ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรือ่ ง ประกวดราคาเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๗๕ เครือ่ ง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-1ว๒0แกร)
มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๗๕ เครือ่ ง
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-ช!ปช!ก?) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครังนี้ เนินเงินทัง
สิน้ ๑๗,๑๙๕1๗ ๖0.00 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึง่ แสนเก้าหมืน่ ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๗๕
จำนวน
๑
งาน
เครือ่ ง
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เนินบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เนินบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชว่ั คราว
เนือ่ งจากเนินผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบต้ งานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เนินบุคคลซึง่ ถูกระบุซอ่ื ไวิในบัญชีรายชือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนซือ่ ให้เนินผูท้ ง้ิ งานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเนินหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ รืหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมนิตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เนินบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล ผูม้ อี าชีพให้เช่าพัสดุทป่ี ระกวดราคาเช่าด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เนินผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก1มหาวิทยาลัยพะเยา ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนินผูก้ ระทำการอันเนินการชัดขวางการแช่งข้นอย่างเนินธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๙. ไม่เนินผูไ้ ด้รบั เอกสิทธหรือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ น่ื ข้อ
เสนอได้มคี 0าสัง่ ให้สละเอกสิทธิค้ วามคุม้ กันเช่นว่านัน้
๑๐. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (^๒0เ:โ0ท10
6 (^6 โก๓ 6ท* ?โ00นX 6๓ 6ท1: ะ6 0?) ของกรมบัญชีกลาง
-

๑๑. ผูเ้ สนอราคาต้องมีผลงานการให้เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ประเภทเดียวกันกับทีป่ ระกวดราคาใน
วงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๔,๐๐๐,๐0๐ บาท ซึง่ เป็นผลงานเดียวและเป็นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการส่วนท้องถิน่ หน่วยงานอืน่ ซึง่ มีกฎหมายบัญญตให้มฐี านะเป็นราชการส่วนท้อง
ถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกขนทีม่ หาวิทยาลัยเชือ่ ถือ
ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน้โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตง้ั แต่วนั ทีป่ ระกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทเ่ี ว็บไซต้ เาป;!ว://^ ผผ.เาก3ก06.นเว.30.1:๒1 หรือ
ผผฬ/.5เวโ00นโ6๓ 6กบฐอ^เา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๓๐ ในวันและเวลา
ราชการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร)
รองอธิการบดีฝา่ ยการคลังและสือ่ สารองค์กร ปฏิบเํ ตการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ 6-6? ได้ตง้ั แต่วบั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาเข่าด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ส-ชเปปเกร)
เลขที่ ๑/ ๒๕๖๔
การเข่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๗๕ เครือ่ ง
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า "มหาวิทยาลัย' มีความประสงค์จะประกวดราคาเข่าด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ด้งนี้
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๗๕
จำนวน
๑
งาน
เครือ่ ง
พัสดุทจ่ี ะเข่านีต้ อ้ งเป็นของแท้ ของใหม่ ไม,เคยใข้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพทีจ่ ะใซ้งานได้ทนั ทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนีโ้ ดยมีขอ้
แนะนำและข้อกำหนด ด้งต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก
่ ำหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
๑.๔ แบบหนังสือคาประกัน
(๑) หลักประกับการเสนอราคา
(๒) หลักประกับสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูท้ ม่ี ผี ลประโยขนํรว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีก่ ำหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ ใบแสนอราคาเข่าเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๗๕ เครือ่ ง
๒. คุณ สมบัตขิ องผูย้ น
่ื ข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม'เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานชองรัฐใว้
ชัว่ คราว เนือ่ ง'จากเป็นผูท้ '่ี ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการ,ปฏิบตั -งาน'ของผู'้ ประกอบการตาม'ระเบียนที'่ รฐั ม'นตรี'วา่ !การ
กระทรวงการคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุซอ่ื ไว้ไนบัญชีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนซือ่ ให้เป็นผูท้ ง้ิ งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม'มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพให้เข่าพัสดุทป่ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม,เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ไม'เป็นผูไ้ ด้รบั เอกลิทธิห้ รือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ น่ื ข้อเสนอได้มดี ำลังให้สละเอกลิทธิแ้ ละความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
([ะ๒(ะบ'(วกเ0 (วิ0ห6โก๓ 6ท* ?โ00นโ6๓6ทบ 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูเ้ สนอราคาต้องมีผลงานการให้เข่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ประเภทเดียวกันกับทีป่ ระกวด
ราคาในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ เป็นผลงานเดียวและเป็นคู,สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราซการส่วนท้องถิน่ หน่วยงานอืน่ ซึง่ มีกฎหมายบัญญ้ตใิ ห้มฐี านะเป็นราชการส่วน
ท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกซนที1มหาวิทยาลัยเชือ่ ถือ

๓. หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.© ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจำกัด ให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายซือ่ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทิง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหาชนจำกัด ให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซือ่ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ อื หุน้

รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ข่นติ บิ คุ คล ให้ยน่ื
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผูน้ บ้ั สำเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประซาซนซองผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางซองผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนทีม่ ไิ ด้ถอื สัญซาติไทย พร้อมทัง้ รับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณึผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ว่ มค้า ให้ยน่ื สำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีซย์
(๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสัญญาจ้าง
(๔.๓) สำเนาการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐในระบบ 6-5?
(๔) บัญขืเอกสารส่วน'ท่ี ๑ ทัง้ หมดที!่ ด้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ ?อ? ก!๒ (ก๐โ!:ลเว๒ ว0(ะนเาโเอก!:
1=0โ๓ลเ)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญซีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญซีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญซีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ กวก ค ๒ (ก๐!'!:ล!ว๒ อออช๓อก!; กอ!'๓ ล!;)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอมอบอำนาจให้บคุ คลอืน่ กระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึง่ ติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอำนาจและผูร้ บั มอบอำนาจ ทัง้ นีห้ าก
ผูร้ บั มอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผูท้ บ่ี รรลุนติ ภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้
(๒) แคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔
(๔) เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ
(๔.๑) รายละเอียดเข่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๗๔ เครือ่ ง
(๔.๒) ใบเสนอราคาเข่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๗๔ เครือ่ ง
(๔) บัญซืเอกสารส่วน'ท่ี ๒ ทัง้ หมดที!่ ด้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ กวก กเ16 (กอเปลช๒ อ0(ะน๓6ก!:
ก๐!'๓ล!;)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ ^0โ เฯ๒ (เ^อโเลเว๒ อ00น๓ 6ก-!: 1=0โกาลป

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นโ้ี ดยไมมเงือ่ นไขใดๆ ทังสิน และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย้ น่ื ข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแบนใบ
เสนอราคาในรูปแบบ เ^อเะ ค 16 (?0ก;ลเว๒ อ0(ะน๓ 6ก!: 1=0โทกลป
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้ เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง
ทัง้ นี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื ตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สินซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีอากรอืน่ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทัง้
ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุทใ่ี ห้เช่าไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาเช่า หรือวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้สง่ มอบพัสดุทใ่ี ห้เช่า
๔.๔ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอิยดคุพลักษณะเฉพาะของ รายการที่
๑ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน รายการที่ ๒ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ รายการที่ ๓
เครือ่ งคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ รายการที่ ๔ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๓
ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าว
นีม้ หาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สำหรับแคตตาล็อกทีแ่ นบให้พจิ ารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี ำนาจทำนิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับแคตตาล็อก ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องน่าด้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุทใ่ี ห้เช่าทีเ่ สนอ จำนวน ๑ ชุด และ/หรือราย
ละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนด โดยลงลายมือผูย้ น่ื ข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารทีจ่ ดั ส่งหรือน่ามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ
๑.๖(๒) เพือ่ ใข้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รนั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขืนแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างทเหลือ
หรือไมใช้แล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผยู้ น่ื ช้อเสนอา
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผูย้ น่ื ช้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถล่ี ว้ นและเช้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทง้ั หมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ ช้อเส'ฉอตามเงอ'ฉ^‘ฉ
เอกสารประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผูย้ น่ื ช้อเสนอจะตัองยืน่ ช้อเลนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ใบวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา 0๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถอื ตามเวลาของระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เนินเกณฑ์
เมือ่ พ้นกำหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยืน่ ข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท โ’อโ เฯเ6 (โ’(วโ1:3เว๒ อ0(ะน๓ 6ท!: โ๐๓ก3งโดยผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องเนินผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบล้วน
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร โ’อโ1 โ:1๒ ก่อนทีจ่ ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเว๒3ป) เพือ่ เนินการ
เสนอราคาให้แก' มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนอแต่ละรายว่า เนินผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยขน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ตามข้อ ๑.๔
(๑) หรือไม, หากปรากฏว่าผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดเนินผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายซือ่ ผูย้ บ่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกับนัน้ ออกจากการเนินผูย้ น่ื ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะ
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ น่ื ข้อเสนอรายใดกระทำการอันเนินการซัดขวางการแข่งขันอย่างเนินธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชือ่ ว่ามีการกระทำอันเนินการซัดขวางการแช่งขันอย่างเนินธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซือ่
ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเนินผูย้ น่ื ข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอดังกล่าวเนินผูท้ ง้ิ
งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เนินผูร้ เิ ริม่ ให้มกี ารกระทำดังกล่าวและไดํให้
ความร่วมมือเนินประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ มหาวิทยาลัย
๔.๑๐ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไฃทีร่ ะบุไว้ใบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเนินราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีอน่ื ๆ (ล้ามี) รวมค่า
ใช้จา่ ยทัง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผ้ยน่ื ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือ่ เข้าส่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
กำหนด

(๔) ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่ สนอแล้วไมใต้
(๕) ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธกี ารเสนอราคาด้วย
วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงไว้ในเว็บไซต์ พพพ.?เวโอ๐นโอ๓อก!:.30.■ ชา

๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดชีอจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใข้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี จำนวน ๘๔๙1๗๘๘.๐๐ บาท (แปดแสน
ห้าหมืน่ เก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
๔.๑ เช็คหรือดราฟท์ทธ่ี นาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันทีท่ ใ่ี ช้เช็คหรือดราฟทํ
นัน้ ชำระต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทีย่ น่ื ข้อเสนอ หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทำการ
๔.๒ หนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ ณะกรรมการ
นโยบายกำหนด
๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๔.๔ หนังสือคํา้ ประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซือ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา้ ประกันของ
ธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด
กรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํทธ่ี นาคารสัง่ จ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํา้
ประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที๒
่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถง ๑๖.๓๐ น.
กรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอทีย่ น่ื ข้อเสนอในรูปแบบของ ' กจิ การร่วมค้า’, ประสงค์จะใข้หนังสือคํา้ ประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุซอ่ึ ผูย้ น่ื ข้อเสนอในหนังสือคํา้ ประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ ให้ระบุซอ่ื กิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผูย้ น่ื ข้อเสนอ
(๒) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ ให้ระบุซอ่ึ ผูเ้ ข้าร่วมค้ารายทีส่ ญ
ั ญา
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผูเ้ ข้ายืน่ ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอ
ทัง้ นี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่' หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียน
เป็นนิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอหรือผูค้ า้ํ ประกันภายใน

๑๕ วัน นับลัดจาก'วนั ทีม่ หาวิทยาลัย'ใต้'พจิ ารณาเห็น'ซอ,ขรายงานผลคัดเสือกผู1้ ชนะก'I'ฟระกวดราคาเรียนร้อยแล้ใ
เว้นแต่ผยู้ น่ื ข้อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้ซง่ึ เสนอราคาตำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คนได้ต่อเมือได้ทำ
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผูย้ น่ื ข้อเสนอได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะคืน,ให้!ดย'ไม่มดี อกเบีย

๖. หลักเกณฑ์และสิทรในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูข้ นะการยืน่ ข้อเสนอ
กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๖.๒ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยืน่ หลักฐานการยืน่ ข้อ
เสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทใ่ี ห้เช่าไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทำให้เกิดการได้เปรียบเลืยเปรืยบต่อผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเนินการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้
๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธีไ้ ม'พจิ ารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอโดยไม'มกี ารผ่อนผันใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏซือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายซือ่ ผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซือ่ ผูเ้ ช่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดชือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
(๒) ไม่กรอกซือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอใบการเสนอราคาทางระบบจัดชือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี นินสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสืยเปรียบแก'ผยู้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสทิ ธิให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพิม่ เติมได้
มหาวิทยาลัย มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม'เหมาะสมหรือไม่ถกู

๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาตํา่ สุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาที่
เสนอทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์!ดยไม'พจิ ารณาเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือค่า
เสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ มหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอ
เป็นผูท้ ง้ิ งานไม่วา่ จะเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเ่ี ชือ่ ถือได้วา่ การยืน่ ข้อเสนอกระทำ
การโดยไม่สจุ ริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซอ่ื บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืน่ มาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอรายทีเ่ สนอราคาตํา่ สุด เสนอราคาตํา่ จนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ มหาวิทยาลัย จะให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอนัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ ำให้เชือ่ ได้วา่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอสามารถดำเนินการ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซีแ้ จงไม่เป็นที,รับพิงได้ มหาวิทยาลัย มีสทิ ธิทจ่ี ะไม,รับ
ข้อเสนอหรือไม่รบั ราคาของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ทัง้ นี้ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากมหาวิทยาลัย
๖.๖ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีช่ นะการประกวดราคาหรือทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแช่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ น่ื ข้อ
เสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาเช่า
๗.๑ ในกรณีทผ่ี ชู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบพัสดุทใ่ี ห้เช่าได้ครบ
ถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วนั ทีท่ ำข้อตกลงเช่ามหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำ
สัญญาตามแบบสัญญาตังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีทผ่ี ซู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม'สามารถส่งมอบสิง่ ของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผูช้ นะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญาตังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ
มหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ
๕: ของราคาค่าพัสดุทใ่ี ห้เช่าทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกับ
อย่างหนึง่ อย่างใดตังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํทธ่ี นาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็นเช็คหรือดราพิทล์ งวันทีท่ ใ่ี ช้เช็คหรือดราฟท์

นัน้ ชำระต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทำสัญญา หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีค่ ณะกรรมการนโยนาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํา้ ประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ ประกันตามประกาตชอง®นาศารแห่งม่ร5แหศไทย ตาม
รายชือ่ บริษทั เงินทุบทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของ
ธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน ๑๔ วัน นับลัดจากวันทีผ่ ซู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูใ้ ห้เช่า) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม,มดี อกเบีย้ ตามอัตราส่วนชองพัสดุทใ่ี ห้เช่าซึง่ มหาวิทยาลัย ได้รับ
มอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าเช่าซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และค่าใช้จา่ ย
1
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ทุ V ,
ทั4/งปวงแล้
วเห้แก่ผยู นข้อเสนอทเด้
รบั การดั•เ/ ดเลอกเห้
เบนผูฬ ใ้ Vห้เช่! า ๘)เมอผู1*) เ้ ห้V เช่1 าทุใต้I / ส! ง่ มอบพัVสดุ^ ท๘)ชเหุ้ I /เช่1าใด้
ครบถ้8/วนตาม
สัญญาเช่าหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบพัสดุทใ่ี ห้เช่าไว้เรียบร้อยแล้ว การตรวจรับการ
ให้บริการจะแบ่งเป็น ๓๖ ครัง้ และเบิกจ่ายเงินจะทำการเบิกจ่ายเงินให้แก'ผใู้ ห้เช่าโดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน จำนวน
๓๖ งวดๆ ละเท่าๆ กัน และจะทำการเบิกจ่ายหัลงจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับการให้บริการให้
เช่าในแต่ละงวดงานแล้วเท่านัน้

๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นห้ี รือข้อตกลงเช่าเป็น
หนังสือ ให้คดิ ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าพัสดุทใ่ี ห้เช่าทีย่ งั ไม่ได้รบั มอบต่อวัน

การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ทำสัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อ
ตกลงเช่าเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิง่ ของทีเ่ ช่าทีเ่ กิดขึน้ ภายในระยะเวลาไม่
นอยกว่า ๓ บ นบถดจากวนท มหาวทยาลย ใดรบมอบพสตุทเหเช่า ใดยตองรบจดการช่อม แซมแก เขเหเซการใดด
ดังเดิมภายใน ๑ วัน นับลัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งความชำรุดบกพร่อง
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©๑. ข้อสงวนสิทธึใ๋ นการยืน่ ข้อเสนอและอืน่ ๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการเช่าครัง้ นี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมือ่ มหาวิทยาลัยได้รบั อบุมตี เงินค่าพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ จากสภามหาวิทยาลัยพะเยา แล้วเท่านัน้
๑๑.๒ เมือ่ มหาวิทยาลัยได้คดั เลือกผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดให้เป็นผูใ้ ห้เช่า และได้ตกลงเช่าพัสดุตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผูใ้ ห้เช่าจะต้องสัง่ หรือนำพัสดุทใ่ี ห้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและชอง
นัน้ ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับชนได้ตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ น่ื ข้อเสนอซีง่ เป็นผูใ้ ห้เช่าจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรือนำพัสดุทใ่ี ห้เช่าทีเ่ ช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้เช่าสัง่ หรือเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นชองทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
(๒) จัดการให้สง่ิ ของทีเ่ ช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเซ่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรืออืน่ ทีม่ ใี ช่
เรือไทย ซึง่ จะต้องได้รบั อนุญาตเซ่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีทีไ่ ม,ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูใ้ ห้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ มหาวิทยาลัยได้คดั เสือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเช่าเป็น
หนังลือภายในเวลาทีก่ ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยืน่ ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือคํา้ ประกันการยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอืน่ (ถ้ามี) รวมทัง้ จะ
พิจารณาให้เป็นผูท้ ง้ิ งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิท้ จ่ี ะแกไขเพิม่ เติมเงือ่ นไช หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ
ตกลงเช่าเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๔ ในกรณีทเ่ี อกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นม้ี คี วามขัดหรือแย้งกัน
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ติ ามคำวินจิ ฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินจิ ฉัยดังกล่าวให้ถอื เป็นทีส่ ดุ และผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยใดๆ เพิม่ เติม
๑๑.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการเช่าในกรณีตอ่ ไปนืใ้ ด้โดยทีผ่ ยู้ น่ื ข้อเสนอจะเรียก
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รบั การจัดสรรเงินทีจ่ ะใช้ในการเช่าหรือทีไ่ ด้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียง
พอทีจ่ ะทำการเช่าครัง้ นีต้ อ่ ไป
(๒) มีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีช่ นะการเช่าหรือทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมีผล
ประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ

ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการเช่าครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอน่ื ในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นผูใ้ ห้เช่าต้องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือกให้เป็นผูใ้ ห้เช่าเพือ่ นำมาประเมินผลการปฏิบต้ งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นี้ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทก่ี ำหนดจะถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชว่ั คราว
เ * ? ด ^้ ^ 'ฑ่*
มหาวิทยาลัยพะเย1
๓ พฤศจิกายน ๒1

เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ จำนวน 575 เครื่อ ง
1. รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะ
รายการที่ 1 เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ฬ ำหรับ สำนัก งาน จำนวน 443 เครือ ง
มีร ายละเอีย ดดัง นี้
ใ.ใ. มีห น ว่ ยประมวลผลกลาง (0?ข) โม่น อ้ ยกว่า 4 แกนหลัก (4 00โ6) และ 4 แกนเสมือ น
(4 7เาโ600เ) จำนวน 1 หน่วย มีค วามจำแบบ 5๓อก; 000เา6 /ฬ6๓0โV รวมในระดับ (เ-6\^6เ)
เดีย วกัน ขนาดโม่น อ้ ยกว่า 6(ฬ8 มีค วามเร์ว สัญ ญาณนาพิก าพืน้ ฐานโม่น อ้ ยว่า 3.60 0แ2
และมีเทคโนโลยีเพิม่ ลัญ ญาณนาฬกาโต้โ ม่น อ้ ยกว่า 4.20 0แ2
1.2. มีห น่ว ยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติด ตัง้ อยูโ่ นหน่ว ยประมวลผลกลาง ทีส่ ามารถใช้ง าน
หน่ว ยความจำหลัก ในการแสดงภาพโต้ ขนาดโม่น อ้ ยกว่า 2 08
1.3. แผงวงจรหลัก (ฬปืเท!ว00โป) สนับ สนุน การทำงานของหน่ว ยประมวลผลกลาง ใช้ ดา!เวร©1 โม่
น้อ ยกว่า 8365 เทีย บเท่าหรือ ดีก ว่า และ 8102 มีเครือ่ งหมายการค้าเดีย วกัน กับ ผสิต กัณ ฑ์ท ่ี
เสนอ
1.4. มีห น่ว ยความจำหลัก (80๓ )ชนิด ออ8 4 มีข นาดโม่น อ้ ยกว่า 8 08
1.5. มีห น่ว ยดัด เก็บ ข้อ มูล (แซโป อโ!V©) ชนิด ธ๐!!๘ 2101:6 อโ!76 /ฬ.2 เงV/ฬ6 หรือ ดีก ว่า มีข นาด
ความจุโม่น อ้ ยกว่า 512 08 จำนวน 1 หน่วย
1.6. การเรือ่ มต่อ ระบบเครือ ข่า ย (แ61ผ0โ^ เท16ป006) และช่อ งลัญ ญาณต่าง'!
1.6.1. มีชอ่ งเรือ่ มต่อระบบเครือข่าย (ขพ) แบบ 10/100/1000 8056-7 หรือดีกว่า จำนวนโม่นอ้ ย
กว่า 1 ช่อง โดยมี เก16โเ006 เป็นแบบ 81-45
1.6.2. มีอ ปุ กรณ เ์ รือ่ มต่อ เครือ ข่า ยแบบโร้ส าย (ผ!โ6เ6ร5I/พ ) ชนิด ติด ตัง้ ภายในทีร่ อง รับ
มาตรฐาน 1888 802.11 00/เว/สู/ท และ 8เน61001เา 5.0

1.6.3. มีช ่อ งสำหรับ /ฬ!0โ0เวเาอก6 และ แ60ปเวเ-ไ0ท6 ต้า นหลัง ตัว เครื่อ ง อย่า งละ 1
ช่องสัญ ญาณ
1.6.4. มีช่องเสียบ /ฬ!0โ0เวเาอก6 และ แ60ปเวเา0ก6 ต้านหน้าตัวเครื่อง
1.6.5. มีพ อร์ต แบบอนุก รม (26ก่0เ) จำนวน ใ ช่อง
1.6.6. มีพ อร์ต ขนาน (80โ0แ6เ) จำนวน 1 ช่อง
1.6.7. มีพ อร์ต บ28 3.0 หรือ ดีก ว่า อยูต่ า้ นหน้าตัว เครือ่ งโม่น อ้ ยกว่า 4 ช่อง และพอร์ต
บ28 2.0 หรือ ดีก ว่า ต้านหลังตัว เครือ่ งโม่น อ้ ยกว่า 4 ช่อง
1.6.8. หน่ว ยอ่านข้อ มูล ชนิด ป0โป 860ป6โรองรับ การอ่า นจากสือ ภายนอกโต้แ ละเป็น
แบบติด ตัง้ ภายใน จำนวน 1 หน่วย
1.6.9. มี 2๒15 แบบ 801-8\เวโ655 X16 1 801-8/เวโ655 XI และ 80
1.7. แป้น พิม พ์แ ละเมาส์
V^

—

1.7.1. แปัน พิม พ์เป็น แบบ บ58 หรือ ดีก ว่าโดยมีจ ำนวนแปัน พิม พ์โ ม่น อ้ ยกว่า 104 ^ V
มีอ กั ษรภาษาโทยและภาษาอัง กฤษติด บนแป๋น กดอย่างถาวร'ภายใต้แ ครื,อ งหมาย
การค้าเดีย วกัน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ท เ่ี สนอ
1.7.2. เมาส์ 0|ว1เอฉ! รอโอ!! แบบ บร8 พร้อ มแผ่น รองเมาส์ จำนวนโม่น อ้ ยกว่า 1 หน่วย
ภายโต้เครึอ่ งหมายการค้าเดีย วกัน กับ ผลิต กัณ ฑ์ท เ่ี สนอ
1.8. จอภาพสีแ บบ 100 ชนิด 1-70 รฉอผ!ดู!ไ! ขนาดโม่น อ้ ยกว่า 21.5 นิว มืค วามละเสีย ดโม่น อ้ ย
กว่า 1,920 X 1,080 มี 0อก1โฉร!8ฉ!1อ โม่น อ้ ยกว่า 50^:1 มี 8อ5|ว0ทรอ 71๓6 โม่เกิน 5 ๓ร.
มีช อ่ งเรือ มต่อ สัญ ญ าณ ภาพ
หรือ วVI และ แ0/ฬ! หรือ ว!รเวเฉVก0โ! จำนวนรวมกัน โม่
น้อ ยกว่า 2 ช่อง และต้อ งโต้รบั มาตรฐาน 700, 07 และ 7กอโดูV 5!ฉโ ตรงตามรุน่ และสีห อ้ ที่
เสนอ
1.9. เป็น ผลิต กัณ ฑ ท์ ม่ี ตี วั เครือ่ งคอมพิว เตอร์ 8 เ0 ร ๙๒!ก!วอฉโอเจอภาพ เมาส์ แป๋น พิม พ์ คูม่ อื
เครือ่ งคอม พ วิ เตอร์ อยูภ่ ายใต เ้ ค รือ่ งห ม ายก ารค า้ เด ยี วกัน รืง โด้ร บั การยอมรับ ใช่ง าน
จำหน่ายและบริก ารทัว่ โลก (พอโเอ! พเอ!6)
1.10. ตัว เครือ่ งคอมพิว เตอร์ 8๒5 จอภาพ เมาส์ แป๋นพิมพ์ คูม่ อื เครือ่ งคอมพิว เตอร์ คูม่ อื การใช่
งานและโปรแกรมจัด การอุป กรณ์ต า่ ง*} (วโ!V6โ) เป็น ผลิต กัณ ฑ ท์ ร่ี ะบุร อื ตรงกับ เครือ่ งที่
เสนอจากผูผ้ ลิต โดยตรงและมีล ฃิ ลิท ธิ้ ถูก ต้อ งตามกฎหมาย
1.11. ผลิต กัณ ฑ ค์ อม พ วิ เตอร์ท เ่ี ส น อจะต้อ งโต้ร บั การท ดส อบ และรับ รองจาก /ฬ!อโอ50}1
พ!กอ!อผร 1 0 โดยมีเอกส ารรับ รองและระบ รุ อื รุน่ จาก พอเวร!!:6 (พ!กอ!อผร 10 แฉโอ!พฉโอ
0๐๓1วฉ!แว!1117 เ-เรเ: แ07 หรือใหม่ก ว่า)
1.12. ตัว เครือ่ งมี 7๒ผอโ รนเวเว!V ขนาดโม่ต ากว่า 250 ผฉแร (870 อ!!V© 807เนร 8๒1๒น๓)
1.13. ตัว เครือ่ งถูก ออกแบบมาให้ม ขี นาดเล็ก 5๓ฉแ 7อโ๓ 7ฉอ!อโ
1.14. มีร ะบ บ ความป ลอดภัย เก!โนร!อก/\เฉโ๓ รผ!!อ!ไ,0เาฉรร'เร8ปือเ1ออ^และมี ร 6อนโ11:70เา!เว
7โนร1ออ! 8๒!}อโ๓ ๙๒อ!น!6 (78๙\ V.2) เทีย บเท่าหรือ ดีก ว่า
1.15. มีอ ปุ กรณ์ป อ้ งกัน แป้น พิม พ์แ ละเมาส์ส ญ
ู หาย 0ฉเว1อ 8ฉอแฉอเอ เทีย บเท่าหรือ ดีก ว่า
1.16. มี 5๐}!ผฉโอ สำหรับ จัด การระบบ (รอ}!ผฉโอ วอรเอ!อเว ๙๒ทฉสู6 ๓อก!:) ทีส่ ามารถควบคุม
จากระยะโกล ม เี ม น กู ารท ำงาน ภาษ าโท ยและภาษ าอัง กฤษ สามารถใช่ง านในระบบ
พ!กอ!อผร พร้อ มแสดงเอกสารลิท ธการใช่ง านซอฟต์แ วร์ท ถ่ี กู ต้อ งตามกฎหมายจากเจ้าของ
ผลิต กัณ ฑ์ ตามจำนวนเครือ่ งเช่าในสัญ ญานี้ โดยมีค ณ
ุ สมบัต ติ งั นี้
1.16.1. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานการติด ตัง้ 5อ}!พฉโอ ภายในตัว เครือ่ งลูก ข่าย
1.16.2. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานอุป กรณ์ แฉโอ!ผปิโอ ภายในตัว เครือ่ งลูก ข่า!
1.16.3. สามารถทำ 86๓016 0อท1โอ! โดยควบคุม เครือ่ งคอมพิว เตอร์ล กู ข่าย
1.16.4. สามารถส่งโปรแกรมโปติด ตัง้ ผ่านทางหน้าจอควบคุม โต้พ ร้อ ม6} กัน ท ง่ั !^อข่า ยุ
''^
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1.16.5. สามารถทำการฟ้อ งกัน การใช้งานโปรแกรมทีไ่ ม่อ นุญ าตให้ใช้ไต้
1.16.6. รองรับ การใช้งานทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.16.7. รองรับ การใช้งานระบบปฏิบ สั กิ าร พ 11ก๘๐ผร เวอร์ซน่ั ลํ า่ สุดได้
1.16.8. สามารถนำออกรายงานรูป แบบของ 805 และ 5X061ได้เป็น อย่างน้อ ย
1.17. บริษ ทั เจ้า ของผลิต กัณ ฑ ค์ อมพิว เตอร์ท เ่ี สนอต้อ งได้ร บั มาศรฐานลากล พร้อ มเอกสาร
ยืน อัน มาตรฐานคุณ ภาพ 150 9001 และ 150 14001 หรือ ดีก ว่า
1.18. เครือ่ งคอมพิว เตอร์ท เ่ี สนอต้อ งมีศ นู ย์บ ริก ารได้ร บั การรับ รองมาตรฐาน 150 9001
ท ร่ี บั รองโดย ผ/40 หรือ 145 หรือ ช 1045 ห รือ เท ยี บ เท า่ ห รือ ด กี ว่า ท อ่ี ยูใ่ น ภาคเห น อื
ของประเทศไทย โดยมิใ ซ่ก ารแต่ง ทัง้ บริษ ทั อืน่ ใดให เ้ ป็น ศูน ย์บ ริก ารแทนเพีอ่ รองรับ
การให้บ ริก ารหลัง การขาย พร้อ มแนบเอกสารรับ รอง
1.19.

ผลิตกัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ท่ี เสนอต้องได้รบั การรับรองมาตรฐาน พร้อมเอกสารยืนอันมาตรฐาน

คุณ ภาพโดยระบุยห่ี อ้ อือ่ รุน่ ตรงตามทีเ่ สนอ
1.19.1. มาตรฐานการแพร่ก ระจายคลืน่ แม่เหล์ก ไฟฟ้า 500
1.19.2. มาตรฐานความปลอดกัย ช I และ 05
1.19.3. มาตรฐานการประหอัด พลัง งานและลิงแวดล้อ ม 5ก6โ97 510โ และ 555/0โ
1.20. มีเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 8001/4/450ผ
1.20.1. เครือ่ งสำรองไฟทีเ่ ป็น ระบบ บท6 เก16โอ01^6
1.20.2. ระดับ แรงดัน ไฟฟ้า (อบ!เวน! 1/01๒96) เป็น 2301/40 +/- 10“/อ
1.20.3. ระดับ ความถึไ๋ ฟฟ้า (เทเวน! 5โ69น6ท0^) 50/60 5เ2 + /- 5 5)2 (0น!0 ร0ทร!กถูเ)
1.20.4. มีช่องเลิยบไฟ แบบ ชทเV©โรฮเ 5๒9 4 ช่อง เป็นอย่างน้อย สำหรับสำรองไฟจาก

แบตเตอรี่ (8ว!10โ7 000๒(ว) และษัองกันไฟกระชาก (รนโ96 8โ0!60!เ0ท)
1.20.5. มี

80แ 6เ7

(ะอกท60!0โ ทีส่ ามารถถอดเลิย บใหม่ไ ด้โดยไม่ต อ้ งแกะเครือ่ งเพีอ่ ความ

ปลอดกัย ในการกรณีเคลือ่ นย้าย
1.20.6. ต้อ งมีเสิย งเตือ นการทำงานของเครือ่ งเมือ่ แบตเตอรีท่ ำงาน อก 8อ1!0เ7. 1-0ผ
8อ!!6โ1' และ อ^^อโเออโเ
1.20.7. มีระบบ /พ !0 51อโ! ในกรณีไฟดับ และแบตเตอร์รจ่ื า่ ยไฟจนหมดแล้ว ตัว เครือ่ ง
สามารถเป็ด เครือ่ งได้โดยอัต โนมัต ิ เมือ่ มีก ระแสไฟฟ้าจ่ายเข้ามาทีเ่ ครือ่ งหลัง จาก

ไฟดับ
1.20.8. ได้ร บั การรับ รองมาตรฐาน มอก., 150 9001, เร0 14001, 80515, 05, แ
เป็น อย่างน้อ ย
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รายการที่ 2 เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 41 เครื่อ ง
มีร ายละเอีย ดดงที่
2.1. มีห น่ว ยประมวลผลกลาง (0?ช)โม่น อ้ ยกว่า 6 แกนหลัก (6 00โ6) และ 6 แกนเสมือ น
(6 7เาโ60๘) จำนวน 1 หน่วย มีค วามจำแบบ ร๓ฉก 00๒ 6 ฬ 0๓0โV รวมโนระดับ (เ-676เ)
เดีย วกัน ขนาดโม่น อ้ ยกว่า 9/^8 มีค วามเรืว สัญ ญาณ นาพิก าพืน้ ฐานโม่น อ้ ยว่า 3.00 6แ2
และมีเทคโนโลยีเพืม้ สัญ ญาณนาฟิ'กาโด้โม,น อ้ ยกว่า 4.40 61-12
2.2. มีห น่ว ยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ เป็น แผงวงจรเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ ี
หน่ว ยความจำขนาดโม่น อ้ ยกว่า 2 68 และต้องมี
หรือ อVI จำนวนรวมกัน โม่น อ้ ยกว่า
1 ซ่อง และ แ0/พ หรือ อ!รเว๒V 80โ1 จำนวนรวมกัน โม่น อ้ ยกว่า 1 ซ่อง
2.3. แผงวงจรหลัก(/ฬฉเกช00๒ )สนับสนุนการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง ใช้ดา]เวร61โม่นอ้ ย
กว่า 8365 เทีย บเท่าหรือ ดีก ว่า และ 8105 มีเครือ่ งหมายการค้าเดียวกัน กับ ผลิตกัณ ฑ์ทเ่ี สนอ
2.4. มีห น่วยความ'จำหลัก (80๓) ชนิด 0 0 8 4 มีข นาดโม่น อ้ ยกว่า 8 68
2.5. มีห น่ว ยจัด เก์บ ข้อ มูล (แอ๒ 0๓/6) ชนิด 501๒ 5๒16 0โ๙6 /ฬ.2 (งV/ฬ© หรือ ดีก ว่า มีขนาด
ความจุโม่น อ้ ยกว่า 512 68 จำนวน 1 หน่วย

2.6. การเรื่อมต่อระบบเครือข่าย (แ61ผ0เ7: ||า161'เ006) และซ่องลัญ ญาณต่าง,]
2.6.1. มีซอ่ งเรือ่ มต่อระบบเครือข่าย (ชพ) แบบ 10/100/1000 8056-7 หรือดีก ว่า จำนวนโม่นอ้ ย
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.

2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.

กว่า 1 ซ่อง โดยมี เท'16ปฉ06 เป็นแบบ 81-45
มีอ ปุ กรณ เ์ รือ่ มต่อ เครือ ข่า ยแบบโร้ส าย (พ!โ0เ655 ช พ) ชนิด ดีด ตัง้ ภายในทีร่ องรับ
มาตรฐาน 1888 802.11 0๙ช/สู/ก และ 8๒0๒0๒ 5.0
มีซ อ่ งส ำห รับ /ฬ!0โ0เวช0ก6 และ แ60ชสูเา0ก0 ค า้ น ห ล งั ต วั เค รือ่ ง อ ย า่ งล ะ 1
ซ่อ งสัญ ญาณ
มีซ อ่ งเสียบ /ฬ!0โ0เวช0ก6 และ แ60ช|วช0ก0 ต้านหน้าตัวเครือ่ ง
มีพ อร์ต แบบอนุก รม (ร©ผ่๐!) จำนวน 1 ซ่อง
มีพ อร์ต ขนาน (80โ0แ6เ) จำนวน 1 ซ่อง
มีพ อร์ต ข58 3.0 หรือ ดีก ว่า อยูค่ า้ นหน้าตัว เครือ่ งโม่น อ้ ยกว่า 4 ซ่อง และพอร์ต
ช58 2.0 หรือ ดีก ว่า ต้านหลังตัวเครือ่ งโม่น อ้ ยกว่า 4 ซ่อง
หน่ว ยอ่านข้อ มูล ชนิด 00๒ 860ช6โ รองรับ การอ่า นจากสือ ภายนอกโต้แ ละเป็น
แบบดีด ตัง้ ภายใน จำนวน 1 หน่วย
มี 5๒15 แบบ ด!-ธ Xเวโ055 /1 6 ,801-8x^655 XI และ 801 5๒1 อย่'

2.7. แป้น พิม พ์แ ละเมาส์
2.7.1. แป้น พิม พ์เป็น แบบ บร8 หรือ ดีก ว่าโดยมีจ ำนวนแป้น พิม พ์โ ม่น อ้ ยกว่า 104 ^
มีอ กั ษรภาษาโทยและภาษาอัง กฤษติด บนแป้'นกด'อย่างถา'วร'ภายใต้แ ครือ่ งหมาย
การค้าเดีย วกัน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ท เ่ี ฬนอ
2.7.2. เมาส์ 0{วบ0๐เ รอโอแ แบบ บร8 พร้อ มแผ่น รองเมาส์ จำนวนโม่น อ้ ยกว่า 1 หน่วย
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าเดีย วกัน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ท เ่ี สนอ
2.8. จอภาพลิแ บบ 100 ชนิด 180 8ต0ผเ9หไ: ขนาดโม่น อ้ ยกว่า 21.5 นิว้ มีค วามละเอีย ดโม่น อ้ ยกว่า
1,920 X 1,080 มี ปอกไโฉรไ &ฉไ๒โ ม น่ อ้ ย ก ว า่ 50ฬ:1 มี 8©ร|วอเก56 'ท๓ 6โ ม เ่ ก นิ 5 โทร.
มีช อ่ งเรือ่ มต่อ สัญ ญาณภาพ ^0เ& หรือ 0\/! และ แ0/ฬเ หรือ 0เร|ว1๐'/!30เฯ: จำนวนรวมกันโม่นอ้ ย
กว่า 2 ช่อง และต้องโต้รบั มาตรฐาน 800, 08 และ 8ท0ญV 5ไฉโ ตรงตามรุน่ และยีห่ อ้ ทีเ่ สนอ
2.9. เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ม่ี ตี วั เครือ่ งคอมพิว เตอร์ 8105 /ทฉเก๖0อ โอเ จอภาพ เมาส์ แป้น พิมพ์ คูม่ อื
เครือ่ งคอมพ วิ เตอร์ อยูภ่ ายใต เ้ ค รือ่ งห ม ายก ารค า้ เด ยี วกัน รืง่ โด้ร บั การยอมรับ ใช่ง าน
จำหน่ายและบริก ารทัว่ โลก (พอโ๒ พ]อ!©)
2.10. ตัว เครือ่ งคอมพิว เตอร์ 8๒5 จอภาพ เมาส์ แป้น'พมิ พ์ คูม่ อี เครือ่ งคอมพิว เตอร์ คูม่ อื การใช่
งานและโปรแกรมจัด การอุป กรณ ต์ า่ ง6! (0โ๒©โ) เป็น ผลิต กัณ ฑ ท์ ร่ี ะบุร อ่ื ตรงกับ เครือ่ งที่
เลนอจากผูผ้ ลิต โดยตรงและมีล ขิ ลิท ธิ้ ถูก ต้อ งตามกฎหมาย
2.11. ผลิต ภัณ ฑ ค์ อม พ วิ เตอร์ท เ่ี ส น อจะต้อ งโต้ร บั การท ดลอบ และรับ รองจาก ฬ!อโอรอ!ไ
พIเก(ะเอพร 10 โดยมีเอกส ารรับ รองและระบ รุ อ่ื รุน่ จาก พ©ชร]!:© (พ]ทอเอพร 10 แอโอเพอโ©
0อเท|วอ!:]ช]!]!:V นร!:: แ01 หรือใหม่ก ว่า)
2.12. ตัว เครือ่ งมี 8อพ©โ รบ)วเวเV ขนาดโม่ต ากว่า 250 พอ!:ไร (880 4อไ๒© 808๒ร กเฉไ]กบ๓)
2.13. ตัว เครือ่ งถูก ออกแบบมาให้ม ฃี นาดเลิก ร๓ฉแ 8อโ๓ 8ฉอไอโ
2.14. มีร ะบบความปลอดภัย เทไโบร!อก ^๒โ๓ รพ]ไอช, 0ชอรร!ร 8ฉอแออเอ และมี ร©อบโ!ไV ปช!เอ
7โบรไ©อเ ศอไ!อโ๓ /ฬออเนI© (7ศฬ ^.2) เทีย บเท่าหรือ ดีก ว่า
2.15. มีอ ปุ กรณ์ป อ้ งกัน แป้น พิม พ์แ ละเมาส์ส ญ
ู หาย 0อชเ© ศฟเออเอ เทีย บเท่าหรือ ดีก ว่า
2.16. มี 5อ!ไพฉโ© สำหรับ จัด การระบบ (รอ!ไพอโ© 0©รเอไอ)ว /ฬฉกปิสู©๓©กไ) ทีส่ ามารถควบคุม
จากระยะโกล มีเมน กู ารท ำงาน ภาษ าโท ยและภาษ าอัง กฤษ สามารถใช่ง านในระบบ
พ]กอเอพร พร้อ มแสดงเอกสารลิท ธิก้ ารใช่งานซอฟต์แ วร์ท ถ่ี กู ต้อ งตามกฎหมายจากเจ้าของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ตามจำนวนเครือ่ งเช่าในสัญ ญานี้ โดยมีค ณ
ุ สมบัต ติ งั นิ้
2.16.1. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานการติด ตัง้ รอ!ไพฉโ© ภายในตัว เครือ่ งลูก ข่าย

2.16.2. สามารถแสดงข้อมูลรายงานอุปกรณ์ แฉโอเพฉโ© ภายในตัวเครื่องลูกข่าย
2.16.3. สามารถทำ 8©๓อไ© ปอกไโอเ โดยควบคุม เครือ่ งคอมพิว เตอร์ล กู ข่าย

2.16.4. สามารถส่งโปรแกรมโปติด ตัง้ ผ่านทางหน้าจอควบคุม โต้พ ร้อ ม'] กัน ทังเครือ ข่าย
2.16.5. สามารถทำการษัอ งกัน การใช้งานโปรแกรมที,โม่อนุญ าตให้ใช้โต้
2.16.6. รองรับ การใช้งานทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.16.7. รองรับ การใช้งานระบบปฏิท สั กิ าร ผเกชอพร เวอร์ช ,่ันส่าสุดโต้
2.16.8. สามารถนำออกรายงานรูป แบบของ เริวโ และ 5X0©! โต้เป็น อย่างน้อ ย
2.17. บริษ ทั เจ้า ของผลิต กัณ ฑ ค์ อมพิว เตอร์ท เ่ี สนอต้อ งโต้ร บั มาตรฐานสากล พร้อ มเอกสาร
ยีน อัน มาตรฐานคุณ ภาพ 150 9001 และ เร0 14001 หรือ ดีก ว่า
2.18. เครือ่ งคอมพิว เตอร์ท เ่ี สนอต้อ งมีศ นู ย์บ ริก ารโต้ร บั การรับ รองมาตรฐาน 150 9001
ท ร่ี บั รองโดย ผ/\อ หรือ 148 หรือ บเ^ร ห รือ เท ยี บ เท า่ ห รือ ด กี ว่า ที่อ ยูใ่ น ภาคเห น อื
ของประเทศโทย โดยมิใ ช่ก ารแต่ง ตัง้ บริษ ทั อืน่ ใดให เ้ ป็น ศูน ย์บ รืก ารแทน เพ อ่ื รองรับ
การให้บ ริก ารหลังการขาย พร้อ มแนบเอกสารรับ รอง
2.19. ผลิตกัณฑ์คอมพิวเตอร์ทเ่ี สนอต้องโต้รบั การรับรองมาตรฐานพร้อมเอกสารยีนอันมาตรฐาน
คุณ ภาพโดยระบุยห่ี อ้ รือ่ รุน่ ตรงตามทีเ่ สนอ
2.19.1. มาตรฐานการแพร่ก ระจายคลืน่ แม่เหล็ก โฟทัา 800
2.19.2. มาตรฐานความปลอดภัย บ I และ อ8
2.19.3. มาตรฐานการประหยัด พลังงานและลิงแวดล้อ ม 8ก6โ97 ร!ฉเ' และ 88’847
2.20. มีเครือ่ งสำรองโฟทัา ขนาด 800\(4/450ผ

2.20.1. เครื่องสำรองโฟที่เป็นระบบ 1๒6 เก!6โ001พ6
2.20.2. ระดับแรงด้น โ'ฟ ฟัา (อบ!เวน! '7011096) เป็น 230'740 +/- 107อ
2.20.3. ระดับ ความถีโ่ ฟฟ้า (เกเวน! 8โ6อุน6ทเ7) 50/60 เ-เ2 + /- 5 แ2 (อบ!0 ร6ก5๒9)
2.20.4. มีชอ่ งเสืยบโฟ แบบ บท176โรฮเ ศน9 4 ช่อง เป็น อย่างน้อ ย สำหรับ สำรองโฟจาก
แบตเตอรี่ (8011617 300๒นเว) และษัองกัน ไฟกระชาก (รนโ96 เ3โ01601100)
2.20.5. มี 801167 (ะ0กก6(ะ10โ ทีส่ ามารถถอดเสืย บใหม่โต้โดยโม่ต อ้ งแกะเครือ่ งเพือ่ ความ
ปลอดภัย ในการกรณีเคลือ่ นย้า ย
2.20.6. ต้อ งมีเสืย งเตือ นการทำงานของเครือ่ งเมือ่ แบตเตอรีท่ ำงาน อก 801167. เ-0พ
801167 แสะ (^6โเ00ว่
2.20.7. มีระบบ 4 น10 ร!0โ! ในกรณีไฟดับและแบตเตอร์รื่จ่ายไฟจนหมดแล้ว ตัวเครื่อง
สามารถเปิด เครือ่ งโต้โ ดยอัต โนมัต ิ เมือ่ มีก ระแสโฟฟัาจ่ายเข้ามาทีเ่ ครือ่ งหลัง จาก
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2.20.8.ได้ร บั การรับ รองมาตรฐาน มอก., 150 9001, 150 14001, 80เ-เ5, 0!:, และ มอก.
เป็น อย่างน้อ ย

รายการที่ 3 เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 81 เครื่อ ง
มีร ายละเยีย ดดัง นี้
3.1. มีห น่ว ยประมวลผลกลาง (08ช)โม่น อ้ ยกว่า 8 แกนหลัก (8 00โ6) และ 8 แกนเสมือ น
(8 1เาโ60ช) จำนวน 1 หน่วย มีค วามจำแบบ ร๓อโ! 0ฉ0เา0 /ฬ6๓0เ7 รวมโนระดับ (10761)
เดีย วกัน ขนาดโม่น อ้ ยกว่า 12/ฬธ ต้อ งมีค วามเร็ว ลัญ ญ าณ นา'ศกาพืน้ ฐานโม่น อ้ ยว่า 3.0
0แ2
และมีเทคโนโลยีเพืม่ สัญ ญาณนาพิก าโต้โม,น้อ ยกว่า 4.70 0เ-เ2
3.2. มีห น่ว ยประมวลผลเพือ่ แลดงภาพ เป็น แผงวงจรเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ ี
หน่ว ยความจำขนาดโม่น อ้ ยกว่า 2 08 และต้อ งมี Vธ/เ หรือ วVI จำนวนรวมกัน โม่น อ้ ย
กว่า 1 ช่อง และ แวฬI หรือ อ!ร)ว๒V 8011 จำนวนรวมกัน โม่น อ้ ยกว่า 1 ช่อง
3.3. แผงวงจรหลัก (ฬฉเทชอฉโช) สนับ สนุน การทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง ใช่ 0า!|ว561โม่
น้อ ยกว่า 8365 50ก่6ร เทีย บเท่า หรือ ดีก ว่า และ 8105 มีเครือ่ งห มายการค้า เดีย วกัน กับ
ผลิตภัณ ฑ์ท เ่ี สนอ
3.4. มีห น่ว ยความจำหลัก (80๓) ชนิด 008 4 มีข นาดโม่น อ้ ยกว่า 8 08
3.5. มีห น่ว ย'จัด เกบข้อ มูล (แ0โช อกํ'76) ชนิด ร อแช 51016 0โเ76 /ฬ.2 [IV/ฬ6 หรือ ดีก ว่า มีขนาด
ความจุโม่น อ้ ยกว่า 256 08 จำนวน 1 หน่วย และ ชนิด 54X4 หรือ ดีก ว่า ขนาดความจุโม่นอ้ ย
กว่า 1 78 ความเร็วรอบโม่น อ้ ยกว่า 7200 88/ฬ จำนวน 1 หน่วย
3.6. การเรื่อมต่อระบบเครือข่าย (เง61ผ0โเ0 เก!0ป006) และช่องสัญ ญาณต่างจุ
3.6.1. มีช อ่ ง เร อ่ื ม ต อ่ ร ะ บ บ เค ร อื ข า่ ย (น พ ) แบบ 10/100/1000 8ฉ ร6-7ห รือ ด กี ว่า
จำนวนโม่น อ้ ยกว่า 1 ช่อง โดยมี เท!6เจุฉ06 เป็นแบบ 81-45
3.6.2. ม ชี อ่ งส ำห รับ /ฬเ0โ0|วเา0ก0 และ แ60ช|วเา0ท6 ค า้ น ห ล งั ต วั เค ร อ่ื ง อ ย า่ งล ะ 1
ช่อ งสัญ ญาณ
3.6.3. มีช อ่ งเสืยบ /ฬเ0โ0เวเาอท& และ เ-เ6ฉช|วเา0ก6 ด้านหน้าดัวเครือ่ ง
3.6.4. มีพ อร์ต แบบอนุก รม (ร6โ!ฉ|) จำนวน 1 ช่อง
3.6.5. มีพ อร์ต ขนาน (80โ0แ6เ) จำนวน 1 ช่อง
3.6.6. มีพ อร์ต ช58 3.0 หรือ ดีก ว่า อยูต่ า้ นหน้าตัว เครือ่ งโม่น อ้ ยกว่า 4 ช่อง และพอร์ต
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3.6.7. หน่ว ยอ่า นข้อ มูล ชนิด 001X1 7©0ช©โ รองรับ การอ่า นจากลิอ ภายนอกโด้แ ละเปน
แบบติด ตัง้ ภายใน จำนวน 1 หน่วย
3.6.8. มี 51อ1ร แบบ 701-7x^055 XI6 , 701-7x1X655 XI และ 701 5๒1 อย่า งละ 1 ช่อง

3.7. แป้น พิม พ์แ ละเมาส์
3.7.1. แป้น พิม พ์เป็น แบบ บ58 หรือ ดีก ว่าโดยมีจ ำนวนแป้น พิม พ์โ ม่น อ้ ยกว่า 104 ^©7 มี
อัก ษรภาษาใทยและภาษาอัง กฤษติด บนแป้น กดอย่า งถาวรภายใต้เ.ครือ งหมาย
การค้าเดีย วกัน อับ ผลิต ภัณ ฑ์ท เ่ี สนอ
3.7.2. เมาส์ 0เว1'100เ ร0โ0แ แบบ บ58 พร้อ มแผ่น รองเมาส์ จำนวนโม่น อ้ ยกว่า 1 หน่วย
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าเดีย วกัน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ท เ่ี สนอ
3.8. จอภาพลิแ บบ 100 ชนิด 170 800เช!สูเา! ขนาดโม่น อ้ ยกว่า 21.5 นิว้ มีค วามละเอีย ดโม่น อ้ ย
กว่า 1 ,9 2 0 X 1,080 มี 0อท1โ051 801๒ โม่น อ้ ย กว่า 50ฬ:1 มี 7©5[วอก56 71๓6 โม่เกิน 5 ๓5.
มีช อ่ งเรือ่ มต่อ สัญ ญ าณ ภาพ
หรือ วVI และ แอ/พ หรือ 01ร|วเฉ7^0เฯ: จำนวนรวมกัน
โม่น อ้ ยกว่า 2 ช่อ ง และต้อ งโต้ร บั มาตรฐาน 700, 07 และ 7ก0ญV 51ฉโ ตรงตามรุน่ และ
ยีห่ อ้ ทีเ่ สนอ
3.9. เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ม่ี ตี วั เครือ่ งคอมพิว เตอร์ 8105 /ฬ0เกเวออโช จอภาพ เมาส์ แป้น พิม พ์ คูม่ อื
เครือ่ งคอมพ วิ เตอร์ อยูภ่ ายใต เ้ ค รือ่ งห ม ายก ารค า้ เด ยี วกัน รืง่ โด้ร บั การยอมรับ ใช้ง าน
จำหน่ายและบริก ารทัว่ โลก (พอโเช พ!ช©)
3.10. ตัว เครือ่ งคอมพิว เตอร์ 8๒5 จอภาพ เมาส์ แป้นพิมพ์ คูม่ อึ เครือ่ งคอมพิว เตอร์ คูม่ อื การใช้
งานและโปรแกรมจัด การอุป กรณ ต์ า่ ง6] (วโ!V©โ) เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ร่ี ะบุร อ่ื ตรงกับ เครือ่ งที่
เสนอจากผูผ้ ลิต โดยตรงและมีล ฃิ ลิท ธ ถูก ต้อ งตามกฎหมาย
3.11. ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เฬนอจะต้องโค้รับการทดลอบและรับรองจาก /พ(ะโอ50(1 พ!ทชอพร
10 โดยมีเอกสารรับรองและระบุรื่อรุ่นจาก พ©เวร!!6 (พ!กชอพ5 10 7๒โชพฉโ© 0๐๓เว๐1;แวแเIV
7151: 7101 หรือใหม่กว่า)
3.12. ตัวเครือ่ งมี 7อผ©โ รนเวเว!V ชนาดโม่ตาก1วา่ 250 พอ115 (770 /\01๒6 807๒5 7๒1๒บ๓)
3.13. ตัว เครือ่ งถูก ออกแบบมาให้ม ขี นาดเล์ก 5๓0แ 7อโ๓ 7อ01อโ
3.14. ม รี ะบ บ ความ ป ลอดภ ยั เท!โน5๒ก ๒โ๓ รผ!10เา, 0105515 70ชเ00เ0 และมี ร00นโ!!V 0า!|ว
7โน51©ช 7เฉ!เอกาก /ฬอชน!© (77/ฬ V.2) เทีย บเท่าหรือ ดีก ว่า
3.15. มีอ ปุ กรณ์ป อ้ งกัน แป้น พิม พ์แ ละเมาส์ส ญ
ู หาย 00เวเ6 70ชเ00เ(; เทีย บเท่าหรือ ดีก ว่า
3.16. มี 5อ]1พ0โ© ลำหรับ จัด การระบบ (รอ]!พอโ© อ05เชอเว ฬอกอสู©๓©ท!) ที
จากระยะโกล มีเมน กู ารท ำงาน ภาษ าโท ยและภาษ าอัง กฤษ ลาม าร
—*'' อๆ
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ผเทฟ0ผร พร้อ มแสดงเอกสารลิท ธิก้ ารใช้ง านซอฟต์แ วร์ท ถ่ี กู ต้อ งตามกฎหมายจาก!.จ้าของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ตามจำนวนเครือ่ งเช่าในสัญ ญานี้ โดยมีค ณ
ุ สมบัต ดิ งั นี้
3.16.1. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานการติด ตัง้ รอเไผฉโ© ภายในตัว เครือ่ งลูก ข่าย
3.16.2. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานอุป กรณ์ แอโชผ□ โ© ภายในตัว เครือ่ งลูก ข่าย

3.16.3. สามารถทำ 86๓01© 0อก1โ0เ โดยควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
3.16.4. สามารถส่งโปรแกรมโปติด ตัง้ ผ่านทางหน้าจอควบคุม ใต้พ ร้อ มอุ กัน ทัง้ เครือ ข่าย
3.16.5. สามารถทำการบัอ งกัน การใช้งานโปรแกรมทีใ่ ม่อ นุญ าตให้ใช้โต้
3.16.6. รองรับ การใช้ง านทัง้ ภาษาโทยและภาษาอัง กฤษ
3.16.7. รองรับ การใช้งานระบบปฏิบ ตั กิ าร พ เกย่อพร เวอร์ชน่ั ส่ า่ สุดโต้
3.16.8. สามารถนำออกรายงานรูป แบบของ 806 และ 6X061 โต้เป็น อย่างน้อ ย
3.17. บริษ ทั เจ้า ของผลิต ภัณ ฑ ค์ อมพิว เตอร์ท เ่ี สนอต้อ งโต้ร บั มาตรฐานสากล พร้อ มเอกสาร
ยืน อัน มาตรฐานคุณ ภาพ 150 9001 และ 150 14001 หรือ ดีก ว่า
3.18. เครือ่ งคอ ม พ วิ เต อร์ท เ่ี ส น อต้อ งม ศี นู ย์บ ริก ารโต้ร บั ก ารรับ รองม าตรฐาน 150 9001
ท ร่ี บั รองโดย ฟ /\0ห รือ เ/\6ห รือ ช เ^ ร ห ร อื เท ยี บ เท า่ ห ร อื ด กี ว า่ ท อ่ี ยูใ่ น ภ าค เห น อื
ขอ งป ระเท ศโท ย โด ยม ใิ ข ก่ ารแต ง่ ต ง้ั บ ริษ ทั อืน่ ใด ให เ้ ป น็ ศูน ย์บ ริก ารแท น เพ อ่ื รองรับ
การให้บ ริก ารหลังการขาย พร้อ มแนบเอกสารรับ รอง
3.19. ผลิต ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ท เ่ี สนอต้อ งโต้รบั การรับ รองมาตรฐาน พร้อ มเอกสารยืน ยัน มาตรฐาน
คุณ ภาพโดยระบุยห่ี อ้ อือ่ 'รนุ่ ตรงตามทีเ่ สนอ
3.19.1. มาตรฐานการแพร่ก ระจายคลืน่ แม่เหล์ก โฟ#ไ 600
3.19.2. มาตรฐานความปลอดภัย บI และ 06
3.19.3. มาตรฐานการประหยัด พลังงานและลิงแวดล้อ ม 6ท©โ9^ 5101" และ 686/ง"

รายการที่ 4 เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ ประมวลผลแบบที่ 3 จำนวน 10 เครื่อง
มีร ายละเอีย ดตัง นี้
4.1 มีห น่ว ยประมวลผลกลาง (08บ) โม่น อ้ ยกว่า 8 แกนหลัก (8 00โ6) และ 8 แกนเสมือ น (8
7เาโ6อ0เ) จำนวน 1 หน่วย มีค วามจำแบบ ร๓อก; 0ฉ0เา6 /ฬ6๓0เ7 ขนาดโม่น อ้ ยกว่า 12/ฬธ
ต้อ งมีค วามเร็ว สัญ ญาณนาพิก าพืน้ ฐานโม่น อ้ ยว่า 3.0 66เ2 และมีเทคโนโลยีเพิม่ สัญ ญาณ
นาพิก าโต้โม่น อ้ ยกว่า 4.70 0แ2
4.2 มีห น่ว ยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ เป็น แผงวงจรเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
67X1650 มีห น่ว ยความจำขนาดโม่น อ้ ยกว่า 4 68 0085 และต้อ งมีพ อร์ต เ-เ/ฬวเ หรือ ดีก ว่า

4.3 แผงวงจรหลัก (/ฬ□ เทเอ๐0โฟ) ใ# 0เาแวร©! แบบ เท!©I 8365 8x^655 0เา!|วร61 เทีย บเท่า หรือ
ดีก ว่า สนับ ฬนุน การทำงานของหน่ว ยประมวลผลกลาง และ 8105 มีเครึอ่ งห มายการค้า
เดีย วลัน กับ ผลิต กัณ ฑ์ทเ่ี สนอ
4.4 มีห น่ว ยความจำหลัก (80๓) ชนิด 008 4 มีข นาดรวมโม่น อ้ ยกว่า 16 08 รองรับ การติด ตัง
หน่ว ยความจำใค้ร วมไม่น อ้ ยกว่า 4 51อ!ร
4.5 มีห น่ว ยลัด เก์บ ข้อ มูล (แอโป 0 ^ 6 ) ชนิด รอแช ร!0!6 วโเV© /ฬ.2 ผ\//ฬ© หรือ ดีก ว่า ขนาด
ความจุโ ม่น อ้ ยกว่า 512 08 หรือ ดีก ว่า จำนวน 1 หน่วย
4.6 มีอ ปุ กรณ์อ า่ นข้อ มูล ชนิด 0 7 0 -8 พ ^ หรือ ดีก ว่า จำนวนโม่น อ้ ยกว่า 1 หน่วย
4.7 การเรือ มต่อ ระบบเครือ ข่า ย (ผ0!ผ 0โ^ เก!0เว่อ00) และช่อ งลัญ ญาณต่า ง'!
4.7.1 มีช อ่ งเรือ มต่อ ระบบเครือ ข่า ย (ผ©!ผอก่โ เท!©เว่อ00) แบบ 10/100/1000 8อร0-7 หรือ
ดีก ว่าจำนวนโม่น อ้ ยกว่า 1 ช่อง โดยมี เก!©เว่อ©© เป็นแบบ 81-45
4.7.2 มีอปุ กรณ์เรือมต่อเครือข่ายแบบโร้ส าย (พ!โ©!055 ม ^ ) ชนิดติดตัง้ ภายโนทีร่ องรับมาตรฐาน
1585 802.11 อ©/!ว/สู/ก และ 8เน©!00!(า 5.0
4.7.3 ม ชี อ่ งส ำห รับ /ฬ!©โอIวเาอก© และ แ©อ©แวห๐ท© ค า้ น ห ล งั ต วั เค ร อ่ึ ง อ ย า่ ง ล ะ 1
ช่อ งลัญ ญ าณ
4.7.4 มีช อ่ งเลิย บ /ฬ!©โอ!วเาอก© และ แ©อช[ว!าอก© ด้านหน้าตัวเครือ่ ง
4.7.5 มีพ อร์ต แบบอนุก รม (ร©ก่อ!) จำนวน 1 ช่อง
4.7.6 มีพ อร์ต ขนาน (8ฉโอแ©1) จำนวน 1 ช่อง
4 .7 .7 มีพ อร์ต บ ร 8 3 .0 หรือ ดีก ว่า อยูด่ า้ น ห น า้ ตัว เครือ่ งโม่น อ้ ยกว่า 4 ช่อ ง และพอร์ต
ช58 2.0 หรือ ดีก ว่า ด้านหลังตัว เครือ่ งโม่น อ้ ยกว่า 4 ช่อง
4.7.8 หน่วยอ่านข้อ มูล ชนิด 0อโช 8©อช©โ รองรับ การอ่านจากสือ ภายนอกโต้แ ละเป็น แบบ
ติด ตัง้ ภายใน จำนวน 1 หน่วย
4.7.9 มี รเ๐!5 แบบ 8 0 เ^ เอ โ ©55 X16 1 801-5\เวโ©รร XI และ 801 รเอ! อย่า งละ 1 ช่อง
4.8 แป้น,พ มิ พ์แ ละเมาส์
4.8.1 แป้น 'พิม พ์เป็น แบบ บ58 หรือ ดีก ว่า โดยมีจ ำนวนแป้น พิม พ์โ ม่น อ้ ยกว่า 104 เ0©7 มี
อัก ษรภาษาโทยและภาษาอัง กฤษติด บนแป้น กดอย่างถาวรภายโต้เครือ่ งหมายการค้า
เดีย วกัน กับ ผลิต กัณ ฑ์ท เ่ี สนอ
4.8.2 เม าส ์ 0 [ว!]๐๐! ร©โอแ แบบ บ58 พ ร้อ มแผ่น รองเมาส์ จำนวนโม่น อ้ ยกว่า 1 หน่วย
ภายโต้เครือ่ งหมายการค้าเดีย วกัน กับ ผลิต กัณ ฑ์ท เ่ี สนอ
4.9 จอภาพสิแ บบ 100 ชนิด 150 ธฉอเชเสูเา! ขนาดโม่น อ้ ยกว่า 23.8 นิว โดยสามารถปรับ สูงตา
และปรับ หมุน โนแนวตัง้ โต้โม'น อ้ ยกว่า 90 องศา, มีค วามละเอีย ดโม,น้อ ยกว่า 1,5!

จุด , มี 8©5)ว0กร© 71๓©โม่เกิน 4 ๓ 5 ,0อก!โอร! 8ฉ!เ0โม่น ้อ ยกว่า 50)ฬ:1, มีช่อ
^ว
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สัญ ญาณ ภาพโม่น อ้ ยกว่า
, แอ/พ และ อเรเวเฉV 8อโ{ อย่า งละ 1 ช่อง พร้อ มลำโพงใน
ตัว และต้อ งใต้ร บั มาตรฐาน 800, และ โกอโ97 ร{ฉโ ตรงตามรุน่ และยีห่ อ้ ทีเ่ สนอ
4.10 เป็น ผลิต ภัณ ฑ ท์ ม่ี ตี วั เครือ่ งคอมพิว เตอร์ 8105 /V๒!กเวออโอ! จอภาพ เมาส์ แป้น พิม พ์ คูม่ อื
เครือ่ งคอมพ วิ เตอร์ อยูภ่ ายใต เ้ ค รือ่ งห ม ายก ารค า้ เด ยี วกัน ช่ง โต้ร บั การยอมรับ ใช่ง าน
จำหน่ายและบริก ารทัว่ โลก (พอโเอเ พ ๒6)
4.11 ตัว เครือ่ งคอมพิว เตอร์ 8!อร จอภาพ เมาส์ แป้น พิม พ์ คูม่ อื เครือ่ งคอมพิว เตอร์ คูม่ อื การใช่
งานและโปรแกรมจัด การอุป กรณ ต์ า่ ง'! (อโฝอโ) เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ร่ี ะบุช อ่ ตรงกับ เครือ่ งที่
เสนอจากผูผ้ ลิต โดยตรงและมีล ขิ ลิท ธี้ ถูก ต้อ งตามกฎหมาย
4.12 ผลิต ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ท เ่ี สนอจะต้อ งโต้ร บั การทดสอบและรับ รองจาก /พอโอรอ!1: พเกฝอผร
10 โดยมีเอกสารรับ รองและระบุช อ่ รุน่ จาก พอเว5เ{อ (พ!กอเอพร 10 แฉโอเผฉโอ 0๐๓[วอ{แวเแ{7
มร{ะ แ01 หรือใหม่ก ว่า)
4.13 ตัว เครือ่ งมี 8อพอโ รนเวเวเV ขนาดโม่ต ากว่า 300 พฉ{{ร (850 ^อ{IV© 808๒ร 81ฉ{เกน๓)
4.14 ตัว เครือ่ งถูก ออกแบบมาให้ม ขื นาดเลก /พอโอ 5อโ๓ โออ!อโ
4.15 มีร ะบบความปลอดภัย เก{โนร!อก เฉโ๓ รพเ{อเา และ 0เาฉรรเร 8ฉอแออโ: และมี รออนโเ{7 0เาเ(ว
7โนร{ออ! 8๒!!อโกา /V๒อเนเอ (78/ฬ V.2) เทีย บเท่าหรือ ดีก ว่า
4.16 มีอ ปุ กรณ์ป อ้ งกัน แป้น พิม พ์แ ละเมาส์ส ญ
ู หาย 0ฉ6เอ 8ฉอ!เออเอ เทีย บเท่าหรือ ดีก ว่า
4.17 มี รอ!{พอโอ ลำห รับ จัด การระบบ (5อ|{พฉโอ ออรเอ{อ)ว /ฬฉกอ9อโฑอก{) ทีฬ่ ามารถควบคุม
จากระยะโกล มีเม น กู ารท ำงาน ภาษ าโท ยและภาษ าอัง กฤษ ลามารถใช่ง านในระบบ
พเกอเอพร พร้อ มแสดงเอกสารลิท ธิก้ ารใช่งานซอฟต์แ วร์ท ถ่ี กู ต้อ งตามกฎหมายจากเจ้าของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ตามจำนวนเครือ่ งเช่าในสัญ ญานี้ โดยมีค ณ
ุ สมบัต ติ งั นี้
4.17.1. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานการติด ตัง้ รอ!{พอโอ ภายในตัว เครือ่ งลูก ข่าย
4.17.2. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานอุป กรณ์ แฉโอเพอโอ ภายในตัว เครือ่ งลูก ข่าย
4.17.3. สามารถทำ 8อ๓อ{อ 0อก{โอ! โดยควบคุม เครือ่ งคอมพิว เตอร์ล กู ข่าย
4.17.4. สามารถส่งโปรแกรมโปติด ตัง้ ผ่านทางหน้าจอควบคุม โต้พ ร้อ ม'] กัน ทัง่ เครือ ข่าย
4.17.5. สามารถทำการป้อ งกัน การใช่งานโปรแกรมทีโ่ ม,อนุญ าตให้ใช่โต้
4.17.6. รองรับ การใช่งานทัง่ ภาษาโทยและภาษาอังกฤษ
4.17.7. รองรับ การใช่งานระบบปฏิบ ตั กิ าร พเกอเอพร เวอร์ชน่ั ล่ า่ สุดโต้
4.17.8. สามารถนำออกรายงานรูป แบบของ 8วโ และ โXออเ โต้เป็น อย่างน้อ ย
4.18. บริษ ทั เจ้าของผลิต ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ท เ่ี สนอต้อ งโต้ร บั มาตรฐานสากล พร้อ มเอกสาร
ยืน อัน มาตรฐานคุณ ภาพ 150 9001 และ 150 14001 หรือ ดีก ว่า
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4.19. เครือ่ งคอมพ วิ เตอร์ท เ่ี ส น อต้อ งมีศ นู ย์บ ริก ารโต้ร บั การรับ รองมาตรฐาบ 150 9001
ทีร่ บั รองโดย เง/\0 หรือ

หรื'อ ข ^ ร ห รือ เท ยี บ เท า่ ห รือ ด กี ว่า ทีอ่ ยูโ่ นภาคเห นือ

ของประเทศโทย โดยมิโ ช่ก ารแต่ง ตัง้ บริษ ทั อืน่ โดให เ้ ป็น ศูน ย์บ ริก ารแทนเพือ รองรับ
การโห้บ ริก ารหลังการขาย พร้อ มแนบเอกสารรับ รอง
4.20. ผลิต ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ท เ่ี สนอต้อ งโต้ร บั การรับ รองมาตรฐาน พร้อ มเอกสารยีน ยัน
มาตรฐานคุณ ภาพโดยระบุย ห่ี อ้ ขึอ้ 'รนุ่ ตรงตามทีเ่ สนอ
4.20.1. มาตรฐานการแพร่ก ระจายคอืน่ แม่เหล็กโฟฟ้า 500
4.20.2. มาตรฐานความปลอดภัย บ1 และ 05
4.20.3. มาตรฐานการประหยัด พลังงานและลิงแวดล้อ ม 5ก0โ97 5๒โ และ 555^7

2. การรับ ประกัน และการบำรุง รัก ษาเครื่อ งคอมพิว เตอร์
2.1. ต้อ งมีก ารรับ ประภัน อุป กรณ์แ ละอะโหส่จ ากเจ้าของผลิต ภัณ ฑ์ ทัง้ ตัว เครือ่ ง 8เ0ร จอภาพ
แปัน พิมพ์ เมาส์ และเครือ่ งสำรองโฟพร้อ มแบตเตอรีต่ ามกำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี
และผูโ้ ห้เช่าต้อ งลัด เจ้าหน้าทีม่ าโห้บ ริก ารแบบ 0ท 5116 ร6กภ่06 ตามรายละเดีย ดการ
กำหนดคุณ ลัก ษณะข้อ 1 ทัง้ 4 รายการ
2.2. ผูโ้ ห้เช่าต้อ งลัด ส่งเจ้าหน้าทีม่ าโห้บ ริก ารติด ตัง้ ซอฟต์แ วร์ล ขิ ลิท ธี้ และระบบปฏิบ ตั กิ าร
ตามทีม่ หาริท ยาลัย กำหนดตลอดอายุส ญ
ั ญาเช่า
2.3. ผูโ้ ห้เช่าต้องโต้รบั การแต่งตัง้ เป็น ลายลัก ษณ์อ กั ษรโห้เป็น ตัวแทนจำหน่ายจากบริษ ทั เจ้าของ
ผลิต ภัณ ฑ์ข ง้ึ มีส าขาอยูโ่ นประเทศโทยเพือ่ มีป ระสบการณ์ค วามชำนาญโนการดูแ ล
เครือ่ งคอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์ท เ่ี สนอโต้เป็น อย่างดี พร้อ มแนบเอกสารรับ รองโดยระบุ
เลขทีป่ ระกาศสอบราคาและขึอ้ หน่ว ยงานชัด เจน
2.4. ผูโ้ ห้เช่าต้องลัดล่งตารางการเข้าบำรุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ป ระจำเดือน และส่งรายงานผล
การ บำรุงรัก ษา ประจำสัป ดาห์แก่ผเู้ ช่าเป็น ลายลักษณ์อกั ษร ภายโน 10 วัน หลังการ
บำรุงรัก ษารายเดือ น
2.5. ผูโ้ ห้เช่าต้อ งลัด ส่งเจ้าหน้าทีซ่ อ่ มบำรุงมาประจำทีม่ หาวิท ยาลัยพะเยา จำนวน 2 คน ตลอด
สัญ ญาเช่า เพือ่ บำรุง รัก ษาเครือ่ งคอมพิว เตอร์ต ลอดระยะเวลาของสัญ ญาเช่า โดย
ค่าโช้จ า่ ยทีเ่ กิด ขึน้ โนระยะสัญ ญาเช่าผูโ้ ห้เช่าต้อ งรับ ฝิด ชอบค่าโซ้จ า่ ยโนการดำเนิน การ
ทัง้ หมด โดยเจ้าหน้าทีซ่ อ่ มบำรุงทีร่ ะบุโ ว้จ ะต้อ งโต้ร บั การรับ รองมาตรฐานความรูส้ ากล
/ฬร0 ^ พ]เาช(วผร 10 และ 001ากเว7เ^ &+ เป็น อย่างน้อ ย
^
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2.6. หากเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุป กรณ์ช ำรุด หรือ ใช่ก ารไม่ได้ ต้อ งนำเครือ่ งคอมพิว เตอร์ท ม่ี ี
คุณ สมบัต เิ ทีย บเท่าหรือ ดีก ว่ามาเปลีย่ นให้ภ ายโนระยะเวลา 1 วัน ทำการ นับตัง้ แต่วนั ที่
ได้รบั แจ้งปัญ หา
2.7. หากผิด สัญ ญ าเช่า ทางผูใ้ ห้เช่าจะต้อ งสิน ยอมให้ท างมหาวิท ยาลัย ปรับ เป็น จำนวนเงิน
1 0 0 บาท ต่อ เครือ่ งต่อ วัน โดยหัก จากค่าเช่ารายเดือ นนัน้ ']
2.8. เมือ่ ครบกำหนดระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะทำการมอบเครือ่ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ
แบบประมวลผลในสัญ ญาและอุป กรณ์ต อ่ พ่ว งทีพ่ ร้อ มใช่งานได้ ให้แ ก่ท างมหาวิท ยาลัย
พะเยา เป็น จำนวน 5070 ของเครือ่ งคอมพิว เตอร์เช่าในสัญ ญานี้
2.9. เมือ่ ครบกำหนดระยะเวลาการเช่าและมหาวิท ยาลัย ยัง ไม่ม เี ครือ่ งคอมพิว เตอร์ม าทดแทน
ผูใ้ ห้เช่าจะต้อ งสิน ยอมให้ม หาวิท ยาลัย ทำสัญ ญาเช่าต่อ ในราคาไม่เถืน จากราคาเช่าเติม
2.10. ผูเ้ ลนอราคาต้อ งมีผ ลงานการให้เช่าเครือ่ งคอมพิว เตอร์ป ระ๓ ทเดียวกัน กับ ทีป่ ระกวด
ราคาในวงเงิน ไม่น อ้ ยกว่า 5,000,000 บาท รืง่ เป็น ผลงานเดีย วและเป็น คูส่ ญ
ั ญาโดยตรง
กับ ส่ว นราชการ หน่ว ยงานตามกฎหมาย ว่าด้ว ยระเบีย บริห ารราชการส่ว นท้อ งถิน่
หน่ว ยงานอืน่ รืง่ มีก ฎหมายบัญ ญัต ใิ ห้ม ฐี านะเป็น ราชการบริห ารส่ว นท้อ งถิน่ รัฐ วิส าหถืจ
หรือ หน่ว ยงานเอกชนทีม่ หาวิท ยาลัย เรือ่ ถือ

3. ผู้เสนอราคา จะต้อ งส่ง เอกสารข้อ มูล เพื่อ ประกอบการจัด ทำงบการเงิน ของ
มหาวิท ยาลัย
โดยมีร ายละเอีย ด ดังนี้
3.1 ด้น ทุน สิน ค้าให้เช่า
3.2 ราคาท้อ งตลาด ณ วัน ทีเ่ สนอราคาของสิน ค้าให้เช่า
3.3 ค่าใช่จ า่ ยในการให้บ ริก าร
3.4 ค่าใช่จ า่ ยทีเ่ กีย่ วข้อ งอืน่ (ถ้ามี)

-'©\—

ร-

แบบ บก.06

ตารางแลดงวงเงิน งบประมาณที่ใ ด้ร ้บ จ่ด ลรรและรายละเอีย ดค่า ใช่จ ่า ย
^ ^ ^ ^ ^
การษัด ซื้อ จัด จ้า งที่ม ิใช่ง านก่อ ลร้า ง^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
1. รือ่ 'โครงการ การเช่า เครือ่ งคอมพิว เตอร์ จำนวน 575 เครือ่ ง
2. หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ ศูน ย์บ ริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศแลการสือ สาร
3. วงเงินงบประมาณทีใ่ ด้รบั จัดสรร 17,195,760 บาท (สิบเจ้ดล้านหนึง่ แสนเก้าหมืน่ ห้าพันเล็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
1
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4. วัน ทีก่ ำหนดราคากลาง (ราคาอ้า งอิง ) ณ วัน ที่................!..!.............
เป็น เงิน 17,195,760 บาท (สิบ เล็ด ล้านหนึง่ แสนเถ้าหมืน่ ห้าพัน เล็ด ร้อ ยหกสิบ บาทถ้วน)
ราคา/หน่ว ย (ถ า้ ม )ี ....................................... - ..............................................บาท
5. แหล่ง ทีม่ าของราคากลาง (ราคาอ้า งอิง )
5.1 บริษทั นิย มพาณิช จำกัด
5.2 บริษทั ช่-พลัส จำกัด
5.3 ห้างหุน้ ส่วนจำกัด สิว เมติค
6. รายรือ่ เจ้า หน้า ทีผ่ กู้ ำหนดราคากลาง (ราคาอ้า งอิง ) ทุกคน
6.1 รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
6.2 นายวัช รเชษ เหล็ก สิงห์
6.3 นายคุก กั ษร ฟองจางวาง
6.4 นายปัญ ญ วัฒ น ่ คณะวาปี
6.5 นายสมชาย ประจงแสงศรี

แบบ ปร. 6/1

โค รงก าร
เช่า เค รื่อ งค อม พ ิว เต อร์จ ำน วน 575 เครื่อ ง
ม ห าวิท ยาล ัย พ ะเย า

ราคากลาง

มหาวิท ยาลัย พะเยา
ศูน ย์บ ริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สาร

แบบ ปร. 6/2

รายการประผาณการ โครงการ เช่าเด1องคอมพิวเตอร์ จำนวน 575 เครื่อง
สถานทีก ่อสร้าง
ฝ่ายประเมิน ราคา
ประมาณราคาเมอวนทิ

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ค่าจัดเช่าที่งหผด
รวมเป็นเจน ( บาท )

รายการ

ลำดับที่
รวมราคาโครงการ
ตัวอักษร

17,195,760.00

เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์จ ำนวน 575 เครื่อง
ล้นเจ็ดล้านหนึง่ แสนเก้าหฝ็นห้าพันเจ็ดร้อยหกล้บบาทถ้วน

หมายห รายละเอียดราคากลางนั้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น โม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ
และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงโต้ และโม่ถือเป็นเอกสารรื่แจงเพิ่มเติม
คณะกรรมการกำหนดรใ/คากลาง
ลงช่อ............ะ/..ะ.^...•ะะ/....................ประธานกรรมการ
(รศ.ดร.คิเรก ธีระภูธร)
ลงช่อ.........................;ไ ^ .: 7................กรรมการ
(นายวัชรเชษ เหล์กสิงห์)
ลงช่อ..

ท/
..กรรมการ
(นายคุภักษร ฟองจางวาง)

ลงช่อ..

^
..กรรมการ
(นายปัญ ญวัฒ น์ คณะวาปี)

ะV

ลงช่อ.. ............... 4 . . .................. ..กรรมการ
(นายสมชาย ประจงแสงศรี)

หมายเหตุ

ฬรุปผลการประมาณราคาค่าเช่า
ม ห าวิท ยาลัย พ ะเยา
ประเภท

เช่าเครืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 575 เครือง

แบบ ปร. 5

หน้า ที่ 1 เ 1

เจ้า ของโครงการ มหาวิท ยาลัย พะเยา
สถานที่ต ิด ตั้ง มหาวิท ยาลัย พะเยา
ฝ่ายประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่
.............................................................................................................
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
จำนวน แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่
■ ปี แ.ย. ***** — — "— '—
ลำด้บ

รายการ

1

โครงการ เช่า เครื่อ งคอม พ ิว เตอร์ จำนวน 575 เครื่อ ง
เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์จ ำนวน 5 7 5 เครื่อ ง

1

คิด เป็น เงิน ประมาณ

1

ตัว อัก ษร 1ล้น เจ็ด ล้า น ห น ึ่ง แสน เก้า ห น ึ่น ท ้า ตัน เจ็ด ร้อ ยห กล้บ )

๐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
อ เฉลี่ยราคาประมาณ

ค่า เช่า
รามเป็น เงิน ( บาท )

โ00เ0โ โ V/เ7 770

17,195,760.00

-

-

ค่า เช่า ที่งหมด
รวมเป็น เงิน ( บาท )

17,195,760.00

17,195,760.00
)

ตร.ม./หลัง
บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม แล้ว

โครงการ .
สถานทีก ่อ สราง

เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์จ ำนวน 575 เครื่อ ง
มหาวิท ยาภัย พะเยา

แบบเลขที่................

ก.ย. 2563

ฝ่า ยประเมิน ราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลำดับ

1
2
3
2

รายการ
เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์จ ำนวน 575 เครื่อ ง
ประกอบด้ว ย
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
จำนวน 443 เครื่อง ราคา 750 บาท/เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
จำนวน 41 เครื่อง ราคา 880 บาท/เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
จำนวน 81 เครื่อง ราคา 1,150 บาท/เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 3
จำนวน 10 เครื่อง ราคา 1,105 บาท/เครื่อง
รวมราคาค่า ครภัณ ฑ์ท งสิน

รหัส จำนวน หน่วย

ค่า เช่า (บาท)
หน่ว ยละ

รวมค่า เช่า

ประมาณราคาวัน ที่
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ค่า แรงงาน (บาท)
ค่า เช่า ที่ง หมด
หมายเหตุ
หน่ว ยละ รวมค่า แรง รวมเป็น (บาท)

36

เดือน

332,250

ท ,961,000

11,961,000

36

เดือน

36,080

1,298,880

1,298,880

36

เดือน

93,150

3,353,400

3,353,400

36

เดือน

16,180

582,480

582,480

สิบ เจ็ด ล้า นหนี่ง แสนเก้า หมื่น ห้า พัน เจ็ด ร้อ ยหกสิบ บาทถ้ว น

17.195.760

