ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑประกอบหองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑการ
ศึกษา ครุภัณฑประกอบหองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑประกอบ
จํานวน
๓
ชุด
หองเรียน
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัด
ขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ
เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.tnsuskn.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๔-๔๑๒๓๐๙ ตอ ๕๐๑ ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ผานทางอีเมล supply_tnsuskn@tnsu.ac.th หรือชองทางตาม
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ........................ โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครจะชี้แจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.tnsuskn.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่
........................
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผูชวยศาสตราจารยพิทยา บุญคงเสน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขต
สมุทรสาคร
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑประกอบหองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ลงวันที่
กุมภาพันธ ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑประกอบ
จํานวน
๓
ชุด
หองเรียน
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ
แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑประกอบหองเรียน จํานวน ๓ ชุด ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาครจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแก มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะ
พิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะ
พิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง
ชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีม่ หาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของ
ผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครมีสิทธิใหผูยื่นขอ
เสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับ
ราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๖ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาครเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทํา
การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหา
วิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่น
ขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น
ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
๕.๗ กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครอาจประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคา

หรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได
รับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ไดรับมอบไวแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสง
มอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ไดรับมอบสิ่งของ
โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.
๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาครไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด
ใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว
เขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครไดคัดเลือกแลว ไม
ไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาครจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร คําวินิจฉัยดังกลาว
ใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อใน
กรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ไมได
(๑) มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใช
ในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๗ การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระ
ราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได
ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก
เกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จ
ตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ไวชั่วคราว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
กุมภาพันธ ๒๕๖๓

แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,578,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
เป็นเงิน 1,578,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4.1 ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร
จำนวน 1 ชุด ราคา 526,000.00 บาท
4.2 ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร
จำนวน 1 ชุด ราคา 526,000.00 บาท
4.3 ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสมุทรสาคร
จำนวน 1 ชุด ราคา 526,000.00 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 บริษัท แน็บ คอมพิวเตอร์ จำกัด
๕.๒ บริษัท เอส.พี.เค.อีเล็กทริคแอนด์อี ควิปเม้สท์ จำกัด
5.๓ ราคากลางตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติของมหาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 ราคากลาง(6) )
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
6.1 นายชยกร ปวรทวีสุข
ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฯ
6.2 นายวิษณุ อรุณเมฆ
ตำแหน่งอาจารย์
6.3 นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ ตำแหน่งอาจารย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ครุภณ
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ประเภททัวไป
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ครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องเรียน

รายการประกอบ
1. โต๊ะบรรยาย จานวน 1 ตัว
2. เก้าอี้บรรยาย จานวน 1 ตัว
3. ชุดกระดานอัจฉริยะ ชนิดสัมผัสขนาด ไม่น้อยกว่า 75 นิ้วพร้อม pad ไร้สาย
จานวน 1 ชุด
4. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ
5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จานวน 1 ตัว
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง
10. เครื่องเล่น Blu Ray Disc จานวน 1 เครื่อง
11. เครื่องเสียง 1 ชุด
คุณลักษณะ
1. โต๊ะบรรยาย
1.1 โต๊ะเป็นแบบตัว L มีขนาดไม่น้อยกว่า 160W x 140D x 75H ซม. หรือดีกว่า
1.2 ส่วนของ Top ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลเคลือบผิวเมลามีน กันความร้อน
กันความชื้น หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. หรือดีกว่า
1.3 ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค ผลิตจ่ากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด หรือดีกว่า
1.4 ตู้ข้างแบบบานเลื่อน ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด หรือดีกว่า

ชุด

526,000
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2. เก้าอี้บรรยาย
2.1 เป็นเก้าอี้แบบมีเท้าแขน และพนักพิงสูงถึงบ่า หรือดีกว่า
2.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 65W x 60D x 115H ซม. หรือดีกว่า
2.3 สามารถปรับเอน ปรับระดับสูง-ต่าได้ด้วยโช๊คแก๊ส หรือไฮโดรลิค หรือเทียบเท่า
2.4 วัสดุหุ้มเป็นหนังเทียมหรือดีกว่า
2.5 ขาเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม
2.6 มีล้อสามารถเคลื่อนย้าย และรองรับน้าหนักได้ดี
3. ชุดจอภาพ LED ชนิดสัมผัส (Touch screen) ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
พร้อมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ขนาดไม่ตากว่า 10 นิ้ว
3.1 จอภาพชนิด LED แบบ Interactive ขนาดไม่ต่ากว่า 75 นิ้ว สัดส่วน 16:9 ความ
ละเอียดของการแสดงผล (Resolution) ไม่น้อยกว่า 3,840 x 2,160 จุดภาพ
3.2 รองรับการแสดงสีได้อย่างน้อย 1 Billion colors ที่ 10bit
3.3 ความสว่างของจอภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า 350cd/m2
3.4 มีอัตราความคมชัดของภาพ (Contrast ratio) ไม่ต่ากว่า 1,100 : 1
3.5 มีอัตรา Response time ไม่เกิน 8 ms
3.6 ใช้เทคโนโลยีระบบสัมผัส (Touch screen) แบบ IR รองรับการสัมผัส
ได้ไม่น้อยกว่า 20 จุด เป็นจอที่ประกอบสาเร็จมาจากโรงงาน
3.7 มีหน่วยประมวลผลติดตั้งภายในแบบ Dual-core พร้อมระบบปฏิบตั ิการ
Android 7 เป็นอย่างน้อย และมีพื้นที่เก็บข้อมูลภายในไม่น้อยกว่า
32 GB ภายในตัวเครื่อง
3.8ปากกาอิเล็กทรอนิคส์ เป็นปากกาที่ใช้ได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่และเขียนได้สองทาง พร้อมแยกสีได้ชัดเจน สามารถปรับขนาดและ
ความหนาของเส้นได้

หน่วย ราคา/ หน่วย
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3.9 โปรแกรมประยุกต์สามารถส่งภาพจากอุปกรณ์ต่าง ๆ มาขึ้นภาพบนจอ
ภาพโดยผ่าน Application ได้ มีอุปกรณ์เสริมเป็นอุปกรณ์สาหรับส่งสัญญาณภาพ
( wireless dongle ) จากคอมพิวเตอร์ไปแสดงผลที่จอภาพ
ภายใต้ตราสินค้าเดียวกับจอภาพ
3.10 สามารถบันทึกหน้าจอที่แสดงผล เป็นรูปแบบไฟล์วดี ีโอ
และสามารถนากลับมาเปิดดูภายหลังได้
3.11มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าชนิด HDMI อย่างน้อย 2 ช่องสัญญาณ
3.12มีลาโพงขยายเสียงภายในตัวเครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 10W x 2
3.13มีช่องต่อสัญญาณ RJ-45 อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ และ USB
อย่างน้อย 4 ช่องสัญญาณ
3.14จอภาพให้มุมมองภาพ (View angle) 178 องศา / 178 องศา หรือดีกว่า
จอมีกล้องแบบติดตั้งในตัวที่ขอบจอด้านหน้าและกล้องมีความละเอียด
ขั้นต่า 8 ล้านพิกเซล ไม่น้อยกว่า 1 ตัวจอมีไมโครโฟนแบบติดตั้งในตัวไม่
น้อยกว่า 6 ตัว
3.15 รองรับการใช้งานได้ทั้ง Windows 10 / Windows 8 / Windows 7
/ Windows XP / Linux / Mac / Android / Chrome เป็นอย่างน้อย
3.16LED Backlight มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 30,000 ชั่วโมง
3.17 รองรับการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต , Smart Phone , Pcได้
3.18 มีขาตั้งพร้อมล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายใช้งานนอกสถานที่ได้
3.19 ผู้เสนอราคามีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์
และหนังสือแจ้งการรับประกันจากบริษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษทั ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นตัวแทนนาเข้าสินค้าภายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์

หน่วย ราคา/ หน่วย
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รายละเอียด คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
3.20 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core)
3.21 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz
3.22 มีหน่วยความจาหลัก (Ram) ทีม่ ีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3.23 มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
3.24 มีหน้าจอสัมผัส Multi-touch ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,060 x 1,620

3.25 สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n,ac) , Bluetooth
3.26 มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
3.27 รองรับการบันทึกวีดีโอระดับ HD 1080p ที่ 30 fps

หน่วย ราคา/ หน่วย
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ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ราคาตากว่า 1 ล้านบาท
ประเภททัวไป
1

ครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องเรียน

รายการประกอบ
4. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว
4.1 เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ
และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
4.2 มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่ในแกนสามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถ
ควบคุมการหยุดของจอได้ทกุ ตาแหน่ง และจะหยุดอัตโนมัติเมื่อขึ้นสุดหรือลงสุด
4.3 มีขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว
4.4 กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
4.5 มีระบบป้องกันการ Overload และตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกัน
ความเสียหายของมอเตอร์
4.6 ชุดควบคุมได้รับการรับรองมาตรฐาน CE (มีเอกสารแสดง)
4.7 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้งตัวแทนจาหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

หน่วย ราคา/ หน่วย
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ั ฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
แผนงาน : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ลาดับ

ครุภณ
ั ฑ์

รายการประกอบ / คุณลักษณะ

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ราคาตากว่า 1 ล้านบาท
ประเภททัวไป
1

ครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องเรียน

รายการประกอบ
5. เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
5.1 เป็นเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า
0.63 นิ้ว
5.2 สามารถรองรับความละเอียด มาตรฐาน (1,024x768)
พร้อมลาโพงขนาด 16 วัตต์
5.3 สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ระดับ VGA, SVGA, XGA,
SXGA, WXGA และ UXGA ได้เป็นอย่างน้อย
5.4 ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens
(ในการใช้งานแบบมาตรฐาน)
5.5 มีอัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 15,000:1
5.6 มีช่องต่อสัญญาณเข้า D-sub 15 pin 1 ช่อง, HDMI 1 ช่อง
Composite Video 1 ช่อง, Audio 1 ช่อง, USB Type A1 ช่อง
และ USB Type B 1 ช่อง
5.7 สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต RS-232 เพื่อควบคุมการทางานของเครื่อง
5.8 ใช้หลอดภาพชนิด UHE กาลังไฟไม่เกิน 235 วัตต์
5.9 สามารถฉายภาพพร้อมเสียงผ่าน USB ได้
(USB Display With Audio)
5.10 มีระบบแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction)
ได้ทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ
5.11 สามารถปรับแก้สี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้ง (Keystone Correction)
ได้ไม่น้อยกว่า ± 30 องศาและในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ± 30 องศา
5.12 สามารถฉายภาพขนาด 30-300 นิ้ว ที่ระยะ 0.83-13.86 เมตร
เป็นอย่างน้อย
5.13 สามารถฉายภาพขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว วัดแบบทแยงมุม
โดยมีระยะห่างจากจอภาพถึงเครื่องฉายไม่เกิน 1.69 เมตร
5.14 มีฝาปิดครอบเลนส์ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบเดียวกับ
ตัวเครื่อง

หน่วย ราคา/ หน่วย
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ั ฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
แผนงาน : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ลาดับ

ครุภณ
ั ฑ์

รายการประกอบ / คุณลักษณะ

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ราคาตากว่า 1 ล้านบาท
ประเภททัวไป
1

ครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องเรียน

รายการประกอบ
5.15 มีระบบ AV Mute Slide เพื่อใช้ในการพักการฉายภาพ
5.16 หลอดภาพมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 5,000 ชั่วโมง ที่การทางาน
ในโหมด HighBrightness
5.17 ใช้ช่วงเวลาในการ Start UP ไม่เกิน 8 วินาที
5.18 มีระบบ Instant Off เพื่อรองรับการปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องรอ Cool-Down
5.19 สามารถตั้ง Password เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครื่อง
5.20 มีเอกสารรับรองคุณลักษณะ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
5.21 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
6. เครืองฉายภาพ 3 มิติ
6.1 เป็นเครื่องฉายภาพสามมิติ สามารถใช้งานร่วมเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6.2 สามารถซูมขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 330 เท่า
6.3 บันทึกภาพลงบนตัวเครื่องได้ และสามารถบันทึกภาพได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
6.4 สามารถปรับโฟกัสได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และปรับด้วยมือ
6.5 สามารถปรับแสงได้ และมีปุ่มกดสาหรับปรับ Auto White Balance
6.6 หัวกล้องสามารถหมุนได้ในแนวดิ่ง
6.7 มีแขนไฟส่องสว่างด้านบนเป็นชนิด LED 2 ข้าง
6.8 มีไฟสาหรับส่องสว่างด้านล่าง
6.9 อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพขนาด 1/2 นิ้ว CMOS ความละเอียด
5,000,000 Pixels
6.10 สามารถปรับความคมชัดของภาพได้
6.11 สามารถทาภาพปกติและภาพ Negative ได้
6.12 สามารถหยุดภาพชั่วคราวได้
6.13 สามารถทาการแบ่งภาพได้

หน่วย ราคา/ หน่วย

8
รายละเอียดคุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
แผนงาน : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
หน่วย ราคา/ หน่วย

รายการประกอบ / คุณลักษณะ
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ราคาตากว่า 1 ล้านบาท
ประเภททัวไป
1 ครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องเรียน รายการประกอบ
6.14 มีช่องรับสัญญาณอย่างน้อยดังนี้
- RGB Input x 2
- Video Input x 1
- S-Video Input x 1
- Audio Input x 3
- HDMI input x 1
- Microphone x 1
6.15 มีช่องจ่ายสัญญาณอย่างน้อยดังนี้
- RGB Output x 2
- Video Output x 1
- S-Video Output x 1
- Audio Stereo Output x 1
- HDMI Output x 1
6.16 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ PC ทั้งชนิด RS-232 และ USB
6.17 มีฟงั ก์ชั่น WIFI input Technology ช่วยในการ
นาภาพจากคอมพิวเตอร์ Smartphone หรือ Tablet
ทั้ง Windows / IOS และ Andriod แสดงผ่านเครื่องฉายภาพสาม
มิติแบบไร้สาย เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องโปรเจคเตอร์ หรือ จอรับภาพได้
6.18 มีฟงั ก์ชั่นสามารถสั่งเปิด-ปิด เครื่องโปรเจคเตอร์และเลือก
Soure สัญญาณการแสดงผลภาพของโปรเจคเตอร์ผ่าน
ระบบไร้สายอินฟาเรด
6.19 สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าภายในประเทศไทย โดยไม่ต้องมีตัวแปลง
6.20 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
7.1 มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
7.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
7.3 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
8. เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
8.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูงจานวน 1 หน่วย
8.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 8 MB
ลาดับ
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ั ฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
แผนงาน : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
รายการประกอบ / คุณลักษณะ
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ราคาตากว่า 1 ล้านบาท
ประเภททัวไป
1 ครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องเรียน 8.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) เป็นหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 2 GB
8.4 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
8.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
8.6 มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
8.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8.8 มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8.9 มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8.10 มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว
มีความสว่างไม่น้อยกว่า 200 cd/m2
มีช่องเชื่อมต่อชนิดVGA และ HDMI โดยมีสายเชื่อมต่อ VGA และ
HDMI อย่างล่ะ 1 เส้น
8.11 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ ตัวเครื่อง, จอแสดงภาพ, เมนบอร์ด ,
แป้นพิมพ์และเม้าส์อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ติด
เป็นการถาวรโดยมีเพียงเครื่องหมายการค้าเดียว
8.12 ระบบ BIOS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการ
ค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอและต้องสามารถแสดงหมาย
เลขเครื่อง (Serial Number) ใน BIOS ตรงกับหมายเลข
ที่ติดมากับตัวเครื่องหรือที่ติดอยู่กับแผงวงจรหลัก
8.13 มีอุปกรณ์ Hardware TPM (Trusted Platform Module)
ทางานสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของระบบที่ทางานได้ดังนี้
การเข้ารหัสข้อมูล , การถอดรหัสข้อมูล , การตรวจสอบสิทธิการ
ลาดับ

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
หน่วย ราคา/ หน่วย
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มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
แผนงาน : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
รายการประกอบ / คุณลักษณะ
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ราคาตากว่า 1 ล้านบาท
ประเภททัวไป
1 ครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องเรียน
เข้าใช้งาน เป็นต้น
8.14 มี Expansion Slot PCI Express x 16 อย่างน้อย 1 Slot
8.15 มี Port USB อย่างน้อย 6 Ports โดยเป็น USB 3.0 ไม่น้อยกว่า
2 Ports
8.16 มี Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
8.17 มี Power Supply ขนาด 250 Watts
8.18 มีระบบเสียงรองรับ High Definition Audio
8.19 แป้มพิมพ์ (Keyboard) เป็นชนิดที่มีทั้งตัวเลข ตัวอักษร
ภาษาไทยและอังกฤษ สกรีนติดอยู่แป้นพิมพ์และมีจานวนไม่น้อย
กว่า 104 ปุ่ม ซึ่งมีการเชื่อมต่อแบบ USB หรือดีวา่
8.20 มีอุปกรณ์ชี้ตาแหน่ง (MOUSE) แบบใช้แสงซึ่งมีการเชื่อมต่อ
แบบ USB หรือดีกว่า พร้อมแผ่นรองอุปกรณ์ชี้ตาแหน่ง
8.21 ผลิตภัณฑ์ทั้งตัวเครื่องและจอภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
FCC , CE , EPEAT Rating และ Energy Star โดยมีเอกสารรับรอง
ตรงรุ่นที่เสนอ
8.22 เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานพร้อม
เอกสารรับรองดังนี้
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015ในด้านการผลิต จาหน่ายและบริการ
มีศูนย์บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
ISO 9001:2015 ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
จากโรงงานที่มีใบรับรองประกอบกิจการประเภท1
8.23 ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษทั ที่เสนอ
ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง
จากบริษทั ผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทยโดย
มีเอกสารรับรองเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีระบบ ONLINE SUPPORT
ที่ให้บริการ DOWNLOAD DRIVERของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เช่น VGA, Main Board และ Bios Upgrade เป็นต้น
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้เสนอราคาต้อง
ระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา
8.24 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ทั้งชุด) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ลาดับ
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ประเภททัวไป
1 ครุภณ
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9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
9.1 ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ LASERหรือ LED
9.2 มีความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 600 dpi หรือสูงกว่า
9.3 ความเร็วในการพิมพ์แบบสี ไม่น้อยกว่า 26 แผ่นต่อนาที
และพิมพ์แบบขาวดา ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที
9.4มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
9.5 สามารถรองรับภาษาในการพิมพ์แบบ PCL และ PostScript 3 ได้เป็นอย่างน้อย
9.6 สามารถพิมพ์แบบสองหน้าอัตโนมัติ (Auto Duplex)
9.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000
Base-TX หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9.8 มี Interface แบบ Parallel และ/หรือ USB 2.0 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9.9 สามารถใช้กับกระดาษที่มีน้าหนักตั้งแต่ 64 – 220 แกรมได้
9.10 มีถาดป้อนกระดาษที่สามารถบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
และมีถาดป้อนกระดาษแบบเอนกประสงค์ สามารถป้อนกระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
9.11 มีช่องรองรับกระดาษออก ความจุไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
9.12 ต้องมีการรับประกัน 3 ปีแบบ onsite service โดยบริษทั ผู้ผลิต
หรือโดยบริษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย
9.13 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่าย จากบริษทั ผู้ผลิต
หรือสาขาของบริษทั ผู้ผลิต ในประเทศไทย โดยระบุชื่อหน่วยงานและ
ชื่อโครงการที่เสนอ โดยมีเอกสารมาแสดง
10. เครื่องเล่น Blu Ray Disc
10.1 สามารถอ่านแผ่น BD/BD-R/BD-RE/DVD/CD/CD-R/RW
10.2 รองรับระบบภาพ 3D
11. เครืองเสียง 1 ชุดประกอบด้วย
11.1 เครืองผสมสัญญาณ ขนาด 12 Ch จานวน 1 เครือง
11.1.1 ขนาด 12 อินพุต และมีช่อง XLR และ Phone สาหรับเลือกใช้
11.1.2 มีระบบเอฟแฟคปรับแยกอิสระ Reverbs, Delays,Choruses,
Modulations
11.1.3 มีช่อง USB สาหรับ Playback และ Recording แบบ 2 in / 2 out
11.1.4 มีช่อง AUX อย่างน้อย 3 ช่อง และแบบ Subgroup อย่างน้อย 2 ช่อง
ลาดับ
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11.1.5 มี Power 48V Phantom
11.2 เครืองขยายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 2x450 วัตต์ จานวน 1 เครือง
11.2.1 สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบ Stereo, Parallel และ Bridge Mono
11.2.2 มีช่องต่ออินพุตแบบ XLR ช่องต่อออกลาโพง
สามารถเลือกใช้แบบ Speakon และ Binding post
11.2.3 มีไฟ LED ด้านหน้าเครื่อง สาหรับแสดงสถานะ
signal presence, clip and fault สาหรับแต่ละสถานะ
11.2.4 มีกาลังวัตต์ที่ 4 โอห์ม 450 วัตต์ ต่อข้าง 8 โอห์ม 330 วัตต์ ต่อข้าง
และเมื่อเลือก Bridge Mono ต้องมีกาลังวัตต์ 900 วัตต์หรือดีกว่า
11.3 ลาโพง 2 ทางขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 นิ้ว จานวน 1 คู่
11.3.1 มีกาลังวัตต์ที่ 100 โวลต์ สามารถเลือกใช้งานได้ที่ 30วัตต์, 20วัตต์,
15วัตต์, 10วัตต์, 5วัตต์
11.3.2 มีกาลังวัตต์ที่ 70 โวลต์ สามารถเลือกใช้งานได้ที่ 30วัตต์, 20วัตต์,
15วัตต์, 10วัตต์, 5วัตต์
11.3.3 SPL (1W/1m), 90db (1W/1m)
11.3.4 ตอบสนองความถี่ 80-20,000 เฮิรตซ์
รายการประกอบ
11.4 ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเครืองรับ จานวน 1 เครือง
11.4.1 มีค่าความถี่ตอบสนอง 100 เฮิรตซ์ -15 กิโลเฮิรตซ์
11.4.2 ช่วงความถี่ที่ 576-865 เมกะเฮิรตซ์
11.4.3 ใช้ถ่านแบบ 2AA สามารถใช้งานได้ 10 ชั่วโมง
11.4.4 มีช่องต่อ แบบ XLR และ Phone jack (1/4)
11.4.5 ไมโครโฟนแบบถือ
11.5 ไมโครโฟนสายชนิดมือถือ จานวน 1 ตัว
11.5.1 เป็นแบบ Dynamic
11.5.2 มีทศิ ทางรับเสียงแบบ Cardioid
11.5.3 ตอบสนองความถี่ 70 เฮิรตซ์ -15 กิโลเฮิรตซ์
11.5.4 มีสาย 10 เมตร เป็นแจ๊ค XLR
11.6 เครืองเล่นและบันทึกเสียงดิจิตอล จานวน 1 เครือง
11.6.1 เป็นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงระบบ Digital MP3 แบบ USB Drive
และ SD/MMC Card
11.6.2 สามารถ Copy ข้อมูล MP3 ไปมาระหว่าง USB Drive กับ
SD/MMC Card ได้
ลาดับ
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1

ครุภณ
ั ฑ์ประกอบห้องเรียน

11.6.3 มีจุดต่อ Analog AUX In, Output และบันทึกเสียง Analog
เป็น MP3 ได้ทนั ที
11.6.4 มีปุ่มใช้ควบคุมการใช้งานที่หน้าเครื่อง และรีโมทคอนโทรล
11.6.5 ตั้งคุณภาพบันทึกเสียงได้ 3 ระดับคือ LOW 64 Kbps,
Mid 128 Kbps และ High 256 Kbps
11.6.6 มีรีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ 1 ชุด และสายสัญญาณ 2 เส้น
11.7 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 U พร้อมพัดลมและรางสายไฟ
จานวน 1 ตู้
11.7.1 เป็นตู้อะลูมิเนียม
11.7.2 สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงได้

หน่วย ราคา/ หน่วย

