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ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย 
ที่  3  / 2566 

เรื่อง   ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร PC (ไม่มีจอ) สำหรับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
.………………………………………..……………………. 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีประกาศ ที่ 216/2565 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพวิเตอร์ PC (ไม่มจีอ) ส าหรบัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไปแล้วนัน้ ปรากฏว่า บรษิทัที่เขา้ร่วมการ
ประกวดราคานัน้ไม่ผ่านเกณฑข์อ้ก าหนด ดงันัน้จงึขอยกเลกิประกาศ และจดัท าประกาศใหม่ เรื่อง  ประกวดราคา
จดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์PC (ไม่มจีอ) ส าหรบัคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ข้อก าหนดลกัษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา มคีุณสมบตั ิดงันี้
1.1 เป็นผูม้อีาชพีประกอบการทางดา้นธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเสนอราคานี้โดยตรง
1.2 ต้องเป็นนิตบิุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย และมทีุนจดทะเบยีน หรอืมกีารเพิม่ทุนไม่ต ่ากว่า

1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) 
1.3 ไม่เคยมพีฤตกิรรมในแนวทางทีไ่ม่ปฏบิตัติามสญัญาทีท่ าใหม้หาวทิยาลยัฯ เกดิความเสยีหาย 
1.4 ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิห์รอืความคุม้กนัซึง่อาจปฏเิสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย 
1.5 ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกบัผู้เสนอราคารายอื่นที่เขา้มายื่นซองเสนอราคาใหแ้ก่มหาวทิยาลยัฯ

หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครัง้นี้ 

2. หลกัฐานการเสนอราคา
2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งน าส าเนาหลกัฐานต่อไปน้ีทีเ่ป็นปัจจุบนั ใหผู้ม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกต้อง

และประทบัตราบรษิทั/หา้ง ใหเ้รยีบรอ้ย โดยแยกไวต้่างหากจากซองเสนอราคา คอื 
(1) ส าเนาทะเบยีนการคา้หรอืใบภาษมีลูค่าเพิม่ทีก่รมสรรพากรออกให้
(2) ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัทีอ่อกโดยส านักงานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั พรอ้มวตัถุประสงคซ์ึง่

ส านกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัออกใหจ้นถงึวนัยื่นซองเสนอราคาไม่เกนิ 3 เดอืน
(3) กรณีมอบอ านาจให้บุคคลซึ่งมใิช่กรรมการหรอืหุ้นส่วนผู้มอี านาจเต็ม เพื่อผูกพนัในนามนิติ

บุคคลตอ้งมอบอ านาจเป็นหนงัสอืใหบุ้คคลนัน้เป็นผูแ้ทนทีม่อี านาจเตม็โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ในกรณีมอบอ านาจให้ท าการแทน บริษัท /ห้าง ให้ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรษัฎากร
พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ

(4) กรณีผู้เสนอราคาเป็นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมหีนังสือ
รับรองการแต่งตัง้จากบริษัทผู้ผลิตหรือแทนบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้จัดจ าหน่าย  โดย
หนงัสอืนัน้ตอ้งมอีายุไม่เกนิ  90  วนั นบัจากวนัทีอ่อกจนถงึวนัยื่นซองเสนอราคา

2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบแคตตาลอ็ค แบบ และรายละเอยีดพรอ้มใบเสนอราคา (ถา้ม)ี 
/ 3. การเสนอราคา 
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3. การเสนอราคา 
3.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอราคาเป็นเงนิบาท และเสนอราคาเพยีงราคาเดยีว โดยเสนอราคารวม  

และหรอืราคาต่อหน่วย และหรอืต่อรายการ ทัง้นี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนังสอื        
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้ นซึ่ งรวม
ภาษมีูลค่าเพิม่     และภาษอีากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยีนและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทัง้ปวงจนกระทัง่ส่งมอบ
พสัดุให ้ณ มหาวทิยาลยัฯ   

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า 60 วนั  นับแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา            
โดยภายในก าหนดยนืราคาผู้เสนอราคาต้องรบัผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มไิด ้

3.2 ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ/งานจา้ง ไม่เกนิ 30 วนั นับถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญา หรอืตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

3.3 ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน          
และเขา้ใจเอกสารการเสนอราคาทัง้หมดเสยีก่อนทีจ่ะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงือ่นไขในเอกสาร 

3.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองเสนอราคา โดยแยกเป็น 3 ซอง ดงันี้ 
(1) ซองเอกสารหลกัฐานการจดทะเบยีนบรษิทั/หา้งรา้น ส าเนา 1 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า        

“เอกสารหลกัฐานการจดทะเบียนบริษทั/ห้าง” 
(2) ซองขอ้เสนอดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ และรายละเอยีดของรายการที่เสนอ ต้นฉบบั 1 ชุด
พรอ้ม  
     ส าเนา 4 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า “เอกสารด้านคณุลกัษณะ (เอกสารแนบส่วนท่ี 1) ”    
(3) ซองขอ้เสนอดา้นราคา ประกอบดว้ย แบบฟอรม์ใบเสนอราคา ตน้ฉบบั 1 ชุดพรอ้ม 

ส าเนา 4 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า “เอกสารด้านราคา (เอกสารแนบส่วนท่ี 2) ” 
3.5 หลกัประกนัซอง 

 ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพรอ้มกบัการยื่นซองประกวดราคาเป็นจ านวน 106,190.00 
บาท ของวงเงนิตามสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) เงนิสด หรอื 
(2) แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื 
(3) หนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศ 

หลกัประกนัซองตามที่ระบุในขอ้นี้ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยจะคนืใหผู้เ้สนอราคาภายใน 15 
วนัท าการ นับแต่วนัทีค่ณะกรรมการเปิดซองและพจิารณาผล เว้นแต่ ผูเ้สนอราคารายที่ไดร้บัคดัเลอืกไว ้
จะคนืใหต้่อเมื่อไดท้ าสญัญา หรอืขอ้ตกลง หรอืเมื่อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้  

ผูเ้สนอราคาจะตอ้งปิดผนึกซองทัง้ 3 ซองใหเ้รยีบรอ้ยพรอ้มประทบัตรา พรอ้มลงลายมอืชื่อก ากบั
ไวท้ีร่อยผนึกซองและจ่าหน้าซองถงึ “ประธานคณะกรรมการเปิดซองและพจิารณาผลการประกวดราคา” 
โดยยื่นต่อคณะกรรมการรบัซองประกวดราคา ในวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถงึเวลา 
12.00 น. ณ กองพสัดุและจดัการทรพัยส์นิ อาคาร 14 ชัน้ 2 และคณะกรรมการฯ จะเปิดซองพจิารณาใน
วนัที ่ 7 กุมภาพนัธ ์2566   ตัง้แต่เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุม 2 อาคาร 24 ชัน้ 15 
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/ เมื่อพน้ก าหนด 
เมื่อพน้ก าหนดเวลาการยื่นซองเสนอราคาแลว้ คณะกรรมการรบัซองประกวดราคา จะไม่รบัซอง

เสนอราคาโดยเดด็ขาด คณะกรรมการเปิดซองและพจิารณาผลการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา และแจง้สทิธกิารยื่นเสนอราคาก่อนการเปิดซองขอ้เสนอดา้นราคา 

4. หลกัเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณา 
4.1 ผูเ้สนอราคารายใดมคีุณสมบตัไิม่ถูกตอ้งตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด คณะกรรมการฯ จะไม่รบั

พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้ เวน้แต่ เป็นขอ้ผดิพลาดเพยีงเลก็น้อย หรอืผดิแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารเสนอราคาในส่วนที่มใิช่สาระส าคญั ทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่พจิารณาแล้วเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เท่านัน้ 

4.2 มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยสงวนสทิธิไ์ม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มกีารผ่อนผนั
ในกรณี ดงัต่อไปนี้ 

(1) ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล หรอืลงลายมอืชื่อผูเ้สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืทัง้หมดในใบเสนอ
ราคา 

(2) เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีก่ าหนดในเอกสารเสนอราคาทีเ่ป็นสาระส าคญั 
หรอืมผีลท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น 

(3) ราคาทีเ่สนอมกีารขดู ลบ ตก เตมิ แก้ไข เปลีย่นแปลงโดยผูเ้สนอราคามไิดล้งลายมอืชื่อ
พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ก ากบัไว ้

4.3 ในการตดัสนิการประกวดราคาหรอืในการท าสญัญา คณะกรรมการฯ พจิารณาผลการประกวด
ราคาหรอืมหาวทิยาลยัหอการค้าไทยมสีทิธใิหผู้เ้สนอราคาชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ สภาพ ฐานะ หรอืขอ้เทจ็จรงิ
อื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้เสนอราคาได้ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยมสีทิธทิี่จะไม่รบัราคา หรอืไม่ท าสญัญา 
หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ถูกตอ้ง 

4.4 มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยทรงไว้ซึ่งสทิธทิี่จะไม่รบัราคาต ่าสุด หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาทีเ่สนอทัง้หมดกไ็ด ้และอาจพจิารณาเลอืกซื้อในจ านวน หรอืขนาดหรอืเฉพาะรายการหนึ่ง  รายการ
ใด หรอือาจยกเลกิการเสนอราคา โดยไม่พจิารณาจดัซือ้เลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพจิารณา ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยเป็นส าคญั และใหถ้อืว่าการตดัสนิของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยเป็นเดด็ขาด 
ผูเ้สนอราคาจะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ มไิด ้รวมทัง้มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยจะพจิารณายกเลกิเสนอ
ราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเสมอืนเป็นผูท้ิง้งาน หากมเีหตุเชื่อไดว้่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจรติ 
หรอืมกีารสมยอมกนัในการเสนอราคา ในกรณีทีผู่เ้สนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสญัญาไดค้ณะกรรมการฯ พจิารณาผลการประกวดราคา หรอื มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
จะใหผู้เ้สนอราคานัน้ชีแ้จง          และแสดงหลกัฐานทีท่ าใหเ้ชื่อไดว้่า ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตาม
ประกวดราคาให้เสรจ็สมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รบัฟังได ้ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยมสีทิธทิี่จะไม่
รบัราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้ 
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5. การท าสญัญา
ผู้ได้รบัการคดัเลือกจะต้องท าสญัญาเป็นหนังสือกบัมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยภายใน 7 วนั 

หลงัจากได้รบัแจ้งจากมหาวทิยาลยัฯ และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงนิเท่ากบัร้อยละ 5 
ของราคาสุทธซิึง่รวมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้  โดยใชห้ลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ 

(1) เงนิสด หรอื
(2) แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื
(3) หนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศ
หากผู้ได้รบัคดัเลือกไม่ด าเนินการท าสญัญาเป็นหนังสอืกบัมหาวทิยาลยัฯ  ตามเวลาที่ก าหนด

มหาวทิยาลยัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะถอืว่าผูท้ีไ่ม่ไปท าสญัญากบัทางมหาวทิยาลยัเป็นผูท้ิ้งงาน และขอสงวน
สทิธิใ์นการพจิารณาคดัเลอืกผูเ้สนอราคารายอื่นแทน 

6. การช าระเงิน
การช าระเงนิค่าซื้อพสัดุหรอือุปกรณ์ จะช าระเงนิเมื่อผู้ชนะการประกวดราคาไดส้่งมอบพสัดุหรอื

อุปกรณ์/งานจ้างตามสญัญาและผ่านการตรวจรบัเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 30 วนัท าการ จ านวนเตม็ 100% 
หรอืตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการฯ 

7. ข้อก าหนดลกัษณะเฉพาะพสัดหุรืออปุกรณ์/การจ้าง (ตามเอกสารแนบ สว่นที ่1)
ผูใ้ดมคีวามสนใจและประสงคจ์ะยื่นซองประกวดราคางานดงักล่าว โปรดตดิต่อขอรบัรายละเอยีด

การยื่นซองประกวดราคาได้ที่ คุณสริธิร  สงขวญั กองพสัดุและจดัการทรพัย์สนิในเวลาท าการโทรศพัท์ 
02-697-6064 หรือ Web : www.utcc.ac.th (เลือกประกาศจัดซื้อ) และขอทราบรายละเอียดคุณสมบัติ
เพิม่เตมิไดท้ี ่คุณชนบท ตัง้ใจมุ่งท าด ีโทรศพัท ์02-697-6513 ทัง้นี้ ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ    ณ   วนัที ่  มกราคม  พ.ศ. 2566 

        ลงชื่อ............................................... 
 (ผูช้่วยศาสตราจารยเ์อกรนิทร ์วรุตบางกูร) 

 ประธานคณะกรรมการเปิดซอง 
และพจิารณาผลการประกวดราคา 

 ตามค าสัง่มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ที ่574/2565 
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เอกสารส่วนท่ี 1 
 
 
 
 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
เครื่องคอมพิวเตอร ์PC (ไม่มีจอ) จ านวน  41 ชุด 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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รายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร ์PC (ไมม่จีอ) จ านวน  41 ชุด ดงัต่อไปน้ี 
 

 
รายละเอียดข้อก าหนด 

รายละเอียดท่ีเสนอ 
( ให้ระบุรุ่น หรือรายละเอียดท่ีเสนอ         

ให้ชดัเจน โดยสรปุย่อ ) 

เอกสารอ้างอิง 
(ให้ท าเครื่องหมายบน 
เอกสารอ้างอิงท่ีเสนอ) 

รายละเอียดตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร ์PC (ไม่มีจอ)  
จ านวน 41 ชุด 

  

1. CPU :  Intel Core i7-12700 หรอืสงูกว่า    
2. RAM : ชนิด 32GB (16GBx2) DDR4/3200MHz 
หรอืดกีว่า 

  

3. มสีว่นควบคุมการแสดงผลแบบ Add on card รุ่น
ความเรว็เทยีบเท่าหรอืดกีว่า NVIDIA T400 และมี
หน่วยความจ าอย่างน้อย 4 GB โดยมชี่องต่อ DVI 1 
ช่องและ HDMI 1 ช่อง (หรอืใชห้วัแปลงเพือ่ใหม้ชี่อง
ต่อตามก าหนด) และแสดงผลไดพ้รอ้มกนัสอง
หน้าจออย่างสมบูรณ์ 

  

4. Hard disk drive : 500 GB SSD M.2 
2230/2280 หรอืดกีว่า 

  

5. รองรบัมาตรฐาน TPM 2.0   
6. Sound system : มรีะบบเสยีง High Definition 
หรอืสงูกว่า มชี่องต่อ Microphone และ 
Headphone ทัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั 

  

7. Network : รองรบัระบบ LAN 10/100/1000 
Mbps และ รองรบัระบบ WLAN หรอื สงูกว่า 

  

8. Keyboard : มตีวัอกัษรภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษพมิพอ์ยู่ทีแ่ป้น อย่างถาวร 

  

9. Mouse : เป็นแบบ USB Optical แบบม ี
Scrolling  
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10. USB port : มชี่องต่อ USB 3.2 ดา้นหน้า 2 ช่อง 
และช่องต่อ USB 3.2 หรอื 2.0 ดา้นหลงั 4 ช่อง หรอื 
มากกว่า 

  

11. Power Supply บรษิทัเสนอก าลงัไฟฟ้าที่
เหมาะสมกบัอุปกรณ์ 

  

12. Case : มหี่วงส าหรบัคลอ้งกุญแจเพือ่ลอ็ก หรอืมี
กุญแจล๊อกในตวั (ผูเ้สนอตอ้งน าเสนอรปูภาพและ
ขนาดของ Case และจดัหาแม่กุญแจตามจ านวน
เครื่องและลูกกุญแจแบบ Master จ านวน 3 ดอก) 

  

13. ตดิตัง้ระบบปฏบิตักิาร Microsoft Windows 10 
SLหรอื 11 SL 

  

14. เครื่องคอมพวิเตอร,์ แผงวงจรหลกั, แป้นพมิพ์
และเมาส ์ตอ้งมเีครื่องหมายการคา้เดยีว และตอ้ง
เป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติอยู่ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้
เดยีวกนัมาตัง้แต่โรงงานผลติ 

  

15. มกีารรบัประกนัอุปกรณ์ Hardware และงาน
บรกิารซ่อมแกไ้ขไม่ต ่ากว่า 3 ปี (ค่าแรง+อุปกรณ์)on 
site service แบบ 5x8 Next Business day 

  

16. ผูเ้สนอราคาตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้อย่างเป็น
ทางการจากผูผ้ลติหรอื ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ
ไทย โดยมหีนงัสอืรบัรองยนืยนั 

  

17. บรษิทัตอ้งด าเนินการขนยา้ยเครื่องรวมถงึถอด
เครื่องเก่าและตดิตัง้เครื่องใหม่ใหก้บัหน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลยั 

  

18. ผูข้ายตอ้งท าการตดิตัง้ Software ที่
มหาวทิยาลยัฯ ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้ลงในเครื่องทุก
เครื่องและตอ้งท าการตดิSticker ระบุรายละเอยีด
ของ CPU ทุกเครื่องก่อนท าการสง่มอบ 

  

ข้อเสนออ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบัมหาวิทยาลยั 
(ถ้ามี) 
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2. ระยะเวลาส่งมอบงานหรือส่งมอบของ (ส าหรบังานจดัซ้ือ) 
ผูเ้สนอราคาตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็และสง่มอบงาน ภายในระยะเวลา 30 วนัท าการ นบัถดัจากวนัลง

นามในสญัญา  
 
3. การรบัประกนัความช ารดุบกพร่อง (ถ้ามี)   

ผูเ้สนอราคาต้องรบัประกนัความช ารุดบกพร่องของงาน หากมเีหตุช ารุดบกพร่องหรอืเสยีหายเกดิขึ้นจาก
งานจดัซื้อจดัจา้งนี้ภายในก าหนด ปีนับถดัจากวนัทีไ่ดส้่งมอบและคณะกรรมการตรวจรบัแลว้ ต้องรบีท าการแก้ไข
ให้เป็นที่เรยีบร้อยโดยไม่ชกัช้า หากผู้เสนอราคาบดิพลิ้วไม่กระท าการดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนั นับแต่
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากมหาวทิยาลยัฯ โดยมหาวทิยาลยัฯ ไม่ตอ้งออกเงนิใดๆ  
 
4. เงื่อนไขการช าระเงิน 
 4.1 มหาวทิยาลยั ฯ จะช าระเงนิค่าสนิคา้ งวดเดยีว 100% ใหแ้ก่ผูข้ายเมื่อมหาวทิยาลยัได้รบัมอบสนิค้า/
บรกิาร ครบถว้นและผ่านการตรวจรบัจากมหาวทิยาลยัฯ ภายใน 30 วนัท าการ 
 
5. ค่าปรบั 
 หากผู้ขาย/ผู้รบัจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา ผู้ขาย/ผู้รบัจ้างจะต้อง
ช าระค่าปรบัใหแ้ก่มหาวทิยาลยัตามทีส่ญัญาก าหนด 
 
6. ก าหนดยืนราคา 

ก าหนดใหผู้เ้สนอราคาจะตอ้งยนืราคาทีเ่สนอไม่น้อยกว่า 60 วนั นบัถดัจากวนัเสนอราคา 
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เอกสารส่วนท่ี 2 
 
 
 
 

แบบใบเสนอราคาของเครื่องคอมพิวเตอร ์PC (ไม่มีจอ) จ านวน  41 ชุด 
 

 
 
 
 

บริษทั ............................................................................ 
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มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

แบบใบเสนอราคา 
 

1. รายละเอยีดผูเ้สนอราคา 
(ชื่อบุคคล/บรษิัท) …………………………………..…………………………………………... อยู่เลขที่ 
......................................................................... 

ถนน ................................…………………………..ต าบล/แขวง ……………………………………อ าเภอ/เขต 
………………………………................................ 
จังหวัด ……………………….………………………...รหัสไปรษณีย์ ………….. โทร …………………..โดย 
…………………………................................. 
ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ไดพ้จิารณาเงือ่นไขต่าง ๆ ในเอกสารประกาศมหาวทิยาลยัเลขที ่…......../25……… 
โดยตลอดและยอมรบัข้อก าหนดและเงื่อนไขนัน้แล้ว รวมทัง้รบัรองว่า ขา้พเจ้าเป็นผู้มคีุณสมบตัคิรบถ้วนที่
ก าหนด  

2.    ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทัง้บริการ ซึ่งก าหนดไว้ ในประกาศมหาวิทยาลัย ตาม
ก าหนดเวลา   สง่มอบ ดงัต่อไปนี้ 

 
ล าดั
บ 
 

 
รายการ 

เลขท่ี/รุ่น 
รายละเอียด

และ
คณุลกัษณะ

เฉพาะ 
(โดยสงัเขป) 

 
จ านวน 

 

ราคาต่อหน่วย (บาท)  
ราคารวม 

เป็นเงินทัง้ส้ิน 
 

ราคา 
ภาษี
มูลค่า 
เพ่ิม 

 
รวมเงิน 

        

 
 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 
 

 
 
 ( ................................................................. ………) ซึง่เป็นราคาทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ รวมทัง้ภาษอีากรอื่น ๆ  
และค่าใชจ่้ายทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ 
            3. ค าเสนอนี้จะยนืราคาอยู่เป็นระยะเวลา  60  วนั นบัตัง้แต่วนัเปิดซองเสนอราคา และมหาวทิยาลยัฯ
อาจรบัค าเสนอนี้ ณ เวลาใดกไ็ดก้่อนทีจ่ะครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว หรอืระยะเวลาทีไ่ดย้ดืไปตามเหตุผล
อนัสมควรทีม่หาวทิยาลยัฯ รอ้งขอ 

1. ในกรณีทีข่า้พเจา้ไดร้บัการพจิารณาใหช้นะการเสนอราคา ขา้พเจา้รบัรองทีจ่ะด าเนินการดงันี้ 
4.1 ท าสญัญาตามแบบสญัญาซือ้ขายกบัมหาวทิยาลยัฯ ภายใน 7 วนัท าการ นบัถดัจากวนัที ่

ไดร้บัหนงัสอืแจง้ใหไ้ปท าสญัญา 
 4.2 มอบหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาตามทีไ่ดร้ะบุใหแ้ก่มหาวทิยาลยัฯ ก่อนหรอืในขณะที ่
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ได้ลงนามในสญัญาเป็นจ านวน.................(ตามประกาศ) ของราคาตามสญัญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้            
เพือ่เป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาโดยถูกตอ้ง และครบถว้น 
 หากขา้พเจา้ไม่ปฏบิตัใิหค้รบถ้วนตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ยนิดชีดใชค้่าเสยีหายใด ๆ ทีอ่าจมี
แก่มหาวทิยาลยัฯ  และมหาวทิยาลยัฯ มสีทิธจิะให้ผูเ้สนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได ้หรอืมหาวทิยาลยัฯ 
อาจจะเรยีกเสนอราคาใหม่กไ็ด ้ 

5. ขา้พเจา้ยอมรบัว่ามหาวทิยาลยัฯ ไม่มคีวามผูกพนัทีจ่ะรบัค าเสนอนี้ หรอืใบเสนอราคาใด ๆ รวมทัง้
ไม ่

ตอ้งรบัผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกดิขึน้ในการทีข่า้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 
6. บรรดาหลกัฐานประกอบการพจิารณา เช่น ตวัอย่าง (Sample) แคต็ตาล็อก แบบรูป และรายการ

ละเอยีด ซึ่งขา้พเจ้าได้ส่งให้แก่มหาวทิยาลยัฯ พร้อมใบเสนอราคา ขา้พเจ้ายนิยอมให้มหาวทิยาลยัฯ ไว้เป็น
เอกสารและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัฯ 
        ส าหรบัตวัอย่างทีเ่หลอืหรอืไม่ใชแ้ลว้ ซึ่งมหาวทิยาลยัฯ คนืให ้ขา้พเจา้จะไม่เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย
ใด ๆ  ทีเ่กดิขึน้กบัตวัอย่างนัน้ 

7. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ทีไ่ดย้ื่นพรอ้มใบเสนอราคานี้โดยละเอยีด
แลว้  

และเขา้ใจดวี่ามหาวทิยาลยัฯ ไม่ตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ ในความผดิพลาดหรอืตกหล่น 
8. ใบเสนอราคาน้ีไดย้ื่นโดยบรสิุทธิย์ุตธิรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรอืการสมรูร้่วมคดิกนัโดยมชิอบ 

ด้วยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืหลายบุคคล หรอืกบัห้างหุ้นส่วนบรษิทัใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน
คราวเดยีวกนั 
 

เสนอมา ณ วนัที ่…….. เดอืน …………….. พ.ศ…… 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………………….. 
                  (…………………………………….………………..) 

ต าแหน่ง ………………………………………………… 
ประทบัตรา (ถา้ม)ี 
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รายการเอกสารแนบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 
 

1. ใบเสนอราคาของทางบรษิทั (Quotation) 
2. บญัชแีสดงปรมิาณวสัดุและราคา (BOQ) 
3. แคต็ตาลอ็กสนิคา้ 
4. แบบรปู 
5. รายการละเอยีด  
6. ประวตับิรษิทั (Company Profile) 
7. ผลงานอา้งองิ 
8. เอกสารประกอบอื่นๆ 
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