
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  
          ๑. ความเป็นมา  
                      เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ในการทาํธุรกิจและเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีช่วยใหป้ระสิทธิภาพ
ในการทาํงานเพ่ิมข้ึน และลดระยะวเลาการทาํงานใหน้อ้ยลง  
          ๒. วตัถุประสงค์  
                      จดัหาครุภณัฑเ์คร่ือคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหกบัหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน 
องคก์ารฯ  
          ๓. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                ๓.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้
เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                ๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ 
                ๓.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์ารฯบญัชีกลาง ท่ี
เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                ๓.๗ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท
คู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ                       
          ๕. ระยะเวลาดาํเนินการ  
                      ไม่เกิน ๔๕ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาซ้ือขาย 
          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                      งวดเดียว ภายใน ๔๕ วนั 



          ๗. วงเงนิในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
          ๘. สถานทีต่ิดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิม่เติม และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคดิเห็น  
                      สามารถส่งขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ วจิารณ์ เก่ียวกบัร่างขอบเขตของงานน้ีไดท่ี้ 
                      สถานท่ีติดต่อ สาํนกังานฝ่ายพสัดุและบริการ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑๖๐ 
หมู่ ๑ ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรีุ 
                      โทรศพัท ์๐-๓๖๓๔-๑๖๐๘,๐-๓๖๓๔-๑๐๑๔ 
                      โทรสาร ๐-๓๖๓๔-๑๐๑๔,๐-๓๖๓๔-๑๖๐๘ 
                      เวบ็ไซต ์www.dpo.go.th 
                      สาธารณชนท่ีตอ้งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ตอ้งเปิดเผยช่ือและท่ีอยูข่องผูใ้หข้อ้เสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที.่................. 
ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จํานวน ๒ รายการ ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 
ลงวนัที.่..................................................... 

 
                 องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "องคก์ารฯ" มีความประสงคจ์ะ ประกวด
ราคาซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จาํนวน ๒ รายการ ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงัน้ี 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน 30 ชุด 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา                    จาํนวน 30 ชุด 

ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเกบ็ อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัทีและ
มีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัน้ี โดยมี
ขอ้แนะนาํ และขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  
                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                         ๑.๒ แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         ๑.๔ แบบสญัญาซ้ือขาย 
                         ๑.๕ แบบหนงัสือคํ้าประกนั 
                                 (๑) หลกัประกนัซอง 
                                 (๒) หลกัประกนัสญัญา 
                                 (๓) หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 
                         ๑.๖ บทนิยาม 
                                 (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                 (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                         ๑.๗ แบบบญัชีเอกสาร 
                                 (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                 (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 
๒. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ี ประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 



                 ๒.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้
เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็น ผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ 
                 ๒.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                 ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ี
เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                 ๒.๗ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน
บาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 
๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
               ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                 (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล สาํเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม  และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                         (๒) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ื่นสาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผู ้
เป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                         (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่
สาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สญัชาติไทย กใ็หย้ืน่สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไว้
ใน (๑) 



                         (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสาํเนาใบเสร็จรับเงินในการซ้ือแบบ 
                         (๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) 
                 ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) แคต็ตาลอ็กและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
                         (๒) หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนามพร้อม
ประทบัตรา (ถา้มี) 
                         (๓) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบอาํนาจให้
บุคคลอ่ืนทาํการแทน 
                         (๔) หลกัประกนัซองตามขอ้ ๕ 
                         (๕) แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                         (๖) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไข
ใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาใหช้ดัเจน 
                 ๔.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่๖๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย โดย
ภายในกาํหนดยนืราคา ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนเสนอไว ้และจะถอน
การเสนอราคามิได ้
                 ๔.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๔๕ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา
ซ้ือขาย 
                 ๔.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งส่งแคต็ตาลอ็ก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน ๓๐ ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา จาํนวน ๓๐ ชุด ไปพร้อมเอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าว
น้ี องคก์ารฯจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
                         สาํหรับแคต็ตาลอ็กท่ีแนบใหพิ้จารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้
อาํนาจ ทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตาลอ็กผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 
                 ๔.๕ ก่อนยืน่เอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สญัญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่
ขอ้เสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 



                 ๔.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จ่าหนา้ซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จาํนวน ๒ รายการ ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดย
ระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ เลขท่ี .........." ยืน่ต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวนัท่ี ............................ ตั้งแต่เวลา ............... น. ถึง
เวลา ............... น. ณ สาํนกังานฝ่ายพสัดุและบริการ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๑๖๐ หมู่ ๑ 
ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรีุ 
                      เม่ือพน้กาํหนดเวลายืน่เอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเดด็ขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายวา่
เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๖ (๑) ณ วนัประกาศ ประกวดราคา
ซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ ๓.๒ และแจง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่
ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลกัฐานวา่ ผูป้ระสงคจ์ะ
เสนอราคารับทราบแลว้ 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์วา่ มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง
เป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา และองคก์ารฯจะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็น
ผูท้ิ้งงาน 
                      ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
กบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไม่
ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุใหถื้อเป็นท่ีสุด 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์
ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดไวค้ณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่พกั
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และเม่ือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง
แลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนท่ีคา้งอยูภ่ายในเวลาของการเสนอราคาท่ียงัเหลือก่อนจะสัง่
พกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวด
ราคา เห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการ



ประกวดราคา จะสัง่ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนัเวลา และสถานท่ี เพื่อเร่ิมตน้กระบวนการเสนอราคา
ใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวด
ราคา ฯ เพื่อใหก้ารประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                 ๔.๗ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
                      (๑) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งเร่ิมตน้ท่ี ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ย
แลว้  
                      (๔) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพือ่เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา และ
สถานท่ีท่ีกาํหนด 
                      (๕) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ีมาลงทะเบียนแลว้ตอ้ง LOGIN เขา้สู่ระบบ 
                      (๖) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ี LOGIN แลว้ จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการ
ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งตํ่ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอ้งเสนอลดราคา
ขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคา
คร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ 
                      (๗) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งยนืยนั
ราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ราคาท่ียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสุด 
                      (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะการเสนอราคา ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ
ใหบ้ริการเสนอราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ี
จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 
                      (๙) ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัท่ี ............................ ตั้งแต่เวลา ...............น. เป็นตน้
ไป ทั้งน้ี จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้วนั เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหท้ราบต่อไป 
 
๕. หลกัประกนัซอง 
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซองเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนหา้พนับาทถว้น)  โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคํ้า
ประกนั ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 



                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เชค็ท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่องคก์ารฯ โดยเป็นเชค็ลงวนัท่ีท่ียืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้
นั้นไม่เกิน ๓ วนัทาํการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๔ หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี องคก์ารฯจะคืนใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้ ํ้าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดั
จากวนัท่ีไดพิ้จารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนให้
ต่อเม่ือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
                 การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่กรณีใดๆจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
๖. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี องคก์ารฯจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่
ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่เอกสาร ประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตาม
ขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็น
ขอ้ผิดพลาดหรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารฯเท่านั้น 
                 ๖.๓ องคก์ารฯสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์ารฯ 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน 
                 ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทาํ
สญัญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองคก์ารฯ มีสิทธิใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  สภาพ ฐานะ หรือ
ขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้องคก์ารฯมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสญัญา หาก
หลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 
 
 



                 ๖.๕ องคก์ารฯทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดกไ็ด ้และ
อาจพิจารณาเลือกซ้ือในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือ
ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็น
สาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินขององคก์ารฯเป็นเดด็ขาด ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งองคก์ารฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ และลงโทษผู ้
มีสิทธิเสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การ
เสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นตน้ 
                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์วา่ผูป้ระสงค์
จะเสนอราคาไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผูมี้
ผลประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือ
ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม ตามขอ้ ๑.๖ องคก์ารฯมีอาํนาจท่ีจะตดัรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าว และองคก์ารฯจะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิ
เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
 
๗. การทาํสัญญาซ้ือขาย 
                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผูค้า้)สามารถส่งมอบส่ิงของได้
ครบถว้นภายใน ๕ วนัทาํการของทางราชการ นบัแต่วนัท่ีทาํขอ้ตกลงซ้ือ องคก์ารฯอาจจะพจิารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็น
หนงัสือ แทนการทาํสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ ๑.๔ กไ็ด ้
                 ๗.๒ ในกรณีผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้น
ภายใน ๕ วนัทาํการของทางราชการ หรือองคก์ารฯเห็นวา่ไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ ๗.๑ ผูช้นะการ
ประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งทาํสญัญาซ้ือขาย ตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ ๑.๔ หรือในกรณีท่ี
หน่วยงานระดบัองคก์ารฯท่ีรวมกนัประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ใหผู้ช้นะการประกวดราคาซ้ือ ดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ทาํสญัญากบัองคก์ารฯเจา้ของงบประมาณแต่ละองคก์ารฯโดยตรงกบัองคก์ารฯ
ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญา เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคา
ส่ิงของท่ีประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดใ้หอ้งคก์ารฯยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญาโดยใชห้ลกัประกนั
อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เชค็ท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่องคก์ารฯ โดยเป็นเชค็ลงวนัท่ีท่ีทาํสญัญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่
เกิน ๓ วนั ทาํการของทางราชการ 
                         (๓) หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๒) 



                         (๔) หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีคู่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซ้ือขายแลว้ 
 
๘. อตัราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขายขอ้ ๑๐ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๒ ต่อวนั 
 
๙. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                 ผูช้นะการ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสญัญาซ้ือ
ขายตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๔ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม
ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
 
๑๐. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค่าพสัดุสาํหรับการ ซ้ือ คร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                         การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือ องคก์ารฯไดรั้บอนุมติัเงินจาก เงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ แลว้เท่านั้น 
                 ๑๐.๒ เม่ือองคก์ารฯไดค้ดัเลือกผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตาม
การ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 
                         (๑) แจง้การสัง่หรือนาํส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่าภายใน ๗ วนันบัตั้งแต่
วนัท่ีผูข้ายสัง่ หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                         (๒) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึง
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้
ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 



                         (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชย
นาว ี
                 ๑๐.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่อองคก์ารฯ
ฯ แลว้ จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาแลว้ ตอ้งเขา้ร่วม
เสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน ขอ้ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องคก์ารฯจะ
ริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจดัหาทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้
มี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                 ๑๐.๔ ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงองคก์ารฯไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ องคก์ารฯจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซองทนัที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ องคก์ารฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิม่เติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความเห็น
ของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
 หมายเหตุ 
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ท่ีเขา้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ เพ่ือ
เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา 
                 ผูมี้สิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุ ใหเ้ป็น
ผูมี้สิทธิเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
                 การนบัระยะเวลาคํ้าประกนัซองตามขอ้ ๕ ใหห้น่วยงานท่ีจดัหาพสัดุนบัเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกนั คือ 
ช่วงแรก ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคจนถึงวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย (วนัเสนอราคา) และนบัต่อเน่ืองกนัในช่วง
ท่ีสอง คือ ตั้งแต่วนัถดัจากวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย จนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา ตวัอยา่งเช่น กาํหนดวนัยืน่ซองขอ้เสนอ
ทางดา้นเทคนิค วนัท่ี ............................ กาํหนดวนัเสนอราคาวนัท่ี ............................ และกาํหนดยนืราคา ๖๐ วนั นบัแต่
วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย การนบัระยะเวลาคํ้าประกนัซองคือ วนัท่ี ............................ จนถึงวนัท่ี ............................ และนบั
ต่อเน่ืองในช่วงท่ีสองใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ี ............................ จนถึงวนัท่ี ............................ (รวม ๖๐ วนั) ดงันั้น 
ระยะเวลาการนบัหลกัประกนัซอง คือ ตั้งแต่วนัท่ี ............................ จนถึงวนัท่ี ............................  
                  การเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ใหห้น่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุคาํนวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นตํ่า
แต่ละคร้ังในอตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หากคาํนวณแลว้มีเศษ
ของหลกัหน่วยนบัใดๆ ใหปั้ดเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนบันั้น โดยไม่ตอ้งมีเศษของแต่ละหน่วยนบั เพ่ือความชดัเจน และ
ป้องกนัความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นตํ่าแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum 
Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ 



ไดเ้ท่ากบั ๘๙,๑๓๕ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คาํนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๑๕,๕๗๘ บาท ใหก้าํหนดการเสนอลด
ราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นตํ่าสูงกวา่ราคา
ขั้นตํ่าท่ีกาํหนดได ้เช่น กรณีกาํหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเ้สนอ
ราคาสามารถเสนอลดราคาไดค้ร้ังละมากกวา่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคา
ตามท่ีกาํหนดจากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ สาํหรับกรณีการจดัหาพสัดุท่ีหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุกาํหนดใหเ้สนอ
ราคาในลกัษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรใหห้น่วยงานกาํหนดใหเ้สนอราคาและพิจารณาในลกัษณะการเสนอ
ราคารวม เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ได ้
  

องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที่ 028/2560 

  โครงการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊และอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 30 ชุด 
องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ประจาํปี 2560 
  
๑. หลกัการและเหตุผล 

  ปัจจุบนัทิศทางการดาํเนินธุรกิจขององคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  
มีการดาํเนินธุรกิจในเชิงรุกและมีกาํลงัการผลิตท่ีมีในอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนทุกปี โดยเห็นไดจ้ากเมด็เงินลงทุน
ท่ีไดรั้บปรับปรุงทั้งเร่ืองโรงงาน เคร่ืองจกัร กระบวนการสายงานการผลิต การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
เขา้สู่ตลาด และท่ีสาํคญัเพ่ือกา้วเขา้สู่ AEC และไปสู่ตลาดโลก เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ มีความสาํคญัเป็น
อย่างยิ่งและเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีช่วยให้ประสิทธิภาพในการทาํงานเพ่ิมข้ึนและลดระยะเวลาการทาํงานให้
น้อยลง อีกทั้ งต้องรับรองระบบงานต่างๆท่ีเป็นหัวใจหลักขององค์กร  เ ร่ิมมีการผลักดันเข้าสู่รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดดงัเห็นไดจ้ากระบบต่างๆท่ีมีในปัจจุบนั ตวัอย่างเช่น ระบบ ERP, ระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์, ระบบจดัเกบ็เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ และ Intranet ของ อ.ส.ค.  

 ดงันั้น เพ่ือใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ มีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของระบบงาน
และบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเส่ือมประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นอย่างยิ่งตอ้ง
ดาํเนินการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊รองรับภารกิจขององคก์ร 
 

๒. วตัถุประสงค์ 
เพ่ือจดัหาครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ และอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บั 

หน่วยงานต่างๆ ภายใน อ.ส.ค. ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

3. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
๓.๑. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้

เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานของตามระเบียบ
ราชการ 

๓.๒. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

๓.๓. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูผ้่านการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้งขององคก์ารส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย 



๓.๔. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่
องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งในคร้ังน้ี 

   ๓.๕. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่อยู่ในสถานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับ
รายจ่าย ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

 ๓.๖. ผูเ้สนอราคาตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ 
กรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ทั้งน้ี การลงทะเบียนดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัในระบบ
แลว้ 
 

4. คุณลกัษณะเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 30 ชุด 
มีคุณลกัษณะอยา่งนอ้ยดงัน้ี  

4.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
4.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน        

(8 Thread) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 3.2 GHz  
4.1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาํแบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 8 MB 
4.1.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 

- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัท่ีมีหน่วยความจาํขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 1 GB หรือ 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 1 GB หรือ 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 
Graphics ท่ีมี ความสามารถในการใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 1 GB  

4.1.4 มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 GB 
4.1.5 มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 2 

TB 
4.1.6 มี DVD-RW หรือดีกวา่ 
4.1.7 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา่ จาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
4.1.8 มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 



4.2 จอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ 
4.2.1 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18.5 น้ิว 
4.2.2 รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่นอ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel 
4.2.3 มี Refresh Rate ไม่นอ้ยกวา่ 60 Hz 
4.2.4 มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 600 : 1 

4.3 เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 
4.3.1 มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800VA (480 Watts)  
4.3.2 สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 

4.4 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ใน
ระดบัไม่นอ้ยกวา่ Microsoft Windows 10 Professional Edition ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย  

4.5 มีชุดโปรแกรมจดัการสาํนกังาน ในระดบัไม่นอ้ยกว่า Microsoft Office 2016 Home and 
Business ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 

5. ระยะเวลาโครงการ 
    มีการรับประกนัทุกช้ินส่วนเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3ปี นบัตั้งแต่ อ.ส.ค.ลงนามขอ้ตกลงโดย

ตอ้งเขา้มาทาํการแกไ้ข/ซ่อมแซม ณ สถานท่ีติดตั้งเคร่ือง (On-Site Service) ภายในวนัทาํการถดัไป โดยไม่
คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งส้ิน 

   สถานท่ีติดตั้งอุปกรณ์ ของ อ.ส.ค. ดงัน้ี 
- อ.ส.ค. สาํนกังานใหญ่ มวกเหลก็ 
160 ถนนมิตรภาพ ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 18180 

- อ.ส.ค. สาํนกังานกรุงเทพฯ 
เลขท่ี 101 ถนนยา่นพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม.10900 

- สาํนกังาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
160 ถนนมิตรภาพ ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 18180 

- สาํนกังาน อ.ส.ค. ภาคใต ้
174 ถนนเพชรเกษม ต.หนองตาแตม้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77120 

- สาํนกังาน อ.ส.ค. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
343 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 

- สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 
198 หมู่ 3 ต.คลองมะพลบั อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั 64180 

- สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 



122 ถนนหว้ยแกว้ ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
6. งบประมาณ / ราคากลาง  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารราคากลาง (ตามเอกสารท่ีแนบ) 
 

7. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.ส.ค. 

 

8. กาํหนดส่งมอบ 
กาํหนดส่งมอบอุปกรณ์ในโครงการตามรายละเอียดในขอ้ 4 ทั้งหมด ณ อ.ส.ค. สาํนกังานมวกเหลก็         
จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งซอฟแวร์เสร็จส้ิน ภายใน 45 วนั นบัตั้งแต่ อ.ส.ค. ลงนามขอ้ตกลงในสญัญา 

 

9. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
   อ.ส.ค. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ เพียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากรต่อระบบงานในปัจจุบนั 
 

10. สถานทีต่ิดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิม่เติม 
   องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
   ท่ีอยู ่๑60 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหลก็  จ. สระบุรี 18180 
   โทร 036 341 720     
   e-Mail : purchase@dpo.go.th 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที ่028/2560 
โครงการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จาํนวน 30 ชุด 
องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ประจาํปี 2560 
 

๑. หลกัการและเหตุผล 
  ปัจจุบนัทิศทางการดาํเนินธุรกิจขององคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มี

การดาํเนินธุรกิจในเชิงรุกและมีการขยายตวัของกาํลงัการผลิตเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเห็นไดจ้ากเมด็เงินลงทุนท่ีไดรั้บ
การปรับปรุงทั้งเร่ืองโรงงาน เคร่ืองจกัร กระบวนการสายงานการผลิต การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เขา้สู่
ตลาด และท่ีสําคญัเพ่ือกา้วเขา้สู่ AEC และไปสู่ตลาดโลก เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มี
ความสําคญัเป็นอย่างยิ่งและเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะทาํให้บุคลากรในองค์กร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองการทาํงานไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานต่างๆ ท่ีเป็นหัวใจหลกัของ
องคก์ร เร่ิมมีการผลกัดนัเขา้สู่รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดดงัเห็นไดจ้ากโครงการท่ีมีในปัจจุบนั ตวัอยา่งเช่น 
ระบบ ERP, ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์, ระบบจดัเกบ็เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ และ Intranet ของ อ.ส.ค. 

 ดงันั้น เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพามีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากร
ภายในองคก์ร จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งดาํเนินการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพารองรับภารกิจดงักล่าว 
 

๒. วตัถุประสงค์ 
    เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาประสิทธิภาพสูงตอบสนองการใช้งาน

หลากหลายรูปแบบมาสนบัสนุนการปฏิบติังานระบบสารสนเทศต่างๆ ของ อ.ส.ค.  
 

3. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
๓.๑.  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีน

ช่ือ 
แลว้หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานของตามระเบียบราชการ 

๓.๒  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้
แต่ 

รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
๓.๓  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูผ้่านการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้งขององค์การส่งเสริม

กิจการ 
โคนมแห่งประเทศไทย 



๓.๔  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ท่ีเขา้เสนอราคาให้แก่
องคก์าร 

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งในคร้ังน้ี 

๓.๕  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่อยู่ในสถานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับ
รายจ่าย  

ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
๓.๖  ผูเ้สนอราคาตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของ 

กรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ทั้งน้ี การลงทะเบียนดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัในระบบ
แลว้ 

 

4. คุณสมบัตทิางเทคนิคของเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพา จํานวน 30 ชุด 
    มีคุณลกัษณะอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

4.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 2 แกนหลกั (2 core) โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใด
อยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
4.1.1 ในกรณีท่ีมีหน่วยความจาํแบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 MB ตอ้งมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้น
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกวา่ 8 แกน หรือ 

4.1.2 ในกรณีท่ีมีหน่วยความจาํ แบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 MB ตอ้งมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.4 GHz 

4.2. มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 GB 
4.3. มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB 
4.4. มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว 
4.5. มี DVD-RW หรือดีกวา่ 
4.6. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
4.7. สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
4.8. มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ในระดับไม่น้อยกว่า 

Microsoft Windows 10 Professional Edition ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย  
4.9. มีชุดโปรแกรมจดัการสาํนกังานในระดบัไม่นอ้ยกว่า Microsoft Office 2016 Home and 

Business ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 



5. ระยะเวลาโครงการ 
     มีการรับประกนัทุกช้ินส่วนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเวน้แบตเตอร่ีไม่น้อยกว่า 1 ปี 

นบัตั้งแต่ อ.ส.ค. ลงนามขอ้ตกลงใน โดยตอ้งเขา้มาทาํการแกไ้ข/ซ่อมแซม ณ สถานท่ีติดตั้งเคร่ือง (On-Site 
Service) ภายในวนัทาํการถดัไป โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใดๆ ทั้งส้ิน  

สถานท่ีติดตั้งอุปกรณ์ ของ อ.ส.ค. ดงัน้ี 
- อ.ส.ค. สาํนกังานใหญ่ มวกเหลก็ 
160 ถนนมิตรภาพ ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 18180 

- อ.ส.ค. สาํนกังานกรุงเทพฯ 
เลขท่ี 101 ถนนยา่นพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม.10900 

- สาํนกังาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 
160 ถนนมิตรภาพ ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี 18180 

- สาํนกังาน อ.ส.ค. ภาคใต ้
174 ถนนเพชรเกษม ต.หนองตาแตม้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77120 

- สาํนกังาน อ.ส.ค. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
343 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 

- สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 
198 หมู่ 3 ต.คลองมะพลบั อ.ศรีนคร จ.สุโขทยั 64180 

- สาํนกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 
122 ถนนหว้ยแกว้ ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

 

6. งบประมาณ / ราคากลาง  
     รายละเอียดปรากฏตามเอกสารราคากลาง (ตามเอกสารท่ีแนบ) 
 

7. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.ส.ค. 
 

8. กาํหนดส่งมอบ 
  กาํหนดส่งมอบอุปกรณ์ในโครงการตามรายละเอียดในขอ้ 4 ทั้งหมด ณ อ.ส.ค.สาํนกังาน

มวกเหลก็ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งซอฟแวร์เสร็จส้ิน ภายใน 45 วนั นบัตั้งแต่ อ.ส.ค. ลงนามขอ้ตกลงในสญัญา 
 

9. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
     อ.ส.ค. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาประสิทธิภาพสูง และตอบสนองการใชง้านหลากหลาย

รูปแบบเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานระบบสารสนเทศต่างๆ ของอ.ส.ค. 
 



10. สถานทีต่ิดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิม่เติม 
องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

   ท่ีอยู ่๑60 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหลก็ จ. สระบุรี 18180 
   โทร 036 341 720     
   e-Mail : purchase@dpo.go.th 
 
 

                                                                    
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 


