เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๕๒/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ
ตามประกาศจังหวัดสระบุรี
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
......................................................
จังหวัดสระบุรี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะ สอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒
รายการ ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายสําหรับงานประมวลผล
จํานวน 13 เครื่อง
2. ระบบปฏิบัติการ
จํานวน 13 ชุด
ซึ่งพัสดุที่จะซือ้ นี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพทีจ่ ะใชงานไดทนั ทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของจังหวัด

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศนู ยขอมูลจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมืน่ บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ
ราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจ ัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยนื่ สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุน สวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยนื่ สําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
พรอมรับรองสําเนา
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ ดยนื่ พรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยนื่ พรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตอง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ ณ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวนั เปดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
ขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทาง
ราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกทีแ่ นบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิติบคุ คล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแค็ตตาล็อกผู
เสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขที่ ๕๒/๒๕๕๘" ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ ซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปน
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา มีผู
เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามี
การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสทิ ธิไดรับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินจิ ฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนัน้ เปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูร ิเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน

รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวนั ที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สดุ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปน
ตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนทีม่ ิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมพจิ ารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคา ของจังหวัด
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปนสาระสําคัญ หรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือจังหวัด มี
สิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกีย่ วของกับผูเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะ
ไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม
พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ
จังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และ

ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน
๕.๖ ในกรณีทปี่ รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามทีไ่ ดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตาม
ขอ ๔.๖ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้ เปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีทผี่ ูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดัง
ระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีผชู นะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ สอบราคา จะตองทําสัญญาซื้อ
ขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาไดใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานัน้ ไม
เกิน ๓ วัน ทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผ่ ูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ตอวัน

๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจาก
วันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรบั แจง
ความชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิใ์ นการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทานัน้
๙.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเ สนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แลว
ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเี รือ
ไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปน
ผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอจังหวัดเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันทีผ่ ูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากจังหวัดเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้ กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัตติ าม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
ดังระบุไวในขอ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๙.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิม่ เติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

จังหวัดสระบุรี
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา เลขที่ 52/2558
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสําหรับงานประมวลผล จํานวน 13 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1. หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือดีกว่าความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมี Cache ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
2. มี Bios ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายสามารถแสดงเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์
3. มีเครื่องหมายการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์เพียงเครื่องหมายการค้าเดียวติดอยู่ที่ Main board อย่างถาวร
4. มีหน่วยความจํา (Memory) แบบ DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5. มีเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบฮาร์ดดิสก์ แบบติดตั้งภายในความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
7,200 rpm แบบ Serial ATA หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มี DVD+/-RW Drive จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
7. มี Expansion Slots จํานวนไม่น้อยกว่า 2 Slots โดยต้องมี PCI-Express 16x จํานวนไม่น้อยกว่า 1 Slot
8. มีหน่วยควบคุมการแสดงผล (Video Controller) แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1
GB และมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ VGA หรือ DVI หรือ HDMI โดยไม่ใช้ adapter แปลง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต
9. มีจอภาพสีแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว แบบ Wide Screen รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x
768 pixels มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 มีพอร์ต สําหรับเชื่อมต่อเป็นแบบ VGA1 หรือ DVI หรือ
HDMI ได้เป็นอย่างน้อย และต้องไม่มีจุดแสงสีผิดเพี้ยน (Dead Pixel)
10. มี USB Port เวอร์ชัน 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต โดยมีพอร์ตด้านหน้าเครื่องไม่น้อยกว่า2 พอร์ต
ด้านหลังเครื่องไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
11. มีระบบเสียง (Sound) และลําโพงชนิดติดตั้งภายนอก จํานวน 1 ชุด
12. มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) ที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 หน่วย และสามารถใช้งาน Wade On LAN ได้เป็นอย่างน้อย
13. สนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star เป็นอย่างน้อย
14. มีภาคจ่ายไฟ (Power Supply) ขนาดไม่น้อยกว่า 250 Watts จํานวน 1 หน่วย
15. ตัวเครื่องมีโครงสร้างแบบ Desktop หรือแบบ Tower หรือแบบ Mini Tower หรือ แบบ Small Fron Factor
16. มีการป้องกันการเปิดฝาเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบเป็นห่วง และหรือแบบ Chassis lock เป็นอย่างน้อย
17. ตัวเครื่องออกแบบให้สามารถถอดประกอบ ฝาเครื่อง ซีดีรอม และฮาร์ดดิสก์ ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการถอด
(Tool-less chassis)
18. สามารถทํางานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Profesisonal หรือสูงกว่าได้เป็นอย่างน้อย
19. มี Mouse แบบ USB ชนิดแสง (Laser Mouse) 2 ปุ่มกดและ 1 ตัวเลื่อน (Sxroll) พร้อมแผ่นรองจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ชุด
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20. มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ที่สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย (อักขระภาษาไทยพิมพ์บนแป้นพิมพ์) โดย
การจัดตัวอักษรบนแป้นพิมพ์อักษรภาษาไทย และอังกฤษ เป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องพิมพ์ดีดมีเครื่องหมาย
กํากับชัดเจน และมี Function Key จํานวน 12 Keys เป็นอย่างน้อย
21. มีรางไฟฟ้า แบบ 3 ขา 6 ช่องเสียบ ความยาวสายไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร ที่สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เสนอขาย จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
22. มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet
23. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวเครื่องคอมพิวเตอร์, BIOS, จอภาพ, เมาส์, แป้นพิมพ์, คู่มือต้นฉบับจริง อยู่ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าเดียวกัน
24. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ในด้านการผลิต จําหน่าย
และบริการ
25. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ไม่น้อยกว่า 13 แห่ง
26. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรองมาตรฐาน Epeat Gold
27. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย จากโรงงานที่มีใบรับอรงการประกอบกิจการประเภทที่ 1
รายการที่ 2 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) จํานวน 13 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional หรือสูงกว่า
2. สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลที่เสนอขายรายการที่ 1 ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
3. มีแ ผ่ น CD-ROM หรื อ DVD-ROM สํ า หรั บติ ด ตั้ ง และหรื อ แผ่ น Recovery
และหรื อ ระบบ Recovery
ของระบบปฏิ บั ติ ก าร จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ชุ ด ต่ อ 1 เครื่ อ ง สามารถเลื อ กติ ด ตั้ ง ใช้ ง านแบบ 64 bits
ได้เป็นอย่างน้อย
เงื่อนไขอื่นๆ
1. ส่วนราชการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือลดจํานวนจัดซื้อลงหาก
วงเงินในการจัดซื้อไม่เพียงพอ โดยผู้ขายไม่มีสิทธิ์เรียกร้อยค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้เสนอราคา ต้องเสนอราคาให้ครบทุกรายการ จะเสนอราคาเพียงรายการหนึ่งรายการใดมิได้ ส่วนราชการสงวน
สิทธิ์ พิจารณาราคารวมเป็นเกณฑ์ตัดสิน

-33. ผู้เสนอราคาต้องระบุยี่ห้อ รุ่น และประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ของครุภัณฑ์ตามที่เสนอขายพร้อมการยื่นซองโดย
ยี่ห้อ รุ่น และประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ของครุภัณฑ์ที่เสนอขายต้องเป็นยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง รุ่นใดรุ่นหนึ่งและ
ประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น
4. ผู้เสนอราคา ต้องนําหลักฐานการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่ายแนบมาพร้อมการยื่น
ซองเสนอราคา
5. ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งแนบแคตตาล๊ อ กของครุ ภั ณ ฑ์ ต ามยี่ ห้ อ และรุ่ น ตามที่ เ สนอขาย พร้ อ มรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะที่ถูกต้องของครุภัณฑ์ โดยทําตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะระหว่างคุณลักษณะที่กําหนด
กับคุณลักษณะที่ผู้เสนอขายเสนอมา พร้อมระบุว่า คุณลักษณะแต่ละข้อนั้นอยู่ในส่วนใดของแคตตาล๊อกมา
พร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา
6. ผู้เสนอราคา ต้องเสนอครุภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ตาม 6.1 หรือ 6.2 ดังนี้
6.1 ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) หรือได้รับ
การรับรองมาตรฐาน มอก.1956-2542 หรือ มอก.1561-2542 หรือเทียบเท่า โดยผู้เสนอราคาต้องแนบ
ใบรับรองดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา
6.2 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC และมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
UL หรือ CSA และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หรือ
ISO 9002 โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต แนบมาพร้อมการยื่นซอง
เสนอราคา
7. ผู้เสนอราคาต้องเสนอครุภัณฑ์ที่มีแผงวงจรหลัก (Mother Board) จอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์ (Keyboard)
เคส (Case) และ Mouse ทั้งหมดต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องที่เสนอ
8. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งหน่วยบริการและช่องทางสําหรับการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสอบถาม
ปัญหาการใช้งานและส่งซ่อม มาพร้อมการยื่นซองเสนอราคา
9. ผู้เสนอราคาจะต้องนํ าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลพร้อมติ ดตั้งระบบปฏิบัติการ ยี่ห้อ และรุ่น
เดียวกันกับที่เสนอขายมาให้คณะกรรมการ ทดสอบการทํางาน หากคณะกรรมการร้องขอ ณ สํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี หากพบว่าไม่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กําหนดหรือเสนอขาย กรมส่งเสริมการเกษตรสงวนสิทธิ์
พิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการเสนอราคา
10. ผู้ขาย ต้องส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสําหรับงานประมวลผล และระบบปฏิบัติการ (Operating System)
จํานวน 13 ชุด ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
11. ผู้ขายต้องติดตั้งชุดโปรแกรมที่เสนอขายรายการที่ 2 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสําหรับงานประมวลผลที่เสนอ
ขาย รายการที่ 1 ให้สามารถใช้งานได้ โดยค่าใช้งานได้ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

-412. ผู้ ข าย ต้ อ งรั บ ประกั น คุ ณ ภาพการใช้ ง านของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ยสํ า หรั บ งานประมวลผล และ
ระบบปฏิบัติการ จํานวน 13 ชุด ณ สถานที่ส่งมอบ (สํานักงานเกษตรจังหวัด) ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยไม่คิดค่า
อะไหล่และค่าบริการ นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทําการตรวจรับพร้อมลงลายมือชื่อไว้ใน
เอกสารการตรวจรั บ ถู ก ต้ อ งแล้ ว เป็ น ต้ น หากเกิ ด ชํ า รุ ด เสี ย หายเนื่ อ งจากเหตุ ใ ช้ ง านตามปกติ ผู้ ข ายต้ อ งรี บ
ดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งายได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากเวลาที่แจ้ง หรือนําอุปกรณ์
สํารองมาติดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้ระหว่างรอการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ขาย
13. การเบิกจ่ายเงิน จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งจนใช้งานได้ตามสัญญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดําเนินการตรวจรับพร้อมลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารการตรวจรับถูกต้องแล้ว
14. หากผู้ขายได้ส่งมอบของล่วงเลยเวลาที่กําหนด ส่วนราชการจะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่า
รายการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
15. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรายการที่ผู้เข้าเสนอราคาเสนอขาย จะต้องเสนอคุณลักษณะเฉพาะ
ไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนด
16. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่ใช่เครื่องเก่าใช้แล้ว หรือเครื่องที่ใช้งานแล้วและนํามาปรับปรุง
ใหม่
17. ราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอ ให้รวมค่า Hardware, Software และค่าติดตั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมจากที่ปรากฏในใบเสนอราคา
18. สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยที่ 220 VAC 50 Hz ได้
19. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดต้องทํางานได้ดีในสภาพแวดล้อมปกติของประเทศไทย

