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บริ ษัท บริ หารสิ นทรั พ ย์ สุขุม วิท จํากัด
รายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
ซื4ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีใ8 ช้ ใน บสส.
1. ความเป็ นมา
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์สุขมุ วิท จํากัด (บสส.) มีสถานะเป็ นหน่วยงานของรัฐ มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการบริ หารสิ นทรัพย์ โดยการรับซื# อ รับโอน และรับจ้างบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย
ตามพระราชกําหนดบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ พ.ศ.2541 มีความประสงค์จะดําเนิ นการจัดซื#อจัดจ้างพัสดุ เพืBอใช้ใน
การดําเนิ นกิ จการของ บสส. จึงประกาศรายละเอียด คุ ณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน ดังมีรายละเอี ยด
ต่อไปนี#
2. วัตถุประสงค์
โดยทีB บสส. มี ค วามประสงค์จ ะซื# อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ฮ าร์ ด แวร์ ท ดแทนทีB ใ ช้ใ น บสส. (Notebook)
จํา นวน 170 เครืB อ ง เพืB อ ทดแทนเครืB อ งคอมพิ ว เตอร์ PC และ เครืB อ งคอมพิ ว เตอร์ Notebook ทีB ช ํา รุ ด เสี ย หาย
เสืB อมสภาพไม่เหมาะกับการใช้งาน และมีอายุการใช้งานทีBนานเกิ นกว่า 5 ปี ซึB งทําให้ไม่คุม้ ค่ากับการซ่ อมแซม
และบํารุ งรักษา
3. คุณสมบัติของผู้ยื8นข้ อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่ เป็ นบุ ค คลซึB ง อยู่ระหว่า งถู ก ระงับ การยืBนข้อเสนอหรื อทําสั ญญากับหน่ วยงานของรั ฐไว้ชัBวคราว
เนืB องจากเป็ นผูท้ ีB ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผูป้ ระกอบการตามระเบี ยบทีB รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีBประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็ นบุคคลซึB งถูกระบุชืBอไว้ในบัญชี รายชืB อผูท้ ิ#งงานและได้แจ้งเวียนชืB อให้เป็ นผูท้ ิ#งงานของหน่วยงาน
ของรั ฐในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง ซึB งรวมถึ งนิ ติบุ คคลทีB ผูท้ ิ#ง งานเป็ นหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิ ติบุคคลนั#นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีBคณะกรรมการนโยบายการจัดซื# อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็ นนิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีBประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
3.8 ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นืB ข้อเสนอรายอืBนทีBเข้ายืBนข้อเสนอให้แก่ บสส. ณ วันยืนB เสนอราคา
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาจัดซื#อพัสดุครั#งนี#
3.9 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิW หรื อความคุ ม้ กัน ซึB งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ# นศาลไทย เว้นแต่ รั ฐบาลของผูย้ ืBน
ข้อเสนอได้มีคาํ สัBงให้สละเอกสิ ทธิW และความคุม้ กันเช่นว่านั#น
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3.10 ผูย้ ืBนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื# อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผูเ้ สนอราคาต้องมี หนังสื อรั บรอง หรื อหนังสื อแต่งตั#ง หรื อหนังสื ออนุ ญาต ให้เป็ นตัวแทนจําหน่ า ย
โดยตรงจากบริ ษทั เจ้าของผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตทีB มีสาขาในประเทศไทย โดยระบุ ให้เป็ นผูย้ ืBนข้อเสนอ
สําหรั บโครงการนี# โดยเฉพาะ ซึB งหนังสื อดังกล่ าวต้องมีอายุไม่เกิ น 90 วัน นับจากวันทีB ออกหนังสื อจนถึ งวันทีB
ยืB น ข้อ เสนอ โดยต้อ งนํา เอกสารหนัง สื อ รั บ รอง หรื อ หนัง สื อ แต่ ง ตั#ง หรื อ หนัง สื อ อนุ ญ าต ยืB น มาพร้ อ มกับ
การเสนอราคา
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ขอบเขตการให้ บริการ
พัสดุทีB บสส. ประสงค์จะซื# อ ต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพ
ทีBจะใช้งานได้ทนั ที มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีB บสส. กําหนดดังต่อไปนี#
4.1 อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีใ8 ช้ ใน บสส. (Notebook) จํานวน 170 เครื8 อง
4.1.1 มี หน่ วยประมวลผล (Processor) ทีB ผ ลิ ตตั#ง แต่ ปี 2564 ขึ# นไป ทํา งานทีB ค วามถีB สั ญญาณนาฬิ กา
พื#นฐาน (Clock Speed) ไม่ตBาํ กว่า 1.7 GHz และมีขนาด Core CPU ไม่ตBาํ กว่า 4 Core
4.1.2 มี หน่ วยความจํา (Memory) ชนิ ด DDR4 ทํา งานทีB ค วามเร็ วไม่ ตB าํ กว่า 2666 MHz หรื อดี ก ว่า มี
ขนาดรวมไม่นอ้ ยกว่า 16 GB และต้องรองรับการเพิBมขยายเป็ น 32 GB
4.1.3 มี หน่ วยแสดงผลภาพ (Display) ขนาดไม่ ตB าํ กว่า 15 นิ# ว แบบ FULL HD (1920X 1080) AntiGlare
4.1.4 มี หน่ วยจัดเก็ บ ข้อมู ล (Hard Disk Drive : HDD) Solid State Drive (M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD)
ขนาดไม่นอ้ ย 512 GB หรื อดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
4.1.5 สามารถเชืBอมต่อสัญญาณเครื อข่ายแบบ Gigabit Ethernet เทียบเท่าหรื อดีกว่า แบบ RJ-vw จํานวน
1 port แบบ built in มากับแผงวงจรหลักของตัวเครืB อง
4.1.6 สามารถเชืB อมต่อสัญญาณผ่านเครื อข่ายไร้ สายแบบ Wi-Fi 6 (802.11ax) พร้ อม Bluetooth ไม่ตB าํ
กว่า 5.0 หรื อดีกว่า แบบติดตั#งภายในตัวเครืB อง
4.1.7 มีพอร์ ต USB 3.1 เทียบเท่าหรื อดีกว่า จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ports และ มี USB Type C ไม่นอ้ ยกว่า
1 ports ใช้เป็ นพอร์ ตส่ งสัญญาณภาพและเสี ยงได้
4.1.8 ต้องมีพอร์ ตต่อจอแสดงผลภายนอกดังนี#
(1) มีพอร์ ตต่อจอแสดงผลภายนอกแบบ HDMI จํานวน { พอร์ ต เป็ นแบบติดตั#งในตัวเครืB อง
(2) มีพอร์ ตต่อจอแสดงผลภายนอกแบบ VGA จํานวน { พอร์ ต จะเป็ นแบบติดตั#งในตัวเครืB อง
หรื อเป็ นอุปกรณ์เสริ มสําหรับแปลงสัญญาณภาพต่อผ่านพอร์ ต USB Type-C ก็ได้
4.1.9 มี ร ะบบเสี ย งและลํา โพงแบบติ ด ตั#ง ในตัว เครืB อ ง และมี ช่ อ งต่ อ หู ฟั ง และไมโครโฟน แบบ
Universal Audio Jack จํานวน 1 ช่อง
4.1.10 มีกล้องหน้าแบบ HD 720p หรื อดีกว่า
อ_e-bidding
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4.1.11 มีแป้ นพิมพ์แบบ spill-resistant เพืBอป้ องกันอุปกรณ์ ภายในตัวเครืB องจากการทํานํ#าหกใส่ แสดง
ตัวอักษรทั#งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ แบบพิมพ์ติดถาวรบนปุ่ มและมี Touchpad เป็ นแบบ multitouch
4.1.12 มีแบตเตอรีB ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 42 WHr 3-cell Li-ion และแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้ า (Power Adapter)
ทีBสามารถใช้ได้กบั แรงดันไฟฟ้าของประเทศไทย และมีเทคโนโลยีชาร์ จเร็ ว
4.1.13 ตัวเครืB องทีBเสนอต้องมีน# าํ หนักรวม Battery ไม่เกิน 2.2 กิโลกรัม
4.1.14 มีอุปกรณ์ประกอบด้วย
1) เมาส์ แ บบ USB Optical Mouse หรื อ ดี ก ว่า และกระเป๋ าสํ า หรั บ ใส่ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีB ใช้ในบสส. (Notebook) ทีB เสนอโดยต้องเป็ นยีBห้อเดี ยวกันกับอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส. (Notebook) ทีBนาํ เสนอ
2) แผ่นรองเมาส์
4.1.15 ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้ าจากสถาบันได้รับการยอมรั บจาก
นานาชาติ เช่น FCC, พร้อมเอกสารรับรอง
4.1.16 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันทีBได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น
UL พร้อมเอกสารรับรอง
4.1.17 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิB งแวดล้อม EPEAT ไม่ตBาํ กว่าระดับ Silver Rating พร้อมเอกสาร
รั บ รอง สามารถตรวจสอบได้จ าก WWW.EPEAT.NET หรื อ ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
ENERGY STAR พร้อมเอกสารรับรอง
4.1.18 มี ก ารรั บ ประกัน สิ น ค้า ทั#ง อะไหล่ แ ละบริ ก ารแบบถึ ง สถานทีB ติ ด ตั#ง (On-site Service) เป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และ Battery เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
4.1.19 มีประกันภัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส. (Notebook) ทีBเสนอ จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ ษทั ประภันกัย ซึB งต้องครอบคลุม การโดนนํ#า ถูกโจรกรรม (ทีBมีหลักฐานยืนยัน
พิสูจน์ได้ชดั เจน) ตกกระแทกเสี ยหาย ไฟไหม้หรื อไฟฟ้าลัดวงจรทีBเกิดจากผลิตภัณฑ์ โดยมีวงเงิน
คุม้ ครองในปี แรกไม่น้อยว่า ÉÑ% ของราคาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส.
(Notebook) ปี ทีB Ü ไม่นอ้ ยกว่า áÑ% และปี ทีB à ไม่นอ้ ยกว่า âÑ%
4.1.20 มีระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 10 Professional 64 bit ทีBมีลิขสิ ทธิW ถูกต้องตามกฎหมาย ทีB
ถูกติดตั#งมาพร้อมตัวเครืB องจากโรงงานของผูผ้ ลิต
4.1.21 อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส. (Notebook) ทีBเสนอจะต้องมีระบบ Online
Support ทีBให้บริ การ Download คู่มือ Driver ผ่านทางระบบ Internet
4.2 การติดตั4งซอฟต์ แวร์ และระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 Professional
4.2.1 ผูเ้ สนอราคาทีBได้รับการคัดเลื อกจาก บสส. ต้องติดตั#งระบบปฏิ บตั ิการ Microsoft Windows 10
Professional 64 bit บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส.(Notebook) ทุกเครืB อง
และต้องติดตั#งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ พร้อมทั#งกําหนดค่า บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
ทดแทนทีBใช้ในบสส. (Notebook) (Configuration) ตามทีB บสส. กําหนด
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4.2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องส่ งอุ ปกรณ์ ค อมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีB ใช้ใ นบสส. (Notebook) ทีB เสนอ
พร้ อมติดตั#ง Windows 10 Professional 64 bit เรี ยบร้ อยแล้วจํานวน 1 เครืB อง โดยเครืB องทีB ส่งให้
บสส. ต้องไม่มีการติดตั#งโปรแกรมประยุกต์ หรื อ โปรแกรมอรรถประโยชน์ ใดๆ เช่น Microsoft
Office โปรแกรมป้ องกันไวรัส เป็ นต้น เพืBอติดตั#งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพืBอนําไปเป็ นต้นแบบ
4.2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องเข้ารหัสข้อมูลบน Hard disk ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบ
สส. (Notebook) ทุกเครืB อง ด้วยโปรแกรม BitLocker และต้องจัดทําเอกสารระบุรหัสการกูข้ อ้ มูล
(BitLocker Drive Encryption recovery key) ของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีB ใ ช้ใน
บสส. (Notebook) ทุกเครืB อง โดยสามารถทําเป็ นแบบ Soft file ได้
4.3 การยื8นข้ อเสนอ
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงเอกสารข้อเสนอให้ บสส. พิจารณาอย่างน้อย ดังนี#
4.3.1 แคตตาล็อกของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส. (Notebook) และอุปกรณ์ ทีB
เสนอ พร้ อมทั#งซอฟท์แวร์ ทีBจาํ เป็ น โดยอุ ปกรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ท ดแทนทีB ใช้ใ นบสส.
(Notebook) ทีBเสนอ ต้องมีคุณสมบัติไม่ตBาํ กว่าตามทีB บสส. กําหนด
4.3.2 ต้องจัดทําตารางแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีB
ใช้ในบสส. (Notebook) ทีBเสนอ โดยเสนอเปรี ยบเทียบกับรายละเอียดทีBได้ระบุไว้ในข้อกําหนด
ของ บสส. (ข้อ 4.1) โดยต้องเปรี ยบเทียบข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครื อ ต้องระบุยหีB อ้ รุ่ น
ขนาด อย่างละเอียดชัดเจนเป็ นรายข้อทุกข้อ และต้องอ้างอิงถึงรายละเอียดในแคตตาล็อกว่าได้
แสดงอยูใ่ นหน้าใด และในแคตตาล็อกต้องแสดงหมายเลขของรายการทีBอา้ งอิงถึง พร้อมทําแถบสี
หรื อเน้นข้อความทีB อา้ งอิ งให้เห็ นอย่างชัดเจน โดยต้องจัดทํารายละเอี ยดข้อเสนอของอุ ปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ฮ าร์ ด แวร์ ท ดแทนทีB ใ ช้ ใ นบสส. (Notebook) และอุ ป กรณ์ ทีB เ สนอในรู ปแบบ
ดังต่อไปนี#
คุณลักษณะทีB
คุณลักษณะทีBผปู ้ ระสงค์
หัวข้อคุณลักษณะ
เอกสารอ้างอิง(ระบุเลขทีBหน้า , ข้อ)
บสส.กําหนด
จะเสนอราคาเสนอ
ระบุ หั ว ข้อ ให้ ต รง ใ ห้ ค ั ด ล อก จาก ให้ระบุ ค วามสามารถหรื อ ใ ห้ ร ะ บุ หรื ออ้ า งอิ งถึ งเอก สารใน
กั บ ทีB กํ า ห น ด ใ น ข้ อ กํ า ห น ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ของ ข้อเสนอทีB เกีB ยวข้อง และทําสัญลักษณ์
ข้อ 4.1
จํา นวน 21 ข้อ ทีB อุ ป กรณ์ หรื อโปร แก รม แสดงข้อความในประโยคของเอกสาร
กําหนดใน ข้อ 4.1 คอมพิวเตอร์ ทีBเสนอ
หรื อในแคตตาล็อกนั#นให้ชดั เจน
5. กําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ
ผูเ้ สนอราคาต้องส่ งมอบพัสดุตาม ข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ให้แก่ บสส. ภายในกําหนด 150 (หนึB งร้อยห้าสิ บ) วัน
นับถัดจากวันทีBลงนามสัญญาซื# อขายเป็ นต้นไป
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6. การส่ งมอบพัสดุ
6.1 ผูเ้ สนอราคาทีBได้รับการคัดเลือกจาก บสส. จะต้องจัดทํา Sticker Label แจ้งการบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม
แก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส. (Notebook) โดยจะต้องติดไว้ ณ ตําแหน่ งทีB
เห็นชัดเจนโดย มีรายละเอียดดังนี#
(1) สัญญาเลขทีB........./........... ลว. .............................. (วันเดือนปี )
(2) วันเริB มต้น-สิ# นสุ ดการรับประกัน ................... ถึง ....................
(3) กรณี เครืB อง/อุปกรณ์ชาํ รุ ดหรื อขัดข้องแจ้ง โทร........................
(4) Serial No. ... (Barcode และหมายเลย Serial No.ของอุปกรณ์)
6.2 ผูช้ นะการเสนอราคา ต้องทําการติดตั#งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส. (Notebook)
ทีBเสนอตามทีB บสส. กําหนด โดยสถานทีBติดตั#งให้อยูใ่ น ดุลยพินิจของ บสส. ทีBจะเป็ นผูก้ าํ หนดตําแหน่ง
ลักษณะ และรู ปแบบของการติดตั#ง โดยขึ#นอยูก่ บั ความจําเป็ นและสภาพการใช้งานจริ ง เพืBอให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นสําคัญ ในกรณี เป็ นการติดตั#งเพืBอทดแทนเครืB องคอมพิวเตอร์ PC ทีBมี
อยูเ่ ดิม ต้องดําเนินการจัดเก็บขนย้ายเครืB องเดิม ไปยังทีBเก็บตามทีB หรื อ ตามทีB บสส. กําหนด
7. การจ่ ายเงิน
จ่ายค่าพัสดุให้ผูข้ ายครั#งเดียวทั#งจํานวนโดย บสส.จะจ่ายค่าพัสดุซB ึ งได้รวมภาษีมูลค่าเพิBมตลอดจนภาษีอากร
อืBนๆ และค่าใช้จ่ายทั#งปวงแล้วให้แก่ผูข้ าย เมืBอผูข้ ายได้ส่งมอบพัสดุท# งั หมดโดยถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา
ซื# อขายหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ และ บสส.ได้ตรวจรับมอบพัสดุเรี ยบร้อยแล้ว
8. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณในการซื# อ 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมืBนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิBม)
9. หลักประกันการเสนอราคา
ผูย้ นืB ข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคา จํานวนเงิน 332,500 บาท (สามแสน
สามหมืBนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ไว้แก่ บสส. โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึBงดังต่อไปนี#
(1) เช็คหรื อดราฟท์ทีBธนาคารเซ็ นสัBงจ่าย ซึB งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันทีBทีBใช้เช็คหรื อดราฟท์น# นั ชําระใน
วันทีBยนืB ข้อเสนอหรื อก่อนวันนั#นไม่เกิน 3 (สาม) วัน ทําการ
(2) หนังสื อคํ#าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีBคณะกรรมการนโยบายกําหนด
(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(4) ห นั ง สื อ คํ# า ป ร ะ กั น ข อ ง บ ริ ษั ท เ งิ น ทุ น ห รื อ บ ริ ษั ท เ งิ น ทุ น ห ลั ก ท รั พ ย์ ทีB ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต
ให้ป ระกอบกิ จการเงิ นทุ นเพืB อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิ จคํ#า ประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ตามรายชืB อบริ ษทั เงิ นทุนทีBธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุ โลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อคํ#าประกันของธนาคารทีBคณะกรรมการนโยบายกําหนด
10. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยืนB ข้อเสนอ การจัดซื# ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส. (Notebook)
บสส. จะพิจารณาตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาจากผูเ้ สนอราคาตํBาสุ ด
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หากผูย้ นืB ข้อเสนอซึB งเป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs เสนอราคาสู งกว่าราคาตํBาสุ ดของผูย้ นืB ข้อเสนอรายอืBนทีBไม่
เกินร้อยละ 10 บสส. จะพิจารณาจัดซื# อจากผูป้ ระกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรี ยงลําดับผูย้ นืB ข้อเสนอซึB งเป็ น
ผูป้ ระกอบการ SMEs ซึB งเสนอราคาสู งกว่าราคาตํBาสุ ดของผูย้ นืB ข้อเสนอรายอืBนไม่เกินร้อยละ 10 ทีBจะเรี ยกเข้ามาทํา
สัญญาไม่เกิน 3 ราย
หากผูย้ ืBนข้อเสนอซึB งมิใช่ ผูป้ ระกอบการ SMEs แต่เป็ นบุคคลธรรมดาทีBถือสัญชาติไทยหรื อนิ ติบุ คคลทีB
จัดตั#งขึ#นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสู งกว่าราคาตํBาสุ ดของผูย้ ืBนข้อเสนอ ซึB งเป็ นบุคคลธรรมดาทีBมิได้ถือสัญชาติ
ไทยหรื อนิ ติบุคคลทีB จดั ตั#งขึ# นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกิ นร้ อยละ 3 บสส. จะพิจารณาจัดซื# อจากผูย้ ืBน
ข้อเสนอซึB งเป็ นบุคคลธรรมดาทีBถือสัญชาติไทยหรื อนิ ติบุคคลทีBจดั ตั#งขึ#นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
11. กําหนดยืนราคา
ผูย้ ืBนข้อเสนอจะต้องยืนราคาตามทีBเสนอ โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 90 (เก้าสิ บ) วัน นับแต่วนั ยืนยันเสนอราคา
สุ ดท้ายเป็ นต้นไป และภายในกําหนดยืนราคาผูย้ ืBนข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาทีBตนเสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
12. การทําสั ญญาซื4อขาย
ผูย้ ืBนข้อเสนอรายทีBได้รับเลื อกให้เป็ นผูข้ ายจะต้องทําสัญญาซื# อขายตามแบบสัญญาทีB บสส. กําหนดหรื อทํา
ข้อตกลงเป็ นหนังสื อกับ บสส. ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันทีBได้รับแจ้งจาก บสส. และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาพัสดุทีBประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ บสส. ยึดถือไว้ในขณะ
ทําสัญญาหรื อทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อ โดยกําหนดให้ใช้หลักประกันสัญญาอย่างหนึBงอย่างใดดังต่อไปนี#
(1) เงินสด
(2) เช็คหรื อดราฟท์ทีBธนาคารสัBงจ่ายให้แก่ บสส. โดยเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันทีBทีBทาํ สัญญาหรื อ
ก่อนหน้าวันทําสัญญานั#นไม่เกิน 3 (สาม) วันทําการ
(3) หนังสื อคํ#าประกันของธนาคารภายในประเทศ
(4) หนังสื อคํ#าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อ บริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์ทีBได้รับอนุ ญาตให้ประกอบ
กิ จการเงิ นทุ นเพืB อการพาณิ ช ย์และประกอบธุ รกิ จคํ#า ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ตามรายชืBอบริ ษทั เงินทุนทีBธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุ โลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อคํ#าประกันของธนาคารทีBคณะกรรมการนโยบายกําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี# จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี#ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีBผูข้ ายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื# อ
ขายแล้ว
13. ค่ าปรับ
13.1 กรณี ทีBผูข้ ายช่ วงงานไปให้ผูอ้ ืBนทําอีกทอดหนึB ง โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจาก บสส. ก่อน บสส. จะปรับ
สําหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิ บ) ของวงเงินของงานทีBนาํ ไปช่วงนั#น
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13.2 กรณี ผูข้ ายไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาซื# อขาย และ/หรื อ เมืBอครบกําหนดส่ งมอบพัสดุตามสัญญาซื# อขายแล้ว
หากผูข้ ายไม่ส่งมอบพัสดุ หรื อ ส่ งมอบไม่ถูกต้อง หรื อ ส่ งมอบไม่ครบจํานวน บสส. จะปรับผูข้ ายเป็ นรายวัน ใน
อัตราร้ อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาพัสดุ ทีBยงั ไม่ส่งมอบพัสดุ หรื อ ส่ งมอบไม่ถูกต้อง แต่ท# งั นี# จะต้องไม่ตBาํ
กว่าวันละ 100 บาท (หนึBงร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผูข้ ายจะส่ งมอบถูกต้อง หรื อ ส่ งมอบครบจํานวน
14. การรับประกันความชํ ารุ ดบกพร่ อง
14.1 ผูข้ าย ต้องรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส. (Notebook) ในข้อ 4.1 เป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้น Battery รับประกัน 1 ปี นับถัดจากวันทีBส่งมอบงานและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุของ บสส. ได้ตรวจรับงานเป็ นทีBเรี ยบร้ อยแล้ว โดยตลอดระยะเวลาการรับประกัน ต้อง
เข้ามาบริ การ ณ สถานทีBติดตั#ง (On Site Service) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิBมเติม
14.2 กรณี ทีBอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส. (Notebook) มีปัญหา ชํารุ ดเสี ยหาย หรื อไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผูข้ ายต้องเข้าดําเนิ นการแก้ไขภายใน 1 วันทําการ นับถัดจากวันได้รับแจ้ง
จาก บสส. และต้องซ่ อมแซมให้ อุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ท ดแทนทีB ใช้ใ นบสส. (Notebook)
ใช้งานได้ดีดงั เดิมภายในภายใน 3 วันทําการ ในกรณี ทีBไม่สามารถดําเนินการซ่ อมแซมแก้ไขได้ภายใน
เวลากําหนดผูร้ ับจ้าง/ผูข้ าย ต้องจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส. (Notebook)
ทีBมีประสิ ทธิ ภาพและความสามารถเท่าเทียมกันหรื อดีกว่ามาทดแทนให้แล้วเสร็ จภายใน 3 วันทําการ
โดยนับถัดจากวันทีBเข้าดําเนินการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิBมเติม
14.3 บสส.มีสิทธิ ว่าจ้างบุคคลภายนอกทําการซ่ อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีB ใช้
ในบสส. (Notebook)ได้ หากผู ้ข ายไม่ เ ข้า มาซ่ อ มแซมหรื อ ไม่ ส ามารถทํา การซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ทดแทนทีBใช้ในบสส. (Notebook) แล้วเสร็ จตามเวลาทีBกาํ หนด โดยค่าจ้างและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่ น ค่าอะไหล่ ค่าวัสดุสิ#นเปลือง ค่าแรง ในการจ้างบุคคลภายนอกซ่ อมแซมแก้ไข
ทั#งหมดผูร้ ับจ้าง/ผูข้ ายต้องเป็ นผูอ้ อกให้แทน บสส.ทั#งสิ# น
15. เงื8อนไขอื8น (ถ้ ามี)
ผู ้ ยืB น ข้ อ เ ส น อ ซึB ง เ ป็ น ผู ้ ส น ใ จ ห รื อ เ ค ย เ ป็ น คู่ ค้ า ข อ ง บ ส ส . ต ก ล ง รั บ ท ร า บ น โ ย บ า ย
การคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล ของ บสส. ทีB ได้ประกาศใช้ในขณะนี# เป็ นอย่างดี แล้ว และเพืBอการเสนอราคา/
ยืBนข้อเสนอตามเอกสารนี# ผูย้ ืBนข้อเสนอตกลงให้คาํ รั บรองว่า เพืBอการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของฝ่ าย บสส.
ผูย้ ืBนข้อเสนอจะดําเนิ นการ เก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย รวมถึงกําหนดให้มีมาตรการรักษาความมันB คงปลอดภัย
ของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล
กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสัBง นโยบาย วิธีการปฏิบตั ิงานต่างๆ ทีBเกีBยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ซึB งส่ วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึง บสส. ได้ประกาศใช้บงั คับ ในขณะนี# และ/หรื อ ทีBจะได้มีการแก้ไขหรื อเพิBมเติม
ในภายหน้าด้วย ตลอดจนจะกํากับดูแลให้บุคคลทีBเกีBยวข้องกับผูย้ นืB ข้อเสนอปฏิบตั ิตามคํารับรองดังกล่าวด้วย
หากผูย้ ืBนข้อเสนอฝ่ าผืนหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามทีBได้ให้คาํ รับรองดังกล่าวข้างต้น ผูย้ ืBนข้อเสนอ ตกลงยินยอม
รั บ ผิดโดยชดใช้ค่า สิ นไหมทดแทน และ/หรื อ ค่ า ใช้จ่า ยทั#ง หมดทีB เกิ ดขึ# นหรื อเกีB ยวเนืB องจากการทีB ฝ่าผืนหรื อ
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ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามทีB ไ ด้ใ ห้ ค าํ รั บ รองนั#น ไม่ ว่า การนั#น จะเกิ ด ขึ# น จากการกระทํา โดยจงใจหรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ
หรื อไม่ก็ตาม ต่อ บสส. ทุกประการ
16. ข้ อสงวนสิ ทธิ\และอื8น ๆ
16.1 บสส. สงวนสิ ทธิW ทีBจะแก้ไขเพิBมเติมเงืBอนไขหรื อข้อกําหนดของแบบสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
เพืBอให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
16.2 บสส. สงวนสิ ทธิW ในการปรับเพิBมหรื อลดเนื# องานทีBอยูใ่ นรายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของ
งาน (TOR) นี# ได้ โดยคิดราคางานเพิBมหรื อลดทีBเกิดขึ#นจริ งตามส่ วนของราคาพัสดุ ตามสัญญา และให้
ถือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) นี#เป็ นส่ วนหนึBงของสัญญา
16.3 เมืBอผูย้ ืBนข้อเสนอรายใดได้รับเลื อกให้เป็ นผูข้ ายและได้ตกลงซื# อพัสดุ สBิ งของแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสัBง
หรื อนําพัสดุสBิ งของเข้ามาจากต่างประเทศและพัสดุสBิ งของนั#นต้องนําเข้ามา โดยทางเรื อในเส้นทางทีBมี
เรื อไทยเดิ นอยู่ และสามารถให้บริ ก ารรั บขนได้ตามทีB รัฐมนตรี ว่า การกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูย้ ืBนข้อเสนอรายทีBได้รับเลื อกให้เป็ นผูข้ ายนั#นจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชย์นาวี ดังนี#
(1) แจ้งการสัBงหรื อนําพัสดุสิBงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วันนับตั#งแต่
วันทีBผูข้ ายสัBงหรื อซื# อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็ นของทีBรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืBนได้
(2) จัดการให้พ สั ดุ สBิ ง ของดัง กล่ าวบรรทุ กโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีB มี สิ ท ธิ เช่ นเดี ย วกับ เรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกพัสดุสBิ งของนั#น
โดยเรื ออืBนทีBมิใช่เรื อไทย ซึBงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั#นก่อนบรรทุกของลงเรื ออืBน หรื อเป็ นของ
ทีBรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืBน
(3) ในกรณี ทีB ไ ม่ ปฏิ บ ตั ิ ตาม (1) หรื อ (2) ผูข้ ายจะต้องรั บ ผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ ง เสริ มการ
พาณิ ชย์นาวี
16.4 ผูย้ ืBนข้อเสนอรายทีBได้รับเลือกให้เป็ นผูข้ ายพัสดุแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อภายใน
เวลาทีBกาํ หนดดังระบุไว้ใน ข้อ {Ü. บสส. มีสิทธิริบหลักประกันการเสนอราคา หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อก
หนังสื อคํ#าประกันการเสนอราคาทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืB น (ถ้ามี )
รวมทั#งจะพิจารณาให้เป็ น ผูท้ ิ#งงานตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื# อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ
16.5 บสส. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื# อตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน (TOR) ฉบับนี# ใน
กรณี ต่อไปนี#ได้ โดยทีBผยู ้ นืB ข้อเสนอจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จาก บสส. ไม่ได้
(1) มีการกระทําทีBเข้าลักษณะผูย้ ืBนข้อเสนอทีBชนะการจัดซื# อหรื อทีBได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่ วมกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูย้ ืBนข้อเสนอรายอืBน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อ
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สมยอมกันกับผูย้ ืBนข้อเสนอรายอืBน หรื อเจ้าหน้าทีBในการเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทําการทุจริ ต
อืBนใดในการเสนอราคา
(2) การทําการจัดซื# อครั#งนี# ต่อไปอาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ บสส. หรื อ กระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ
(3) กรณี อืBนในทํา นองเดี ย วกับ (1) หรื อ (2) ตามทีB ก าํ หนดในกฎกระทรวง ซึB ง ออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื#อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
16.6 ในระหว่างระยะเวลาการซื# อ ผูย้ ืBนข้อเสนอรายทีBได้รับเลือกให้เป็ นผูข้ ายต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีB
กฎหมายและระเบียบทีBกาํ หนด รวมถึง ข้อตกลง เงืBอนไข ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิ
ของ บสส. โดยเคร่ งครัด
16.7 ผูย้ นืB ข้อเสนอรายทีBได้รับเลือกให้เป็ นผูข้ ายจะต้องเก็บรักษาข้อมูลทีBได้รับจาก บสส. เพืBอการปฏิบตั ิงาน
ตามสัญญา (ถ้ามี) ไว้เป็ นความลับตลอดไป โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่วา่ ด้วยวิธีการใดและแก่
บุคคลใดทั#งสิ# น ทั#งนี#เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บสส. แล้วเท่านั#น
16.8 บสส. ไม่อนุ ญาตให้ผูข้ ายช่วงงาน หรื อ โอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องในการรับเงิ นค่าขายพัสดุจาก บสส. ไม่วา่
ทั#งหมดหรื อบางส่ วนให้แก่บุคคลหนึB งบุคคลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
บสส.
16.9 บสส.จะประเมินผลการปฏิ บตั ิงานทีB แล้วเสร็ จตามสัญญาของผูย้ ืBนข้อเสนอรายทีBได้รับเลื อกให้เป็ น
ผูข้ ายพัสดุ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลทีB บสส. และ/หรื อ ตามทีBระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด
16.10 ในกรณี ทีBรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) และ/หรื อ เอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) มี
ความขัดหรื อแย้งกับแบบเอกสารต่าง ๆ เพืBอการจัดจ้างครั#งนี# ผูย้ นืB ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัย
ของ บสส. และให้ถือคําวินิจฉัยดังกล่ าวเป็ นทีB สุด ผูย้ ืBนข้อเสนอไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายหรื อ
ค่าใช้จ่ายใดๆ จาก บสส. ทั#งสิ# น
17. การติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิม8 เติม
โทรศัพท์ 02-6861800 ต่อ 2928
โทรสาร 02-6178245
E-Mail : auction_1@sam.or.th
เว็บไซต์ www.sam.or.th
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