
ร่างขอบเขตงาน และเอกสารประกวดราคา (Terms of Reference : TOR) 

โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์หอ้งสตูดิโอส ำหรับถ่ำยภำพนิ่ง  จ ำนวน ๑ ชุด     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

1. ชื่อ โครงกำรจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอส ำหรับถ่ำยภำพนิ่ง จ ำนวน ๑ ชุด 

2. สถานที่ สำขำเทคโนโลยีสือ่สำรมวลชน คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 

ความเป็นมา 

 ด้วยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
ห้องสตูดิโอส ำหรับถ่ำยภำพนิ่ง จ ำนวน ๑ ชุด ตำมที่ได้รับกำรอนุมัติจัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้กับสำขำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ส ำหรับกำรฝึกกำรเรียนรู้ทำงด้ำนทฤษฎี หลักกำรและกำรฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรผลิตสื่อทำงด้ำนดิจิตอล
กรำฟิก โดยเฉพำะกำรผลิตสื่อภำพนิ่งส ำหรับสำขำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน นักศึกษำคณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี นักศึกษำในคณะต่ำงๆของทำงมหำวิทยำลัย และบุคคลภำยนอกที่มีควำมสนใจ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนำครูอำชีวศึกษำ และผู้ที่สนใจในกำรผลิตสื่อทำงด้ำนดิจิ ตอลเทคโนโลยี 
โดยจะเป็นกำรฝึกกำรเรียนรู้ถึงทฤษฎี หลักกำรและฝึกปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกล้องถ่ำยภำพประเภทต่ำงๆ ในส่วน
ของภำพนิ่ง หลักกำรถ่ำยภำพ เทคนิคกำรถ่ำยภำพ กำรควบคุม กำรตัดต่อภำพ ระบบกำรจัดแสงภำยในและ
ภำยนอกห้องสตูดิโอ จะเป็นกำรช่วยให้นักศึกษำและผู้ที่สนใจ สำมำรถที่จะเรียนรู้และเข้ำใจในหลักกำรผลิตสื่อ
กรำฟิกทำงด้ำนดิจิตอลทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นกำรเรียนรู้ด้วยกำรฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ซึ่งเป็น
สิ่งจ ำเป็นส ำหรับนักศึกษำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี เพรำะเป้ำประสงค์ของนักศึกษำเมื่อ
ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องเป็นครูอำชีวศึกษำ นักถ่ำยทอดเทคโนโลยี หรือนักฝึกปฏิบัติกำร รวมทั้งผู้ที่สนใจ 
เพรำะจะเป็นกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแนวคิด Creative Education & Human Resource หนึ่งใน
นโยบำยเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ควำมเป็นผู้น ำด้ำน
เศรษฐกิจในเขตอำเซียน ผ่ำนระบบกำรศึกษำแนวใหม่ ที่เน้นควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์และเพ่ิมโอกำสทำงกำร
เรียนรู้ให้กับนักศึกษำและบุคลำกรภำยนอกทำงภำคใต้ โดยใช้ช่องทำง Creative Media เป็นกำรสื่อสำรที่ไม่
เน้นกำรให้ควำมรู้ เฉพำะในห้องเรียนเพียงแหล่งเดียว 

 

 



วัตถุประสงค์ 

  ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอส ำหรับถ่ำยภำพนิ่งของทำงคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
กำรตอบสนองต่อกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษำทั้งภำยในคณะ นักศึกษำในคณะต่ำงๆ ของทำง
มหำวิทยำลัยฯ รวมทั้งกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรส ำหรับบุคคลภำยนอกที่มีควำมสนใจ 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 ๑.  ผู้ ประสงค์จะ เสนอรำคำต้องเป็นผู้ มี อำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้ อด้ วยวิธี กำร  
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  

 ๒.  ผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่ เป็นผู้ที่ ถูกระบุชื่ อไว้ ในบัญชีรำยชื่ อผู้ ทิ้ งงำนของทำงรำชกำร 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ ได้รับผลของกำรสั่ งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำน 
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร  

 ๓ .   ผู้ ประสงค์ จะเสนอรำคำต้ องไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ประสงค์ จะเสนอรำคำ 
รำยอ่ืน และ/หรื อ ต้ องไม่ เป็นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ ให้บริ กำรตลำดกลำง อิ เล็ กทรอนิ กส์  
ณ วันประกำศประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง 
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม  

 ๔.   ผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่ เป็นผู้ ได้ รั บเอกสิทธิ์หรื อควำมคุ้ มกัน ซึ่ งอำจปฏิ เสธไม่ยอม 
ขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น  

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อของมหำวิทยำลัยฯ  

๖.   ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ 
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

๗.   ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

๘.   คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมี
มูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับเป็นเงินสดก็ได้ 

 

 แบบรูปรายการและคุณลักษณะ 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้ก ำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังรำยละเอียดแนบท้ำย
นี้ 

ระยะเวลาด าเนินการ. 

 ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 



ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 

 ก ำหนดส่งมอบของภำยใน ๖๐ วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำซื้อขำย 

วงเงินงบประมาณในการจัดหา 

 จำกเงนิงบรำยจ่ำยอ่ืน  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕7  โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีภำยในวงเงิน 
๓,๕๐๐,๐๐๐ บำท  (สำมล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) โดยจะท ำสัญญำต่อเม่ือได้รับกำรอนุมัติกำรจัดสรรเงินประจ ำ
งวดแล้วเท่ำนั้น 

สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 

๑. ทำงไปรษณีย์   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
งำนพัสดุ กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
1 ถ.รำชด ำเนินนอก ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 
90000 

๒. ทำงโทรศัพท์/โทรสำร   074-317130-1  Fax: 074-317131 
๓. ทำงเว็บไซต์    www.rmutsv.ac.th 
๔. ทำง E-Mail    Pro1001@hotmail.co.th 
๕. วันสิ้นสุดกำรเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือแสดงควำมคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ภำยใน ๓ วันนับแต่วันที่

ประกำศ 
 

ลงวันที่  ๑๒    เดือน   ธันวำคม      พ.ศ.  ๒๕๕6 

http://www.rmutsv.ac.th/


 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) 
ชื่อครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอส ำหรับถ่ำยภำพนิ่ง  จ ำนวน ๑ ชุด 

              เงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี ๒๕๕๗           เงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๗ 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด หมายเหตุ 

๑. ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอส าหรับถ่ายภาพนิ่งจ านวน ๑ ชุด  เป็นจ ำนวนเงิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐.บำท 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ หรือดีกว่า 

 

 ๑.๑ ชุดกล้องถ่ายภาพนิ่ง   จ านวน ๑ ชุด  ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้หรือดีกว่า  

           ๑.๑.๑  กล้องถ่ายภาพนิ่งส าหรับงานสตูดิโอพร้อม Battery Grip & Battery  แต่ละชุด
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้หรือดีกว่า 
                   ๑. ชนิด (Type) : Digital, single-lens reflex 
                   ๒. ความละเอียดภาพ (Resolution)  : 5760x3840, 3840x2560, 2880x1920, 
                        1920 x1280,720x 480 
                   ๓. สัดส่วนภาพ (Image Ratio)    :   3:2 
                   ๔. พิกเซล (Effective Pixels) : 22.3 megapixels 
                   ๕. เซลล์รับภาพ (Image Sensor) : CMOS Full frame (36 x 24 mm) 
                   ๖. ความไวแสง (ISO Rating) : Auto,100-25,600 in 1/3 stops, ขยำยได้ถึง 
                        102400 
                  ๗. ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) : มีระบบโฟกัสภำพอัตโนมัติจำนวน 61 จุด 
                       เป็นแบบ cross-type 41 จุด 
                  ๘. ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) : 30 sec-1/8000 sec 
                  ๙. ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) : Hot-shoe, Wireless plus Sync  
                       connector 
                  ๑๐.การชดเชยแสง (Exposure Compensation) : ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV  
                        steps) 
                  ๑๑. ระบบวัดแสง (Metering) : มีระบบวัดแสงผ่ำนเลนส์แบบแบ่งโซน63 โซนและ 
                         สำมำรถเลือกรูปแบบกำรวัดแสงได้ 4 แบบ 
                  ๑๒. ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) : 6 fps 
                  ๑๓. ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) : 2 or 10 sec 
                  ๑๔. ประเภทหน่วยความจ า (Memory Type) : Compact Flash Type I (UDMA  
                          compatible), ไฟล์ภาพ (File Types)JPEG, RAW, RAW + JPEG  
                           simultaneous recording enabled 
                  ๑๕. ช่องมองภาพ (View Finder) : Pentaprism สำมำรถแสดงภำพได้ 100% ที่ 
                         ก ำลังขยำย 0.71x 
                  ๑๖. ขนาดจอ LCD 8.1 cm (3.2-in.) ควำมละเอียด 1,040,000 พิกเซล 
                  ๑๗. Video Out : USB 2.0 (480Mbit/sec), HDMI 
                  ๑๘. ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) Lithium-Ion rechargeable Battery & Charger 
                  ๑๙. อุปกรณ์เสริม Battery Grip , Memory ควำมจุ 16 GB. , พร้อมกระเป๋ำใส่กล้อง 
                  ๒๐. การรับประกันรับประกันตัวกล้อง 1 ปี 
 
 

 2 ชุด 



        ๒๑. ต้องมีหนังสือแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยที่ถูกต้องจำกบริษัทผู้ผลิตใน 
              ประเทศไทยเพ่ือประโยชน์กำรบริกำรหลังกำรขำยและมีหนังสือกำรส ำรอง                
              อะไหล่จำกผู้ผลิตอย่ำงน้อย 5 ป ี

 
 ๑.๑.๒  กล้องถ่ายภาพนิ่งส าหรับการเรียนการสอนพร้อม Battery Grip & Battery 

                   ๑. ชนิด (Type) : Digital, single-lens reflex, AF / AE camera 
                   ๒. ความละเอียดภาพ (Resolution)  :  5472 x 3648, 3648 x 2432,  
                       2736 x 1824, 1920 x 1280 
                   ๓. สัดส่วนภาพ (Image Ratio)  :  3:2 
                   ๔. พิกเซล (Effective Pixels)  :  20.2 million 
                   ๕. เซลล์รับภาพ (Image Sensor) : CMOS 22.5x15.0 mm  
                   ๖. ความไวแสง (ISO Rating)  : Auto, 100 - 12800 ขยำยได้ถึง 25600 
                   ๗. ระบบโฟกัส (Focus Type)  :  TTL-CT-SIR with a CMOS sensor 
                   ๘. Type White Balance  :  Auto white balance with the imaging sensor 
                   ๙. ค่าความเร็วซัตเตอร์ (shutter Speed)  :  30 sec -1/8000 sec  
                   ๑๐. แฟลชภายใน (Built-In Flash) : pop-up สำมำรถสั่งงำนแฟลชไร้สำยได้ 
                   ๑๑.ช่องต่อแฟลชภายนอก (Externel Flash) : E-TTL II with EX series  
                        Speedlites 
                   ๑๒. ระบบแฟลช (Flash Modes) : Auto, Manual flash, Integrated Speedlite  
                         Transmitter 
                   ๑๓. การชดเชยแสง (Exposure Compensation) : +/-5 EV in 1/3 or 1/2  
                         stop increments  
                    ๑๔. ระบบวัดแสง (Metering) : 63-zone TTL full-aperture metering 
                    ๑๕. ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) : 7 fps ( JPEG 65 ภำพ / RAW 16  
                          ภำพ) 
                    ๑๖. ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Movie Clips) : 1920 x 1080, 1280 x 720,  
                          640 x 480 
                    ๑๘. ประเภทหน่วยความจ า (Memory Type)  :  SD, SDHC or SDXC 
                    ๑๙. ไฟล์ภาพ (File Types)  :  JPEG, RAW,sRAW 
                    ๒๐. ช่องมองภาพ  (View Finder) : Pentaprism ครอบคลุมกำรมองเห็น 98% 
                    ๒๑. ชนิด/ขนาดจอ : LCD Touch ScreenVari angle 3.0" TFT LCD, approx.   
                          1040 million dots 
                    ๒๒. ระบบ WiFi  :  มี WiFi ในตัว 
                    ๒๓. ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) : Battery Li-Ion & Charger 
                    ๒๔. อุปกรณ์เสริม Battery Grip, Memory 16 GB. , พร้อมกระเป๋ำใส่กล้อง 
                    ๒๕. การรับประกันรับประกันตัวกล้อง  1 ปี 

          ๒๖. ต้องมีหนังสือแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยที่ถูกต้องจำกบริษัทผู้ผลิตใน 
                ประเทศไทยเพ่ือ ประโยชน์กำรบริกำรหลังกำรขำยและมีหนังสือกำรส ำรอง 
                อะไหล่จำกผู้ผลิตอย่ำงน้อย 5 ปี 
 
 
 
 
 

 5 ชุด 



 ๑.๒ ชุดเลนส์ส าหรับถ่ายภาพ  ๑  ชุด  ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้หรือดีกว่า 
๑.    เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 8-15 ม.ม.มีองศำกำรรับภำพ 180° - 175° 30' 
       มีโครงสร้ำงเลนส์จ ำนวน 14 ชิ้นแบ่งเป็น 11 กลุ่ม ใช้มอเตอร์โฟกัสแบบUltra Sonic 

Motor ก ำลังขยำยสูงสุด 0.34x 
๒.     เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 16-35 ม.ม. มีองศำกำรรับภำพ 108°10’ - 63° มี

โครงสร้ำงเลนส์จ ำนวน 16 ชิ้นแบ่งเป็น12 กลุ่มใช้ มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic 
Motor ก ำลังขยำยสูงสุด 0.22x 

๓.     เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 24-70 ม.ม. มีองศำกำรรับภำพ 84°-34° รูรับแสงกว้ำง
สุด f/2.8 – f/22 มีโครงสร้ำงเลนส์จ ำนวน 18 ชิ้นแบ่งเป็น 13 กลุ่ม ใช้มอเตอร์โฟกัสแบบ
Ultra Sonic Motor  ก ำลังขยำยสูงสุด 0.21x 

๔.     เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 70-200 ม.ม. มีองศำกำรรับภำพ 34°-12° มีโครงสร้ำง
เลนส์จ ำนวน 23 ชิ้นแบ่งเป็น 19 กลุ่ม ใช้มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic Motor
ก ำลังขยำยสูงสุด 0.21x มีระบบป้องกันภำพสั่นไหว (Image Stabilizer) 

๕.      เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 14 ม.ม. มีองศำกำรรับภำพ 114° มีโครงสร้ำงเลนส์
จ ำนวน 14 ชิ้นแบ่งเป็น 11 กลุ่ม ใช้มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic Motor ก ำลังขยำย
สูงสุด 0.15x 

๖.      เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 24 ม.ม. มีองศำกำรรับภำพ 84° มีโครงสร้ำงเลนส์
จ ำนวน 13 ชิ้นแบ่งเป็น 10 กลุ่ม ใช้มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic Motor ก ำลังขยำย
สูงสุด 0.17x 

๗.      เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 35 ม.ม. มีองศำกำรรับภำพ 63° มีโครงสร้ำงเลนส์
จ ำนวน 11 ชิ้นแบ่งเป็น 9 กลุ่ม ใช้มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic Motor ก ำลังขยำย
สูงสุด 0.18x 

๘.      เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 50 ม.ม. มีองศำกำรรับภำพ 46° มีโครงสร้ำงเลนส์
จ ำนวน 8 ชิ้นแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ใช้มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic Motor ก ำลังขยำย
สูงสุด 0.11x รูรับแสงกว้ำงสุด f/1.2   

๙.      เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 50 ม.ม. มีองศำกำรรับภำพ 46° มีโครงสร้ำงเลนส์
จ ำนวน 6 ชิ้นแบ่งเป็น 5 กลุ่ม โฟกัสแบบ Overall linear extension system with 
Micromotor รูรับแสงกว้ำงสุด f/1.8 

๑๐.    เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 85 ม.ม.  มีองศำกำรรับภำพ 28°30' โครงสร้ำงเลนส์
จ ำนวน 8 ชิ้นแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ใช้มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic Motor ก ำลังขยำย
สูงสุด 0.11x 

๑๑.    เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 100 ม.ม. มีองศำกำรรับภำพ 24° มีโครงสร้ำงเลนส์
จ ำนวน 15 ชิ้นแบ่งเป็น 12 กลุ่ม มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic Motor ก ำลังขยำย
สูงสุด 1x 

๑๒.    เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 135 ม.ม.  มีองศำกำรรับภำพ 18° มีโครงสร้ำงเลนส์
จ ำนวน 10 ชิ้นแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ใช้มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic Motor ก ำลังขยำย
สูงสุด 0.19x  รูรับแสงกว้ำงสุด f/2  รูรับแสงแคบสุด f/32 

๑๓.    เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 17 ม.ม. มีองศำกำรรับภำพ 104° (ไม่ใช้ tilt หรือ
shift) มีโครงสร้ำงเลนส์จ ำนวน 18 ชิ้นแบ่งเป็น 12 กลุ่ม ก ำลังขยำยสูงสุด 0.14x 

๑๔.    เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 90 ม.ม.  มีองศำกำรรับภำพ 27° (ไม่ใช้ tilt หรือ
shift) มีโครงสร้ำงเลนส์จ ำนวน 6 ชิ้นแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ก ำลังขยำยสูงสุด 0.29x 

๑๕.   เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 10-22 ม.ม. (For APS-Cdigital sensors 
cameras) องศำกำรรับภำพ 107° มีโครงสร้ำงเลนส์จ ำนวน 13 ชิ้นแบ่งเป็น 10 กลุ่ม
มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic Motor ก ำลังขยำยสูงสุด 0.17x 
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๑๖.   เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 17-55 ม.ม. (For APS-C digital sensors 
cameras.) องศำกำรรับภำพ 78°30' มีโครงสร้ำงเลนส์จ ำนวน 19 ชิ้นแบ่งเป็น 12 กลุ่ม 
ใช้มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic Motor ก ำลังขยำยสูงสุด 0.17x มีระบบป้องกันภำพ
สั่นไหว (Image Stabilizer) 

๑๗.  เลนส์ถ่ายภาพระยะทางยาวโฟกัส 55-250 ม.ม.(For APS-C digital sensors 
cameras) องศำกำรรับภำพ 27°50' มีโครงสร้ำงเลนส์จ ำนวน 12 ชิ้นแบ่งเป็น 10 กลุ่ม 
ใช้มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic Motor กำลังขยำยสูงสุด 0.31x มีระบบป้องกันภำพ
สั่นไหว (Image Stabilizer) 

๑๘.  เลนส์ถ่ายภาพระยะใกล้ทางยาวโฟกัส 60 ม.ม. (For APS-C digital sensors 
cameras) มีองศำกำรรับภำพ 24°30' มีโครงสร้ำงเลนส์จ ำนวน 12 ชิ้นแบ่งเป็น 8 กลุ่มใช้
มอเตอร์โฟกัสแบบ Ultra Sonic Motor ก ำลังขยำยสูงสุด 1.0x 

๑๙.    มี Protect Lens Filter ขนำด 67 mm 
๒๐.    มี Protect Lens Filter ขนำด 72 mm 
๒๑.    มี Protect Lens Filter ขนำด 77 mm 
๒๒.    มี Protect Lens Filter ขนำด 82 mm 
๒๓.    มี Protect Lens Filter ขนำด 52 mm 
๒๔.    มี Protect Lens Filter ขนำด 58 mm 

 ๑.๓ ชุดประกอบส าหรับงานถ่ายภาพนิ่ง  ๑  ชุด   ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้หรือดีกว่า 
๑.  ชุดไฟแฟลชติดกล้อง มีค่ำGuide number 60 ระยะครอบคลุมพ้ืนที่ 20-200 มม. มีระบบ 
     Flash trigger ภำยในตัวสำมำรถสั่งงำนแบบไร้สำยได้ไกลถึง 30 เมตร และสำมำรถใช้งำน 
     ร่วมกันได้ถึง 15 ตัว 
๒.  แท่นชาร์จกล้องดิจิตอล Power Adapter 
๓. Wireless File TranSmitter เครื่องส่งสัญญำณระบบไร้สำย ออกแบบส ำหรับกำรส่งผ่ำน 
    ข้อมูลและภำพถ่ำยผ่ำนระบบไร้สำย โดยรองรับกำรส่งสัญญำณแบบ IEEE 802.11a/b/g/n  
    สำมำรถส่งข้อมูลได้ด้วยควำมเร็วสูงสุดถึง 150 mbps 
๔. สายลั่นชัตเตอร์ Compact Remote Switch with an 80 cm cable. Compatible with 

the new remote control socket.  
๕. สายลั่นชัตเตอร์ Remote switch with an 80 cm cord and self-timer, interval timer, 

long-exposure timer and exposure-count setting feature. Compatible with the 
new remote control socket. 

๖. Tripod ขาตั้งกล้อง+หัวขาตั้งกล้อง เป็นขำตั้งกล้องภำพนิ่งขนำด 4 ท่อนผลิตจำกคำร์บอน
ไฟเบอร ์ตัวขำมีน้ ำหนักไม่เกิน 1.80 kg. รับน้ ำหนักรวม 8 กก. พร้อมหัวขำตั้งแบบหัวสำมทำง
ใช้รองรับกล้องน้ ำหนัก 8 กก.  

๗. Tripod ขาตั้งกล้อง+หัวขาตั้งกล้อง เป็นขำตั้งผลิตจำกอลูมิเนียมหรือดีกว่ำ มีควำมแข็งแรง
ทนทำน น้ ำหนักรวม 1.27 Kg. ตัวขำมีน้ ำหนักไม่เกิน 1.3 kg. หัวบอลสำมำรถปรับแพนได้  มี
ระดับน้ ำในตัว สำมำรถปรับกำงรำบและกลับหัวเพ่ือถ่ำยมำโครได้ รับน้ ำหนักได้ 6 Kg. 

๘. Light Meter เครื่องมือวัดแสงได้ทั้งแบบ incident และreflected light วัดแสงแฟลชได้ทั้ง
แบบใช้สำยและไม่ใช้สำย สำมำรถสั่งเปลี่ยนโหมดวัดแสงและวัดแสงแฟลชได้ด้วยปุ่ม Mode 
เพียงปุ่มเดียว มีควำมแม่นย ำถึง +/- 0.1EV ท ำงำนด้วยแบตเตอรี่ในแบบ AA พร้อมแสดง
ปริมำณแบตเตอรี่ 

๙. Studio Light Set (In Door) ไฟแฟลชสตูดิโอขนำด 600 วัตต์ หลอดไฟน ำแสงฮำโลเจน 
300 วัตต์สำมำรถเปลี่ยนเป็น 650 วัตต์ได้ทันที มีปุ่มปรับไฟน ำแยกอิสระปรับก ำลังไฟได้ 4 
STOP  ขนำดของตัวถัง 12 x 38.5 x 11.5 CM. 

๑๐. กล่องแสงนุ่ม Softbox มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำด 80 x 100 ซม.  
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๑๑. ขาตั้งไฟสตูดิโอ มีระบบกันกระแทกแบบโช๊คลมแบบ 3 ท่อน สูง 249 ซม. 
๑๒. ร่มขาวแสงทะลุขนาด 105 cm มีเนื้อผ้ำอย่ำงดีช่วยกระจำยแสง แกนร่มท ำจำกเหล็กใช้งำน

ร่วมกับขำยึดแฟลช 
๑๓. จานบังคับแสงส าหรับไฟแฟลช (Standard Reflector)  
๑๔. กระเป๋าใส่ขาตั้งไฟแฟลช ท ำจำกวัสดุผ้ำโพลีเอสเตอร์ (Polyester). 
๑๕. กระเป๋าใส่ไฟแฟลช ท ำจำกวัสดุผ้ำโพลีเอสเตอร์ (Polyester). 
๑๖. Studio Light Set (Out Door) ชุดไฟแฟลช สำมำรถ sync speed สูงสุดได้ถึง 1/8000 s 

สำมำรถสั่งงำนผ่ำนรีโมทคอนโทล มีภำครับติดตั้งภำยในตัวไฟแฟลช Li-on แบตเตอรี่ให้ก ำลัง
ไฟสูงปรับลดก ำลังไฟได้ 7 stop ยิงไฟแฟลชได้ถึง 650 ครั้งที่ก ำลังไฟเต็มใช้ร่วมกับไฟแฟลช
พร้อมกันถึง 2 หัว แต่ละหัวยังคงให้ก ำลังไฟที่ 400w/s ไฟน ำเปลี่ยนเป็นLED สำมำรถน ำ
แบตเตอรี่ไปใช้ร่วมกับไฟแฟลชหัวค้อน Canon EX II, Nikon SB800 SB900 และสำมำรถ
ถ่ำยภำพต่อเนื่อง Motor Driveไ ด้ตลอดเวลำที่ก ำลัง 1/4, Power1/1 ที่ 0.9 วินำที บรรจุใน
กระเป๋ำสะพำยอย่ำงดีพกพำสะดวก 

๑๗. แท่นชาร์ตส าหรับชุดไฟแฟลช Studio Light Set (Out Door)  
๑๘. ชุดควบคุมก าลังพร้อมแบตเตอรี่ 
๑๙. สายพ่วงต่อ 3 เมตร PC-1 
๒๐. สายพ่วงต่อ 1.5 เมตร PC-2 
๒๑. แผ่นสะท้อนแสง เส้นผ่ำศูนย์กลำง 105 ซม. 
๒๒. Back drop ชุดฉากแขวนฉากมอเตอร์ 3 แกน แกนฉำกมอเตอร์สำมำรถใส่ฉำกได้หลำยฉำก 
๒๓. ฉากผ้าเพ้นท์ขนาด 3x6 เมตรใช้ร่วมกับชุดฉำกแขวนฉำกมอเตอร์ 3 แกน 
๒๔. เต๊นท์ถ่ายภาพพร้อมฉาก 4 สี ขนำด 75x75 ซม. 
๒๕. ตู้เก็บกล้องและอุปกรณ์เลนส์กันความชื้นขนาด 110 ลิตร ระบบดิจิตอลพร้อมโครงสร้ำง

เหล็ก มีเซ็นเซอร์วัดควำมชื้นพร้อมแสดงค่ำควำมชื้นและอุณภูมิเป็นตัวเลขอ่ำนได้ชัดเจน 
๒๖. ชุดถ่ายภาพยนต์ DSLR Video Shoulder Ring set ประกอบด้วย 

๑. Aluminum and Carbon Fiber construction 1 Unit 
๒. 15mm. rails set 60mm apart 1 Unit 
๓. Matte Box 1 Unit 
๔. Follow-focus system 1 Unit 
๕. RemovableViewfinder Loupe 1 Unit 
๖. Camera base plate1 Unit 
๗. Support cage1 Unit 
๘. Removable Top Carrying Handle 1 Unit 
๙. Hand Grips 1 Unit 

๒๗. จอมอนิเตอร์ HD Live-View 7-inch Color TFT-LCD backlit screen Signal input: 
AV-in, HDMI: high definition signal 1920 x 1080 (1080p) 1280 x 720 (720p) 

๒๘. โต๊ะส าหรับถ่ายภาพสินค้า ขนำด 100 x 120 ซม. สำมำรถปรับเอนได้มีตัวล๊อคที่แน่นหนำทุก
มุมขำหลังของโต๊ะ มีลูกล้อเพ่ือควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย 
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 ๑.๔ ชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีอิงค์ เจ็ทส าหรับงานตกแต่งภาพ  ๑  ชุด 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้หรือดีกว่า 
       ๑.๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานตกแต่งภาพบนระบบปฏิบัติการ Windows จ านวน ๑
เครื่อง  มีคุณสมบัติดังนี้ หรือดีกว่า 

๑. หน่วยประมวลผลกลำง (Processor) แบบ Intel Core i5-3330S  ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ   
    2.7 GHz หรือดีกว่ำ 
๒. ตัวเครื่องมีกำรออกแบบให้ CPU Mainboard และจอภำพรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน 
๓. มีจอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 23  นิ้วชนิด LED backlit Display HD ควำมละเอียดไม่น้อย 
    กว่ำ 1920 x 1080   pixels 
๔. มีหน่วยประมวลผลกำร์ดจอแยกขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 1G DDR3 หรือดีกว่ำ 
๕. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (Memory) ชนิดDDR3 1600 MHz  ขนำด 6 GB หรือดีกว่ำ 
๖. มีหน่วยเก็บข้อมูลถำวร (Hard Disk) มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB ควำมเร็ว 7200 RPM   
   แบบ SATA หรือดีกว่ำ 
๗. มีเครื่องอ่ำน-เขียนแผ่นข้อมูลชนิด DVD-RW ติดตั้งภำยในตัวเครื่อง 
๘. มีช่องเชื่อมต่อเครือข่ำยแบบ 10/100/1000 Mbps 
๙. มีช่องเชื่อต่อในแบบ USB 3.0, USB 2.0 และมีช่องเชื่อต่อในแบบ VGA Out 1 ช่อง,  
   HDMI in  1 ช่องหรือดีกว่ำ 
๑๐. มีโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรWindows 8 ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
      ตำมกฎหมำย 
๑๑. มีช่องใส่ Card Reader ไม่ต่ ำกว่ำ 8 in 1  
๑๒. มี Wireless LAN ตำมมำตรฐำน 802.11 b/g /n  
๑๓. มีแป้นพิมพ์ที่มีอักษรภำษำไทย,ภำษำอังกฤษและเครื่องหมำยต่ำงๆ ติดอยู่บนแป้นพิมพ์ 
๑๔. มีโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom 5 for windows 8 หรือดีกว่ำ 
๑๕. มีกำรรับประกัน 1 ปี 
 

       ๑.๔.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานตกแต่งภาพบนระบบปฏิบัติการ OS X จ านวน ๑ เครื่อง
มีคุณสมบัติดังนี้ หรือดีกว่า 

๑. มีหน่วยประมวลผลชนิด Intel Core i5 quad-core ควำมเร็ว 3.2 GHz หรือดีกว่ำ 
๒. มีจอภำพส ำหรับกำรใช้งำนขนำดไม่น้อยกว่ำ 27 นิ้ว จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 จอภำพหรือดีกว่ำ 
๓. มีหน่วยควำมจ ำ RAM ไม่น้อยกว่ำ 8 GB หรือดีกว่ำ 
๔. มีฮำร์ดดิสก์ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชุด 
๕. มีระบบปฏิบัติกำรแบบ OS X 
๖. มีโปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro X พร้อมด้วยซอฟท์แวร์เสริม Motion 5 และ Compressor 

4 หรือดีกว่ำ 
๗. มีโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom 5 for macOS X หรือดีกว่ำ 
๘. มีกำรรับประกัน 1 ปี 
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     ๑.๔.๓ เครื่องพิมพ์เทคโนโลยีอิงค์เจ็ทส าหรับงานพิมพ์ภาพ จ านวน 1 เครื่องมีคุณสมบัติดังนี้
หรือดีกว่า 
        ๑. เป็นเครื่องพิมพ์Inkjet สีและขำวด ำแบบSingle function 
        ๒. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำUp to 4800 x 2400 dpi 
        ๓. มีหยดหมึกขนำด 4pl หรือเล็กกว่ำ และเป็นระบบตลับหมึกแยกสี12 ตลับ 
        ๔. มีจ ำนวนหวัพ่นหมึกไม่น้อย 12,288 nozzles 
        ๕. สำมำรถพิมพ์กระดำษขนำด A3+(Borderless), A4, A5, B5, LGL, LTR  
        ๖. มีถำดใส่กระดำษแบบ Rear Tray ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
        ๗. มีคู่มือกำรใช้งำน Driver และsoftware รองรับกำรใช้งำนบน Windows และ Mac 
        ๘. มี Interface แบบ USB Version 2.0 
        ๙. รับประกันเครื่องพิมพ์ 1 ปี ไม่รวมชุดหมึกพิมพ์ 
        ๑๐. ต้องมีชุดตลับหมึกพิมพ์ แยกจำกชุดที่มำกับตัวเครื่องพิมพ์เพ่ิมอีกจ ำนวน 1 ชุด 
        ๑๑. ต้องมีกระดาษส าหรับใช้งานเครื่องพิมพ์ดังต่อไปนี้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องพิมพ์ 

๑. มีกระดำษพิมพ์ภำพถ่ำยแบบเงำรุ่นPhoto Paper Plus Glossy (PP-201) ดังนี้ 
    - ขนำด 4x6 นิ้ว  ( 1 แพ็คมี 20 แผ่น )    จ ำนวน 4 แพ็ค 
    - ขนำด A4       ( 1 แพ็คมี 20 แผ่น )     จ ำนวน 2 แพ็ค 
    - ขนำด A3       ( 1 แพ็คมี 20 แผ่น )     จ ำนวน 2 แพ็ค 
๒. มีกระดำษพิมพ์ภำพถ่ำยแบบกึ่งเงำกึ่งด้ำนรุ่นPhoto Paper Plus Semi-Gloss  
    (SG-201)    
     - ขนำด 4x6 นิ้ว  ( 1 แพ็คมี 50 แผ่น )     จ ำนวน 3 แพ็ค 
     - ขนำด A4       ( 1 แพ็คมี 20 แผ่น )     จ ำนวน 2 แพ็ค 
     - ขนำด A3       ( 1 แพ็คมี 20 แผ่น )     จ ำนวน 2 แพ็ค 
๓. มีกระดำษพิมพ์ภำพถ่ำยชนิดพิเศษส ำหรับงำนศิลปะรุ่น Fine Art Museum Etching   
     - ขนำด A4       ( 1 แพ็คมี 20 แผ่น )     จ ำนวน 2 แพ็ค 
     - ขนำด A3       ( 1 แพ็คมี 20 แผ่น )     จ ำนวน 1 แพ็ค 
 

 ๑.๕ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU. ชนิด Split Wall-mounted    จ านวน  
      ๒ เครื่องพร้อมติดตั้ง  แต่ละเครื่องประกอบด้วยรำยละเอียดดังต่อไปนี้หรือดีกว่ำ 
    ๑. เป็นเครื่องปรับอำกำศขนำดไม่น้อยกว่ำ 24,000 BTU. ชนิด Split Wall-mounted     
    ๒. มีคอมเพรสเซอร์ในแบบโรตำรี่ 
    ๓. มีโครงสร้ำงกันสนิม (Antirust – Coated) 
    ๔. มี คอยล์เย็นชนิด Trapeziform Innergroove ท ำให้แลกเปลี่ยนควำมร้อนดีขึ้น ช่วยเพิ่ม 
        ประสิทธิภำพในกำรท ำควำมเย็น 
    ๕. Slit Fin เคลือบสำร Hydrophilic ช่วยลดกำรเกำะตัวของน้ ำบริเวณผิวคอยล์ ช่วยป้องกัน 
        กำรเกิดสนิม 
    ๖. มีระบบลดควำมชื้น 
    ๗. มีระบบ Auto Restart ควบคุมให้เครื่องเริ่มต้นกำรท ำงำนอีกครั้ง โดยอัตโนมัติ เมื่อไฟติด 
        หลังจำกเกิดไฟฟ้ำดับ หรือไฟฟ้ำตก 
    ๘. มีระบบกรองอำกำศคำร์บอนไฟฟ้ำสถิต (Active Carbon Electrostatic Fiber Filter) 
    ๙. มี Emergency Operation Switch สำมำรถเปิด-ปิดเครื่องฉุกเฉินได้ที่แฟนคอยล์ 
    ๑๐. มีระบบวิเครำะห์ควำมผิดปกติของเครื่อง พร้อมแสดงผลด้วยไฟ LED ที่ตัวเครื่อง 
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 ๑.๖  ข้อก าหนดอื่นๆ    
    ๑. ผู้เสนอรำคำผู้ขำยต้องรับประกันอุปกรณ์ต่ำงๆ ต่อควำมเสียหำย อันเนื่องมำจำกกำรใช้งำน โดย 
        ไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ 
    ๒. ผู้เสนอรำคำต้องท ำตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ก ำหนดกับคุณสมบัติของที่ผู้ขำยเสนอ 
    ๓.  คณะกรรมกำรมีสิทธิ์ที่จะพิจำรณำเลือกซ้ือสินค้ำจำกผู้ขำยรำยใดก็ได้ที่กรรมกำรเห็นว่ำเมื่อซื้อ 
        แล้วเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรสูงสุด 
   ๔. ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำน  โดยสำมำรถที่จะเสนอ 
      อุปกรณเ์พ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณสมบัติ หรือสถำนที่ติดตั้งที่ดี หรือเหมำะสมกว่ำที่ได้ 
      ก ำหนด โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 
   ๕. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีกำรจัดกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนและวิธีกำรบ ำรุงรักษำให้กับผู้ใช้งำน จ ำนวน 
       ไม่น้อยกว่ำ ๔ วัน โดยโดยจัดอบรมในสถำนที่ท่ีท ำกำรติดตั้ง โดยผู้เสนอรำคำจะต้องรับผิดชอบ  
       ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด รวมทั้งค่ำอำหำร และค่ำอำหำรว่ำง 

 

 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ …………………..  
การซื้อครุภัณฑ์ รายการ  ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอส าหรับถ่ายภาพนิ่ง จ านวน ๑ ชุด  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ลงวันที ่………………………………………….  

 
-----------------------------------------  

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ  ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอส าหรับถ่ายภาพนิ่ง จ านวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๔  แบบสัญญาซื้อขาย  
 ๑.๕  แบบหนังสือค้ าประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง   
(๒)   หลักประกันสัญญา  

 ๑.๖ บทนิยาม  
(๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 
๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ ได้รับผลของการสั่ งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ  

๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอ่ืน และ/หรื อ ต้ องไม่ เป็นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ ให้บริ การตลาดกลาง อิ เล็ กทรอนิ กส์  



ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ
มหาวิทยาลัยฯ  

 ๒.๖   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 ๒.๗   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 ๒.๘  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดก็ได้ 

 
๓.  หลักฐานการเสนอราคา  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

   (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     

   (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
   (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า  
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
    (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  
 ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
   (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
   (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  



  (๔)  หลักประกันซอง ตามข้อ ๕  
  (๕)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  

 
๔.  การเสนอราคา  
 ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  
โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ให้ชัดเจน  

 ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา  
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซื้อขาย  

 ๔.๔  ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องส่ งแคตตาล็ อกและหรื อแบบรู ปและรายการละเอี ยด 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ฯไปพร้อมเอกสารส่วนที่๑และเอกสารส่วนที่ ๒เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

 ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน  ๓ วัน  

 ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน ………-…………(รายการ)
เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะ
คืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

 ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ . .. ... .. ... .. ... .. ..” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……………………………..……..…ตั้งแต่เวลา………………...น.
ถึงเวลา…………………..…….น. ณ………………………………………. 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็น  
ผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกัน ระหว่ า ง ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากั บผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์  
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้ งตรวจสอบ 
ข้ อเสนอตาม ข้ อ๓.๒และแจ้ งผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาแต่ ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  



หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ 
ทางอิ เล็ กทรอนิกส์ ว่ า มีผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่ งขันราคาอย่ างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผู้ ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบื้ องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู้ ประสงค์ 
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ไม่ผ่ านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่ งดั งกล่าว 
ต่อหั วหน้ าหน่ วยงานที่ จั ดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่ วันที่ ได้ รั บแจ้ งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคา 
จะสั่ งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให้ผู้ แทนผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอ่ืน  
และเมื่ อแก้ ไขข้อขัดข้องแล้ ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้ างอยู่ภายในเวลา 
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน 
วันเดี ยวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้ วเสร็จได้ โดยง่ าย  
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ งยกเลิ กกระบวนการเสนอราคา  
และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่  

๓,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท 
 (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว  
 (๔) ผู้มีสิทธิ เสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่  LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า  (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๗,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุด 
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๗,๐๐๐.- บาท  
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  



 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่..............................................  
ตั้งแต่เวลา...........................................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และ
สถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

          (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา  
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ  
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 
๕.  หลักประกันซอง  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
จ านวน ๑๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน 
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน  
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 ๕.๑  เงินสด  
 ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน

เทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 

 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
 
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย 

ราคารวม  
 ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒ หรือยื่นหลักฐาน 

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ 
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก



เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น  

 ๖.๓  มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาซื้อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยฯ  

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  

 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่
ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลื อกซื้ อในจ านวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ ก 
การประกวดราคาซื้ อด้ วยวิธี การทางอิ เล็กทรอนิกส์  โดยไม่ พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ ได้  สุดแต่จะพิจารณา  
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิก 
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ได้ รั บการคัดเลือกเป็นผู้ มี สิทธิ เสนอราคา ที่มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ มีสิ ทธิ  
เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยฯ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   

๗.  การท าสัญญาซื้อขาย  
 ๗.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  

 ๗.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ  
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีท่ีหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยฯ ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ เจ้าของงบประมาณแต่ละ
มหาวิทยาลัยฯ โดยตรง ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ 



ร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะ
ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงินสด 
 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า

นั้น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
  (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ 

ในข้อ ๑.๕ (๒)  
  (๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕  (๒)  

  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 

ตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
 
๘.  อัตราค่าปรับ  
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน  
 
๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  

หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ของสิ่ ง ของที่ ซื้ อขายที่ เ กิ ดขึ้ นภาย ในระยะ เวลา ไ ม่น้ อยกว่า๑ ปี  - เดื อน  นับถัดจากวั นที่ ผู้ ซื้ อ 
รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความช ารุดบกพร่อง  

 
     ๑๐.  การจ่ายเงินล่วงหน้า  

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ…-..….ของราคาสิ่งของ 
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน 
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แกม่หาวิทยาลัยฯ ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้า นั้น  
 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
 ๑๑.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืนประจ าปี ๒๕๕๗ 

เงินกู้จาก..........................-..............................และเงินชว่ยเหลอืจาก...............-............................................ 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ

อนุมัติเงินจากงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน ประจ าปี ๒๕๕๗ เงินกู้จาก..........................................-....................
และเงินช่วยเหลือจาก.........................................-.................................แลว้เท่านั้น 



 ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ 
ตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว 
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น  
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  

 ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ต่อมหาวิทยาลัยฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ  
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) 
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที  
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ  ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
๑๒   ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ   
 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา

พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคา หมายถึ ง ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่ ได้ รั บการคัดเลื อกจากหน่ วยงาน 

ที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ 
๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวัน
ยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย 
จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
 

 

 

 

 

 

 




