
 เอกสารเปรียบเทียบราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๗ รายการ 

เลขที่ ๑/๒๕๕๘ 

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน ๒๕๕๘ 

********************* 

  ด้วยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบัน” 
มีความประสงค์จะเปรียบเทียบราคาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๗ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC   จ านวน ๒๘ เครื่อง 

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน ๗ เครื่อง 

๓. เครื่องส ารองไฟ  จ านวน ๒๘ เครื่อง 

๔. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network (๓๕หน้า/นาที) จ านวน ๓ เครื่อง 

๕. ชุดปฏิบัติการ Microsoft Window ๘.๑ Pro Pack  ๓๕  โปรแกรม 

๖. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน Microsoft Office ๒๐๑๓ ไม่ต่ ากว่ารุ่น Home Business ๓๕ ชดุ 

๗. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ Antivirus Kaspersky Internet Security 

    ๒๐๑๕ (๓ Users) จ านวน ๑๒ ชุด (๓๖ Users) 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้เอกสารเสนอราคาซื้อฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเปรียบเทียบราคา 

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 

๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

๑.๕ บทนิยามผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

๑.๖ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศเปรียบเทียบราคาซื้อ และไม่
เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อทิ้งงานของทาราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับสถาบัน 

       ๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

       ๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย หรือเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

       ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาแก่สถาบัน 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

       ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองเสนอราคา ดังนี้ 
       ๓.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคลให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้อ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

/๓.๒ ในกรณี... 
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      ๓.๒ ในกรณีผู้เสนราคาหรือผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

      ๓.๓ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือเสนองานเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานร่วมกันในฐานะ 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ี
ผู้เข้าร่วมค้าของฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
      ๓.๔  เอกสารอ่ืนตามที่สถาบันก าหนด เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

      ๓.๕  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามใบเสนอราคาแทน 

      ๓.๖  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเสนอราคา 

  ๔. การยื่นซองเสนอราคา 

      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารเสนอราคานี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

      ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบงานให้ ณ สถาบัน 

            ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง
เสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 
     ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญา 

     ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดของพัสดุ ไปพร้อมกับใบเสนอ
ราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สถาบันจะยึดไว้เป็นเอกสารของสถาบัน 

           ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง หากคณะกรรมการมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน ๕ วันท าการ 

    ๔.๕ ก่อนยื่นซอง ผู้เสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียดให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองตามเงื่อนไขในใบเอกสารเสนอราคา 

 
 

/๔.๖ ผู้เสนอราคา... 
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    ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองประธานกรรมการ
จัดซื้อและยื่นต่อกรรมการรับซองในวันที่  ๒๒   กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที ่๕  ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา 
๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กองอ านวยการและพัสดุ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อาคาร
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง ชั้น ๔ 

           เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองแล้ว จะไม่รับซองโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการจะเปิด
ซองใบเสนอราคาในวันที่  ๖  ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

      ๕.๑ ในการเสนอราคาครั้งนี้ สถาบันจะตัดสินด้วยราคารวม 

      ๕.๒ หากผู้เสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เล็กน้อย ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันเท่านั้น 

      ๕.๓ สถาบันสงวนสิทธิที่ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในหลักฐานการรับเอกสารของสถาบัน 

   (๒) ไม่กรอกชื่อลงหรือลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา 

   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท า
ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

   (๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ 
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ 
      ๕.๔  ในการตัดสิน คณะกรรมการพิจารณาหรือสถาบันมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดเกี่ยวกับผู้เสนอราคาได้ สถาบันมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

      ๕.๕  สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณาซื้อเลยได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของสถาบันเป็นส าคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันจะ
พิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุเชื่อได้ว่า การเสนอราคา
กระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

  ๖. การท าสัญญา 

      ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ สถาบันจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญา
ตามแบบแนบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
      ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท า
การของทางราชการ หรือสถาบันเห็นว่าไม่สมควรให้จัดท าเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้เสนอราคา 

/จะต้อง... 
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จะต้องท าสัญญาตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสถาบันภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง 
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่เสนอราคาได้ ให้สถาบันยึดถือไว้ในขณะ
ท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เงินสด 

   (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้กับสถาบัน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

   (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ 

   (๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

       หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ 
การเสนอราคาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

  ๗.  อัตราค่าปรับ 

       ค่าปรับตามแบบสัญญา ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน 

  ๘.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

       ผู้ชนะการเสนอราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาซื้อ ดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้ตรวจรับถูกต้อง โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๘ 
   
 

   

 

 

 


