
 

 

4.คณุสมบัติผูเสนอราคา.. 

  

ขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR)  

โครงการปรับปรุงหองประชุม และการประชุมแบบ E-meeting 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จาํกัด  

 

1. หลักการและเหตุผล 

สอ.มช.ดําเนินงานโดยมีคณะกรรมการดําเนินการ ที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ  และมีหนาที่เขามา

บริหารงานสหกรณฯ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะจัดประชุมประจําทกุเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  ซึ่งแตละเดือน 

ใชกระดาษเพ่ือเปนเอกสารประกอบวาระการประชุม เฉลี่ยเดือนละ 4,500 แผน  หรือคิดเปนประมาณเดือนละ 9 รีม 

รวมทั้งตองใชเวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมดังกลาว โดยตองนําไปถายเอกสาร นํามาจัดเรียงตาม

วาระ การนําเอกสารไปสงใหแกผูเขารวมประชุม 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทสําคัญตอธุรกิจเปนอยางมาก เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร จะเกี่ยวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม กลาวคือ เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรสามารถจัดเก็บ บันทึก ประมวลผลขอมูล ตลอดจนจัดทํารายงานตาง ๆ การสื่อสารเพ่ือแจงการประชุม 

เพ่ือใหการประชุม สอ.มช.ไดรับการพัฒนาใหมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย ซึ่งเปนการรักษา

สิ่งแวดลอมโดยทางออม คือ การลดใชกระดาษ แตหันไปใชคอมพิวเตอรในการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือปรับปรุงหองประชุมใหมีความทันสมัย 

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการดําเนินการใหทันสมัย สะดวก และหยัด 

2.3 เพ่ือลดคาใชจายในระยะยาว และชวยลดการใชพลังงาน 

2.4 เพ่ือลดปริมาณการใชทรัพยากร ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร ลดตนทุนและทําใหระบบการคนหาเอกสาร

สามารถทําไดงาย สะดวก และรวดเรว็ยิ่งข้ึน 

2.5 เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานในเรื่องของการถายเอกสารลง ซึ่งปจจุบันใชเวลาคอนขางมาก 

2.6 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถ 

2.7 ใหเห็นคณุคาของการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

3. เปาหมาย 

3.1 สอ.มช.มีหองประชุมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.2 ลดขั้นตอนการทํางาน 

3.3 ผูเขารวมประชุมไดใชประโยชนจากาเทคโนโลยี ทําใหเกิดการพัฒนางานใหเกิดความสะดวกรวดเรว็ 

 

 

 

 



 

 
 

4. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีส่หกรณฯสอบราคา  

4.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือหามติดตอหรือหามเขา

เสนอราคากับทางราชการ  และไดแจงเวียนชื่อแลวหรอืไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคล

อ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเปนบุคคลลมละลาย 

4.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลการจาง 

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

4.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมีคาํสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

4.5 ผูเสนอราคาและผลิตภันฑที่นําเสนอ ตองมีศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนายตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม ที่

พรอมใหบริการซอมแซม หรือบํารุงรักษาครุภัณฑใหอยูในสภาพใชงานไดดีเสมอ โดยมีเอกสารรับรองใน

การเสนอราคาครั้งนี ้

 

5. สถานที่ติดตั้ง 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด เลขที ่ 239 ถนนหวยแกว  ตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200 

6. ขอกาํหนดและเงื่อนไขการเสนอราคา 

6.1 ผูเขารวมการสอบราคาจะตองดําเนินการกับสหกรณฯ ดังตอไปนี ้

ผูสอบราคาตองยื่นเอกสารเสนอรายละเอียดตอสหกรณฯ พิจารณาแยกปดผนึกเปน 3 ซองคอื 

                ซองที่ 1 ซองเอกสารแสดงทะเบียนผูประกอบการ 

                ซองที่ 2 ซองขอเสนอดานเทคนิค 

ซองที่ 3 ใบเสนอราคาพัสดทุี่สอบราคา 

โดยมรีายละเอียดดังนี ้

1) เอกสารแสดงทะเบียนผูประกอบการ 

ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1.1.1 กรณีเปนหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการและผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

1.1.2 กรณีเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการและผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

1.1.3 กรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู

เปนหุนสวน พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

//1.1.4.กรณผีูเสนอราคาเปน ... 



 

 
 

1.1.4 กรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา

รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช

สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคา ฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน 

(1.1.1  1.1.2)  

1.1.5 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถาม)ี 

1.1.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของหุนสวนผูจัดการ สําหรับกรณีผูเสนอ

ราคาตาม (1.1.1)  หรือของกรรมการผูจัดการสําหรับกรณีผูเสนอราคาตาม (1.1.2) 

2.)  เอกสารเสนอดานเทคนิค  

ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารทางดานเทคนิค เอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุตัวอยาง แคตคาล็อก หรือ

แบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อยืนยันหรือแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติตาง ๆ ที่จะตองเปนไปตาม

ขอกําหนดหรือมีคุณสมบัติที่ดีกวาขอกําหนด โดยเอกสารที่นํามาแสดงจะตองเปนเอกสารหรอืเปนเอกสารสําเนาที่

เปนทางการสามารถเชื่อถือได และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งผูเขาเสนอราคามีหนาที่จะตองเปรียบเทียบ

คุณลักษณะตามที่สหกรณฯกําหนดแตละขอกับคุณสมบัติของตนเอง โดยตองระบุใหชัดเจนวาเอกสารที่

นําเสนอมีคุณลักษณะตรงกัน โดยมีหนาที่ทําสัญลักษณแสดงบนขอความประโยคที่ใชยืนยัน ไดแกการขีดเสน

ใต หรอืระบายสีพรอมระบุหมายเลขลําดับของขอกําหนดที่จะทําการยืนยันใหชัดเจน ซึ่งหากผูเสนอราคาขาด

เอกสารยืนยันหรือขาดการทําสัญลักษณแสดงบนขอความในประโยคที่ยืนยัน สหกรณฯถือวาผูเขาเสนอราคา

ไมผานการพิจารณาทางดานเทคนิค โดยกําหนดใหจัดทํารายละเอียดขอเสนอดานเทคนิคในรูปแบบดังตอไปนี ้

หัวขอ คุณลักษณะที่กําหนด คุณลักษณะที่เสนอ เอกสารอางอิง(หนา,ขอ) 

ระบุหัวขอใหตรง

กับที่ กํ าหนดใน

เอกสารนี้ 

ใ ห คั ด ล อ ก จ า ก

ขอกําหนดที่ กําหนดใน

เอกสารนี้ 

ใหระบุความสามารถ

หรือคุณลักณะเฉพาะ

ข อ ง ค รุ ภั ณ ฑ ที่

นําเสนอ 

ใหระบุเอกสารอางอิงหรือเอกสาร

ในข อ เสน อที่ เกี่ ย วข อ งและทํ า

สัญ ญ ลั กษณ แสดงข อความใน

ประโยคของเอกสารหรือในแคต

ตาล็อก 

ใหชัดเจน 

                       

 3.) ใบเสนอราคาพัสดุที่สอบราคา 

 ผูเสนอราคาตองเสนอใบเสนอราคาพัสดุโดยระบชุื่อครุภัณฑตามหัวขอใหตรงกับที่กําหนดในเอกสาร

นี้ ราคาตอหนวย ภาษีมูลคาเพ่ิม ราคารวม และหรือคาใชจายทั้งปวงที่เก่ียวของไวดวยแลว   

 

 ทั้งนี้สหกรณฯ สงวนไวซึ่งสิทธิทีจ่ะไมพิจารณาขอเสนอของผูเขารวมเสนอราคา หากผูเขารวมสอบ

ราคาใดไมเสนอรายละเอียด โดยครบถวนทุกขอ และตรงตามขอกําหนด  

 

 
6.2 สหกรณ จะพิจารณา... 



 

 
 

6.2 สหกรณฯ จะพิจารณาราคาเฉพาะผูเสนอราคาที่ผานขอเสนอทางดานเทคนิค  และผานขอกําหนดเก่ียวกับ

คุณสมบัติผูเสนอราคาเทานั้น นอกจากนี้สหกรณฯ ยังขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผูเขาเสนอราคาซึ่งมี

คุณสมบัตนิอกเหนือไปจากคุณสมบัติที่จําเปนและคุณสมบัติที่ควรมี และสหกรณฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาผู

เขาเสนอราคารายที่เสนอราคาอยูในวงเงินงบประมาณ และใหประโยชนสูงสุดแกสหกรณฯ กอนโดยคํานึงถึง

ความตองการและการที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด จะไดรบัประโยชนสูงสุดเปนสําคัญ 

6.3 สหกรณฯ ขอทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได หรือ

อาจยกเลิกการเสนอราคาโดยไมพิจารณาเลยก็ได ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางสหกรณฯเปนสําคัญ โดยผูเขา

เสนอราคา จะรองเรียนหรือเรยีกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  

6.4 ผูเขาเสนอราคาจะตองยืนราคาไมนอยกวา  45 วัน นับแตวันยื่นซองเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา

ตองรับผิดชอบตอราคาที่ไดเสนอไวโดยจะเพิกถอนราคามิได 

7. รายละเอียดคณุลักษณะของครุภัณฑ 

7.1 เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 26 เคร่ือง 

7.1.1 หนวยประมวลผลกลางที่มปีระสิทธิภาพไมนอยกวา Intel x5- ความเร็วไมต่ํากวา 1.44 GHz 

(2MB cache, 2 Core)  

7.1.2 มีหนวยความจําหลักแบบ DDR3  ขนาด 4 GB  หรือดีกวา    

7.1.3 มีฮารดดิสกแบบ EMMC โดยมคีวามจุไมนอยกวา  128 GB เปนจํานวน 1 หนวย 

7.1.4 มีหนวยควบคุมการแสดงผลชนดิ  HD Graphics  

7.1.5 หนาจอเปนแบบสัมผัสขนาดไมนอยกวา 10” ความละเอียดไดไมนอยกวา 1280 x 800 จุด  

และสามารถถอดจอออกจากคียบอรดได 

7.1.6 มีพอรตสื่อสารแบบ USB 3.0 ไมนอยกวา 1 พอรต หรือดีกวา 

7.1.7 มีความสามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi 802.11AC หรือดีกวา และ Bluetooth 

7.1.8 มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10  ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

7.1.9 มีเงื่อนไขการรบัประกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

7.1.10 มีระบบ Online Support ที่ใหบริการ Download คูมือ Driver และ BIOS Update ผานทาง

ระบบ Internet 

 

7.2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  จํานวน 1 เครื่อง  

7.2.1 เปนเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector  ความละเอียดภาพระดบั True XGA (1024x768 จุด) 

7.2.2 กําลังสองสวางแสงสีขาวและแสงสีไมนอยกวา 4,200 lumen 

7.2.3 ใชหลอดภาพชนดิ UHE กําลังไฟไมเกิน 215 วัตต 

7.2.4 มีอัตราสวน Contrast Ratio ไมนอยกวา 15,000 : 1 

 

 //7.2.5 มีชองตอสัญญาณ … 



 

 
 

7.2.5 มีชองตอสัญญาณออกแบบ D-sub 15 pin 1 ชอง และ Audio Stereo Mini Jack  1 ชอง 

7.2.6 มีชองสัญญาณ RJ45 เพ่ือควบคุมการทํางานของเครื่องผานระบบ Wired LAN 

7.2.7 สามารถปรบัแกสี่เหลี่ยมคางหมโูดยปรับมุมไดทั้ง 4 มุม (Quick Corner) เพ่ือรองรับการวาง

เครื่องฉายแบบเอียงได 

7.2.8 มีฟงกชั่นเสริมประสิทธิภาพการทํางานเชน QR Code Reader หรือ Screen fit  อยางใดอยาง

หนึ่ง 

7.2.9 มีระบบ A/V Mute Slide เพ่ือใชในการพักการฉายภาพ 

7.2.10 มีฝาปดครอบเลนส เปนอุปกรณมาตรฐาน ซึง่เปนสวนประกอบเดียวกับตัวเคร่ือง 

7.2.11 สามารถปรบัแกสีเ่หลี่ยมคางหมใูนแนวตั้งและแนวนอน ( Keystone Correction)ไดไมนอยกวา 

+/- 30 องศา 

7.2.12 จอภาพแบบมอเตอรขนาดไมต่าํกวา 120 นิ้ว พรอมรีโมท และติดตั้งจอและสายสัญญาณภาพ

แบบ HDMI และ VGA  ความยาวสาย 20 เมตร 

7.2.13 มีเงื่อนไขการรบัประกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

 

7.3 อุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย จํานวน 1 เครื่อง 

7.3.1 เปนอุปกรณ Access Point ที่สามารถทํางานรวมกับ WLAN Controller ที่เสนอไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

7.3.2 สามารถรับสงขอมูลที่ยานความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ไดพรอมกัน  

7.3.3 อุปกรณตองมีเสาอากาศแบบภายใน ชนิด internal horizontal beamwidth 360°  

7.3.4 มีหนวยความจําแบบ DRAM ไมนอยกวา 1 GB  และ  Flash 256 MB เปนอยางนอย  

7.3.5 เสาอากาศภายในสามารถใชงานยานความถี ่2.4 GHz ที่ 3 dBi และ 5 GHz ที่ 5 dBi โดยที่

อุปกรณรองรบัการทํางานแบบ MIMO 3Tx และ 3Rx ได และสามารถสงขอมูลได 2 Spatial 

Stream ซึ่งสามารถทําใหรองรับความเร็วสูงสดุได 867 Mbps เปนอยางนอย 

7.3.6 สนับสนนุการทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11n และ IEEE 

802.11ac Wave 2 

7.3.7 สนับสนนุการทํา Dynamic Frequency Selection (DFS) ได 

7.3.8 สนับสนนุการทํา Cyclic shift diversity (CSD) ได 

7.3.9 สนับสนนุความปลอดภัยของระบบเครือขายไรสายแบบ 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 

(WPA2), WPA, 802.1X, Advanced Encryption Standard (AES) และ Temporal Key 

Integrity Protocol (TKIP) 

7.3.10 สนับสนนุการทํางาน Multiuser MIMO และ Transmit beamforming เทคโนโลยไีดเปนอยาง

นอย 

7.3.11 มีพอรต Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-Tx Mbps ที่สามารถรับ PoE ตามมาตรฐาน 

802.3af, 802.3at ได  

//7.3.12 พรอมเสนออุปกรณ.. 



 

 
 

7.3.12 พรอมเสนออุปกรณจายไฟ Power Injector (802.3af) 

7.3.13 มีไฟแสดงสถานะการทํางานของอุปกรณ 

7.3.14 มีพอรต Console แบบ RJ45 และ USB2.0 อยางนอย 1 พอรตตามลาํดับ 

7.3.15 อุปกรณสามารถทํางานตามสภาวะแวดลอมไดที่อุณหภูมิ  0 ถึง 40 องศาเซลเซียส 

7.3.16 ไดรับการรับรอง Wi-Fi Certification และสอดคลองขอกําหนดตามมาตรฐาน UL, EN, IEC และ 

FCC ที่เกี่ยวของ 

7.3.17 มีเงื่อนไขการรบัประกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

 

7.4 โทรทัศนขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  

7.4.1 เปนจอแสดงผลหลอดภาพชนิด LED   

7.4.2 จอภาพความละเอียดภาพไมนอยกวา  1920x1080    

7.4.3 มีลําโพงในตัวกําลังขับ 10วัตต x2 unit 

7.4.4 รองรับระบบเสียง Dolby Digital Plus 

7.4.5 มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 3 ชอง  

7.4.6 มีชองตอ PC Input (D-Sub) และ PC Audio In (Mini Jack) รองรบัการเชื่อมตอเปนหนาจอ 

Monitor ไดทนัที  

7.4.7 มีความสามารถในการกระจายสญัญาณแบบ Wifi Hot Spot (Soft AP) ได 

7.4.8 มีการปองกันการขโมยแบตเตอรี่ดวย Screwed Remote Battery Cover 

7.4.9 มีการรับประกันตัวสินคาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป แบบ On-Site Service บริการถึงหนวยงาน 

 

8. เงื่อนไขการทําสัญญา/หลักประกันสัญญา 

ผูไดรบัการคดัเลือกเปนผูชนะการเสนอราคา ตองทําสัญญาตามแบบทีส่หกรณฯกําหนด และตองนําหลักประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญามูลคา 5 % ของมูลคาครภุณัฑ มอบแกสหกรณฯในวันที่ลงนามในสัญญา  

 

9. ขอกาํหนดการดูแลรักษาและการรับประกันภายหลังการติดตั้ง 

9.1 ผูไดรับการคัดเลือกเปนผูชนะการเสนอราคาจะตองทําการติดตั้งครุภัณฑพรอมอุปกรณทั้งหมดเพื่อใหการ

ใชงานเปนไปอยางสมบูรณและใหการดูแลรักษาตลอดระยะเวลารับประกัน นับจากวันที่สงมอบครุภัณฑ

พรอมอุปกรณทั้งหมดเปนที่เรียบรอยแลว หากเกิดความเสียหายขึ้นกับอุปกรณหรือระบบใดๆ ผูชนะการ

เสนอราคาจะตองดําเนินการแกไขใหกับสหกรณฯในทันที โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ในการดําเนินการ 

9.2 ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําการติดตั้งครุภัณฑและอุปกรณทั้งหมดรวมถงึการดูแลเพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินการติดตั้งหากไมเปนไปตามขอกําหนด สหกรณฯ 

จะทําการปรับในอัตรารอยละ 0.20 ของมูลคาครุภันฑที่ยังไมไดรับการสงมอบ ซึ่งหากเกิดความเสียหาย

ขึ้นกับอุปกรณหรือระบบใดๆ ผูชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินการแกไขใหกับสหกรณฯ ภายใน 3 วันทํา

การนับจากวันที่ไดรับแจง โดยไมตองคิดคาใชจายใดๆ 

//9.3 การบํารุงรักษา... 



 

 
 

9.3 การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข 

9.3.1 ผูชนะการเสนอราคาตองรับประกันการบํารุงรักษา ซอมแซม หรือเปลี่ยน ครุภัณฑทุกรายการที่

เสนอตามระยะเวลารับประกันไมนอยกวา 1 ป  ตามเงื่อนไขการรับประกันแตละรายการ นับจาก

วันที่ สหกรณฯตรวจรับ 

9.3.2 ผูชนะการเสนอราคาจะตองจัดการซอมแซม แกไข ครุภัณฑพรอมอุปกรณดังกลาวภายใน 3 วัน 

ใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม ณ จุดติดตั้ง นับจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

9.3.3 การแจงปญหาการใชงานครภุณัฑ 

ผูชนะการเสนอราคาตองระบุสถานที่ เบอรโทรศัพท หรือวิธิการติดตอสื่อสารอ่ืนใด ที่สามารถ

ติดตอไดสะดวก หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองแจงตอสหกรณฯทราบโดยทันท ี 

10. กําหนดสงมอบงานและการชําระเงิน  

สหกรณฯ จะจายเงินใหกับผูชนะการเสนอราคาเมื่อไดรับมอบสิ่งของที่ถูกตองครบถวนพรอมติดตั้งเรียบรอย

ทั้งหมดตามสัญญา 

 

11. ระยะเวลาในการสงมอบ 

ผูชนะการเสนอราคาจะตองดาํเนินการติดตัง้ครภุณัฑพรอมอุปกรณตางๆ ทั้งหมด ใหแลวเสร็จสมบูรณ พรอมใช

งานและสงมอบภายใน 45 วันนบัจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 

12. วงเงินในการจัดหา 

 

วงเงินงบประมาณ  495,000.00 บาท  

 

 

 ประกาศ ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

      ลงนาม   ชาตรี เรอืงเดชณรงค 

       (ผูชวยศาสตราจารย ชาตร ีเรืองเดชณรงค) 

     ประธานคณะกรรมการจัดซือ้พัสด ุ

  

 


