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ ื ่อจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร   Notebook สำหร ับพน ักงานสายสนับสน ุนว ิชาการ และ 

เครื่องคอมพิวเตอร All in One สำหรับหองเรียนและหองประชุม 

 2.2 เพื่อใหบุคลากรมีอุปกรณที่ตอบสนองตอการทำงานรูปแบบออนไลน และมีอุปกรณเพียงพอสำหรับ

ใหบริการในหองเรียน และหองประชุม 

 2.3 เพ่ือใหวิทยาลัยใชประโยชนจากพ้ืนท่ีภายในสำนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 

3. คุณสมบัติผูย่ืนเสนอราคา 

 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

 3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 



 

................................... , ................................... , ................................... รับรองข้อกำหนด 

2 

 3.4 ไมเปนบุคคลซึ ่งถูกระบุชื ่อไวในบัญชีรายชื ่อผู ทิ ้งงานและไดแจงเวียนชื ่อใหเปนผู ทิ ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

 3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุดังกลาว 

 3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทำการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

 3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 3.10 ผู ย ื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 

4. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร Notebook และเครื่องคอมพิวเตอร All in One 

 4.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Notebook จำนวน 28 เครื่อง ซึ่งเปนอุปกรณประเภทอิเล็กทรอนิกส 

ขนาดพกพา มีรายละเอียด ดังนี้ 

ขอท่ี ความตองการเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ของวิทยาลัย 

4.1.1 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 10 แกนหลัก (10 core) 12 แกนเสมือน (12 

Thread) และเปน Core i5 Generation รุนลาสุด หรือ Ryzen 5 Generation รุนลาสุด 

หรือสูงกวา 

- มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

4.1.2 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB หรือเทียบเทาหรือสูงกวา 

4.1.3 - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 16 GB หรือ

เทียบเทาหรือสูงกวา 

4.1.4 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 256 GB จำนวน 

1 หนวย หรือเทียบเทาหรือสูงกวา 
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ขอท่ี ความตองการเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ของวิทยาลัย 

4.1.5 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1920 x 1080 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 

14 นิ้ว ชนิด Multitouch และเปนจอ IPS หรือเทียบเทาหรือสูงกวา 

4.1.6 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) ไมนอยกวา 3 ชอง ดังนี ้

   - USB Type-C (ใ ช  ง า นแบบ  USB Power Delivery (Charge), DisplayPort, Data 

Transfer) หรือเทียบเทาหรือสูงกวา อยางนอย 1 ชอง 

   - USB 3.1 Type-A หรือเทียบเทาหรือสูงกวา อยางนอย 1 ชอง 

4.1.7 - มีชองเชื่อมตอ HDMI จำนวน 1 ชอง 

4.1.8 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth หรือเทียบเทา

หรือสูงกวา 

4.1.9 - มีกลองที่ติดตั้งมาแบบ built-in Camera ที่มีความละเอียด 1080p FHD หรือเทียบเทา

หรือสูงกวา 

4.1.10 - มีคียบอรดเปนชนิด Backlit keyboard ที่จะชวยเพิ่มความสะดวกในการใชงานคียบอรด

ในท่ีแสงนอย 

4.1.11 - เปนจอพับได 360 องศา เพ่ือการทำงานแบบ Multi Mode 

4.1.12 - เปนหนาจอสัมผัส สามารถทำงานแบบ Multi-Touch Screen รองรับการเขียนดวย

ปากกา 

4.1.13 - มีเมาสไรสายแบบ Bluetooth และปากการุนท่ีมาพรอมกับผลิตภัณฑ 

 

 4.2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in One จำนวน 10 เครื่อง ซึ่งเปนอุปกรณประเภทอิเล็กทรอนิกส 

แบบตั้งโตะ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ขอท่ี ความตองการเครื่องคอมพิวเตอร All in One ของวิทยาลัย 

4.2.1 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 10 แกนหลัก (10 core) 12 แกนเสมือน (12 

Thread) และเปน Core i5 Generation รุนลาสุด หรือ Ryzen 5 Generation รุนลาสุด 

หรือสูงกวา 

- มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

4.2.2 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB หรือเทียบเทาหรือสูงกวา 

4.2.3 - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี ้

  1)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช

หนวยความจำแยกจากหนวยความจำหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือเทียบเทาหรือสูงกวา 
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ขอท่ี ความตองการเครื่องคอมพิวเตอร All in One ของวิทยาลัย 

  2)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจำหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือเทียบเทาหรือสูงกวา 

4.2.4 - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 16 GB หรือ

เทียบเทาหรือสูงกวา 

4.2.5 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 256 GB จำนวน 

1 หนวย หรือเทียบเทาหรือสูงกวา 

4.2.6 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

4.2.7 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) ไมนอยกวา 4 ชอง ดังนี้ 

   - USB Type-C (ใ ช  ง า นแบบ  USB Power Delivery (Charge), DisplayPort, Data 

Transfer) หรือเทียบเทาหรือสูงกวา อยางนอย 1 ชอง 

   - USB 3.1 Type-A หรือเทียบเทาหรือสูงกวา อยางนอย 3 ชอง 

4.2.8 - มีชองเชื่อมตอ HDMI จำนวน 1 ชอง 

4.2.9 - มีแปนพิมพและเมาส แบบมีสายยี่หอเดียวกับผลิตภัณฑท่ีเสนอ 

4.2.10 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน อยกวา 21 นิ ้ว ความละเอียดแบบ Full HD 

(1920x1080) หรือเทียบเทาหรือสูงกวา 

4.2.11 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth หรือเทียบเทา

หรือสูงกวา 

4.2.12 - มีกลองที่ติดตั้งมาแบบ built-in Camera ที่มีความละเอียด 720p HD หรือเทียบเทาหรือ

สูงกวา 
 

 4.3 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 11 จำนวน 1 ระบบปฏิบัติการ รวมจำนวน 38 เครื่อง 

 4.4 รับประกันผลิตภัณฑแบบ Onsite Service เปนเวลาอยางนอย 1 ป 

 

5. การรับประกันและคาปรับความชํารุดบกพรอง 

 ผูขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพรองหรือขัดของของคอมพิวเตอรและการติดตั้ง ตามสัญญานี้เปน

เวลา 1 (หนึ่ง) ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบคอมพิวเตอรท้ังหมดโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา ถาภายใน

ระยะเวลาดังกลาวคอมพิวเตอรชำรุดบกพรองหรือขัดของ หรือใชงานไมไดทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือเกิด

ความชำรุดบกพรองหรือขัดของจากการติดตั้ง เวนแตความชำรุดบกพรองหรือขัดของดังกลาวเกิดขึ้นจาก

ความผิดของผูซื้อซึ่งไมไดเกิดขึ้นจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพ 

ใชการไดดีดังเดิม โดยตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูซ้ือโดย
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ไมคิดคาใชจายใด ๆ จากผูขายทั้งสิ้น ถาผูขายไมจัดการซอมแซมแกไขภายในกำหนดเวลาดังกลาว ผูซื้อมีสิทธิ

ท่ีจะทำการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนทำการนั้นแทนผูขาย โดยผูขายตองออกคาใชจายเองท้ังสิ้นแทนผูซ้ือ และผูขาย

ตองรับประกันหลังการขายไมนอยกวา 1 (หนึ่ง) ป ดังนี้ 

 5.1 ใหบริการ ณ สถานท่ีทำงานของผูซ้ือ (Onsite Service) ภายใน 3 (สาม) วันทำการ 

 5.2 มีหนวยใหบริการตอบแกไขปญหา (Call Center) ของผูใชงาน 

 5.3 ผู ขายสามารถจัดหาเครื ่องคอมพิวเตอรสำรองในคุณสมบัติที ่เทียบเทา เพื ่อทดแทนเครื ่อง

คอมพิวเตอรท่ีอยูในระหวางการซอม จนกวาจะดำเนินการซอมแลวเสร็จ 

 ผูขายมีหนาท่ีบำรุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอตลอดระยะเวลา

ดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยคาใชจายของผูขาย โดยในการคิดคาปรับ ใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตาม

เกณฑการคำนวณเวลาขัดของไมเกินเดือนละ 7 (เจ็ด) ชั่วโมง หรือรอยละ 5 (หา) ของเวลาใชงานทั้งหมดของ

คอมพิวเตอรของเดือนนั้น แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากัน มิฉะนั้นผูขายตองยอมใหผูซื้อคิดคาปรับเปนราย

ชั่วโมง ในอัตรารอยละ 0.035 (ศูนยจุดศูนยสามหา) ของราคาคอมพิวเตอรท้ังหมดตามสัญญา ในชวงเวลาท่ีไม

สามารถใชคอมพิวเตอรไดในสวนท่ีเกินกวากำหนดเวลาขัดของขางตน 

 เกณฑการคำนวณเวลาขัดของของคอมพิวเตอรตามวรรคสอง ใหเปนดังนี้ 

 - กรณีที่คอมพิวเตอรเกิดขัดของพรอมกันหลายหนวย ใหนับเวลาขัดของของหนวยที่มีตัวถวงมากที่สุด

เพียงหนวยเดียว 

 - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของคอมพิวเตอรแตกตางกัน เวลาที่ใชในการคำนวณ

คาปรับจะเทากับเวลาขัดของของคอมพิวเตอรหนวยนั้นคูณดวยตัวถวง ตามเอกสารแนบ 

 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

7. การสงมอบงาน 

 ผูขายจะตองดำเนินการสงมอบงานที่ว ิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรภายใน 90 วัน  

นับถัดจากวันท่ีไดรับสัญญา โดยมีรายละเอียดการสงมอบงาน ดังนี้ 

ขอท่ี รายการสงมอบงาน จำนวน หมายเหตุ 

7.1 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook 28 เครื่อง เปนไปตามความตองการ ขอ 4.1 

7.2 เครื่องคอมพิวเตอร All in One 10 เครื่อง เปนไปตามความตองการ ขอ 4.2 

7.3 ระบบปฏิบัตกิาร Windows 11 1 ระบบ 

ตอ 1 เครื่อง 

รวม 38 เครื่อง 

ติดตั้งมาพรอมกับ 

เครื่องคอมพิวเตอร Notebook  

และเครื่องคอมพิวเตอร All in One 

7.4 การรับประกันผลิตภัณฑ 1 ป มีเอกสารรับประกัน 
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8. งบประมาณ

9. หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Notebook และเครื่องคอมพิวเตอร

All in One ของวทิยาลัย ประจำปงบประมาณ 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมใชเกณฑราคาเปนเกณฑการพิจารณา 

10. เง่ือนไขการชำระเงิน

10.1 ผูซื้อจะชำระคาจางทั้งหมดภายในงวดเดียวตามเงื่อนไข คือ สงมอบงานครบตามขอที่ 7.1 – 7.4

โดยสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอร Notebook และเครื่องคอมพิวเตอร All in One ไดครบตามขอกำหนด 

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเรียบรอยแลว 

10.2 การชำระเงินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเรียบรอยแลว 

11. คาปรับกรณีสงมอบลาชา

ในกรณีที่ผูขายสงมอบเครื่องคอมพิวเตอร Notebook จำนวน 28 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร 

All in One จำนวน 10 เครื่อง เกินระยะเวลาที่กำหนดสงมอบตามขอ 7. (7.1 – 7.4) ผูขายจะตองชำระ

คาปรับใหผูซื้อสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร Notebook และเครื่องคอมพิวเตอร All in One ที่ยังไมไดสงมอบ 

โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดสงมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนด 

สงมอบตามสัญญา แตจะตองไมต่ำกวาวันละ 100.00 บาท จนถึงวันที่ผูขายไดสงมอบเครื่องคอมพิวเตอร 

Notebook และเครื่องคอมพิวเตอร All in One ใหแกผูซ้ือไดอยางครบถวนและถูกตอง  

     8.1 งบประมาณประจําป 2565 หมวดงบลงทุน เปนจํานวนเงิน 1,270,000 บาท (หนึ่งลานสองแสน 

เจ็ดหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

    8.2 ราคากลางในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Notebook และเครือ่งคอมพิวเตอร All in One 

เปนจํานวนเงิน 1,225,692 บาท (หนึง่ลานสองแสนสองหมืน่หาพันหกรอยเกาสบิสองบาทถวน) อางอิง

ราคาตลาด จําแนกเปน 

           (1) เครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับงานประมวลผล ราคา 33,572.33 บาท จํานวน 28 เครื่อง 

เปนจํานวนเงนิ 940,025.33 บาท (เกาแสนสีห่มืน่ยีส่ิบหาบาทสามสิบสามสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

7% 

           (2) เครื่องคอมพิวเตอร All in One สําหรับหองเรียน และหองประชุม ราคา 28,566.67 บาท จํานวน 

10 เครือ่ง เปนจํานวนเงิน 285,666.67 บาท (สองแสนแปดหมืน่หาพนัหกรอยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ด

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
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12. สถานท่ีสงมอบงาน 

 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 ชั้น 1, 4 และ 5 อาคารอเนกประสงค 3 

 เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

13. กำหนดยืนราคา 

 ผูเสนอราคาจะตองกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน 

 

14. ผูประสานงาน 

 นายอิทธิพล  มะโนนอม 

 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โทร. 0 2623 5055 - 8 ตอ 4125 หรือ 09 4821 1119 

 E-mail: itthiphon@citu.tu.ac.th 

 

 ผูเสนอขอกำหนด 
 

 (นายอิทธิพล  มะโนนอม) 

 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ผูตรวจสอบ ผูอนุมัติ 
 

 (นายคุณกร  แกวขาว) (รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ  แรมจันทร) 

 รักษาการในตำแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการ รองคณบดีฝายดิจิทัล 
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เอกสารแนบ 
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ตัวอยางการคำนวณคาตัวถวง และการคำนวณคาปรับ 
 

 จากกรณีการขัดของของคอมพิวเตอรตามวรรคสอง ในขอท่ี 5 กลาวไวดังนี้ 

 “ผู ขายมีหนาที่บำรุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยู เสมอตลอด

ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยคาใชจายของผูขาย โดยในการคิดคาปรับ ใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวม

ตามเกณฑการคำนวณเวลาขัดของไมเกินเดือนละ 7 (เจ็ด) ชั่วโมง หรือรอยละ 5 (หา) ของเวลาใชงานทั้งหมด

ของคอมพิวเตอรของเดือนนั้น แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากัน มิฉะนั้นผูขายตองยอมใหผูซ้ือคิดคาปรับเปนราย

ชั่วโมง ในอัตรารอยละ 0.035 (ศูนยจุดศูนยสามหา) ของราคาคอมพิวเตอรท้ังหมดตามสัญญา ในชวงเวลาท่ีไม

สามารถใชคอมพิวเตอรไดในสวนท่ีเกินกวากำหนดเวลาขัดของขางตน” 

 สามารถนำมากำหนดเปนเกณฑการคำนวณเวลาขัดของของคอมพิวเตอรไดดังตารางคาตัวถวง ดังนี้ 

 

Hardware ท่ีขัดของในโครงการ คาตัวถวง 

หนวยความจำหลักสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร Notebook และ All in One 1 

 

 จากตารางคาตัวถวง ไดกำหนด  

  คาตัวถวงสูงสุด   = 1 

  คาปรับตอชั ่วโมง (อัตรารอยละ 0.035 (ศูนยจุดศูนยสามหา) ของราคาคอมพิวเตอรทั ้งหมด 

ตามสัญญา)      

= (0.035 หาร 100) คูณ ราคาคอมพิวเตอรทั ้งหมด 

ตามสัญญา 

 ตัวอยาง กำหนดใหราคาคอมพิวเตอรท้ังหมดตามสัญญา = 1,270,000 บาท 

 ดังนั้น คาปรับตอช่ัวโมง   = (0.035 / 100) x 1,270,000 

       คิดเปน = 444.50 บาทตอช่ัวโมง 

 

 วิธีการคำนวณคาปรับ จำแนกได ดังนี้ 

  ผลรวมจำนวนช่ัวโมง1#   = คาสูงสุดจำนวนชั่วโมงที ่ขัดของ (จำนวนชั่วโมง 

       สูงสุดท่ีขัดของ x คาตัวถวง2#) 

  การคำนวณคาปรับ    = คาปรับตอชั ่วโมง คูณ (ผลรวมจำนวนชั่วโมง ลบ  

       จำนวนชั่วโมงที่ขัดของไมเกินเดือนละ 7 (เจ็ด) ชั่วโมง 

       ของเวลาใชงานทั้งหมดของคอมพิวเตอรของเดือนนั้น)  

       (โดยคิดจากจำนวนหนึ่งหนวยที่ขัดของนานที่สุด ในกรณี 

       ท่ีคอมพิวเตอรเกิดขัดของพรอมกันหลายหนวย) 

  สูตรการคำนวณคาปรับ   = คาปรับตอช่ัวโมง x (ผลรวมจำนวนช่ัวโมง – 7)  
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 หมายเหตุ 

  1# เศษของชั่วโมงนับเปน 1 ชั่วโมง 

  2# อางอิงจากตารางคาตัวถวงดานบน 

  7 เวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตามเกณฑการคำนวณเวลาขัดของไมเกินเดือนละ 7 (เจ็ด)  

   ชั่วโมงของเวลาใชงานท้ังหมดของคอมพิวเตอรของเดือนนั้น 

  7 (เจ็ด) ช่ัวโมง หรือรอยละ 5 (หา) คำนวณจาก 

   เวลาการทำงาน        7 ชั่วโมงตอวัน 

   คาเฉลี่ยวันทำการปกติ ประมาณ    20 วันตอเดือน 

   รวมเปน     140 ชั่วโมงตอเดือน 

  ท่ีมาการคำนวณเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตามเกณฑ คำนวณจาก 

   เวลาขัดของ รอยละ  100  คิดเปน  140  ชั่วโมง 

   เวลาขัดของ รอยละ     5  คิดเปน     7  ชั่วโมง 

 

 การเรียกเงินคาปรับ 

  หากผูขายคูสัญญาไมชําระเงินคาปรับภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูซื้อแจงใหทราบเปนลายลักษณ

อักษร ผูซ้ือมีสิทธิหักเงินคาปรับจากเงินประกันสัญญาไดทันที 

 

 ตัวอยาง การคำนวณคาปรับ และคาปรับ 

  Notebook จำนวน 3 เครื่อง เกิดการขัดของในวันทำการภายในเดือนเดียวกัน (โดยนับวันและเวลา

แบบตอเนื่องกัน) จนกระท่ังชางเขามาซอมแซมแกไขจนใชงานไดตามปกติ ดังนี้ 

เครื่องท่ี วันท่ีขัดของ เวลาขัดของ 
วันท่ีชางเขามา

ซอมแซมแกไข 
เวลาท่ีใชงานได 

1 1 11:00 น. 4 13:00 น. 

2 2 15:00 น. 4 15:00 น. 

3 6 09:00 น. 12 11:30 น. 

 

  จากการขัดของ สามารถคำนวณคาปรับ และคาปรับ ไดดังนี้ 

   เวลาทำการเชา  08:30 – 12:00 น. คิดเปน   3.5 ชั่วโมง 

   เวลาทำการบาย  13:00 – 16:30 น. คิดเปน   3.5 ชั่วโมง 

   รวมเวลาทำการ 1 วัน     คิดเปน   7.0 ชั่วโมง 
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  ตารางแสดงการนับชั่วโมงขัดของ 

  เครื่องท่ี 1 

วันท่ี หวงเวลาท่ีขัดของ จำนวนช่ัวโมง 

1 11:00 – 16:30 น. 4.5 

2 - 3 08:30 – 16:30 น. 14 

4 08:30 – 13:00 น. 3.5 

รวมจำนวนช่ัวโมงขัดของ1# 22 

  เครื่องท่ี 2 

วันท่ี หวงเวลาท่ีขัดของ จำนวนช่ัวโมง 

2 15:00 – 16:30 น. 1.5 

3 08:30 – 16:30 น. 7 

4 08:30 – 15:00 น. 5.5 

รวมจำนวนช่ัวโมงขัดของ1# 14 

  เครื่องท่ี 3 

วันท่ี หวงเวลาท่ีขัดของ จำนวนช่ัวโมง 

6 09:00 – 16:30 น. 6.5 

7 - 11 08:30 – 16:30 น. 35 

12 08:30 – 11:30 น. 3 

รวมจำนวนช่ัวโมง 44.5 

รวมจำนวนช่ัวโมงขัดของ1# 45 

  คาปรับ 

เครื่องท่ี 1 เครื่องท่ี 2 เครื่องท่ี 3 

= 444.50 บาท x (22 – 7) ชม. 

= 444.50 บาท x 15 ชั่วโมง 

= 6,667.50 บาท 

= 444.50 บาท x (14 – 7) ชม. 

= 444.50 บาท x 7 ชั่วโมง 

= 3,111.50 บาท 

= 444.50 บาท x (45 – 7) ชม. 

= 444.50 บาท x 38 ชั่วโมง 

= 16,891 บาท 
(ในกรณีตัวอยางนี้ ไดคำนวณใหเห็นภาพทั้ง 3 เคร่ืองที่ขัดของ  

ในกรณีการคำนวณคาปรับจริง สามารถเลือกเคร่ืองที่มีชั่วโมงขัดของมากที่สุด 1 หนวยในเดือนนั้นมาคำนวณ) 

 

  จากกรณีตัวอยางที่ Notebook เกิดการขัดของจำนวน 3 เครื่องในเดือนนั ้น พบวา เครื่องที่ 3  

เกิดการขัดของนานที่สุด 45 ชั่วโมง จึงนำมาคิดคาปรับ เปนจำนวนเงิน 16,891 บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน 

แปดรอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน) 




