ร่า งขอบเขตงาน
(7617ฑร 0? 86^61106 ะ 701?)
โครงการ เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ จำนวน 575 เครื่อ ง
1. ความเป็น มา
ตามที่ ศูน ย์บ ริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการส่อ สารโต้ร ับ มอบหมายให้ด ูแ ลเดีย วกับ จัด หา
ระบบคอมพิว เตอร์ท ี่ม ีป ระสิท ธิภ าพและทัน สมัย เพี่อ ติด ตั้ง และใช้ง านในคณะและหน่ว ยงานต่า ง คุ
ภายในมหาวิท ยาลัย พะเยา สำหรับ รองรับ การจัด การเรีย นการสอนให้ม ีค ุณ ภาพและใต้ม าตรฐานสากล
รองรับ การปฏิบ ัต ิง านและการบริห ารจัด การที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ตามพัน ธกิจ ของมหาวิท ยาลัย ทั้ง นี้ ระบบ
คอมพิว เต!อร์ท ี่ต ้อ งการนั้น จะต้อ งประกอบโปด้ว ยเทคโนโลยีแ ละคุณ ลัก ษณะตามที่ก ำหนดหรีอ ดีก ว่า
ตลอดจน ;ใช้ง าน ร่ว มกับ ระบ บ คอมพ ิว เตอร์แ ละระบ บ เครือ ข่า ยเติม ของมห าวิท ยาลัย ใต้อ ย่า งมี
ประสิท ธิภ าพ นั้น
ศูน ุ่ย ์บ ริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการส่อ สาร สิง ทำโครงการ เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์
จำนวน 575 เครื่อ ง
I

2. วัต ถุป ระสงค์
2 แ.

เพี่อ จัด หาเครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ สนับ สนุน การจัด การเรีย นการสอนภายในห้อ งเรีย น
ตามพัน ธกจต้า นการผลิต บัณ ฑิต
2 .2 . เพี่อ จัด หาเครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ สนับ สนุน การปฏิบ ัต ิง านและการบริห ารจัด การของ
ผู้บ ริห ารและบุค ลากร ตามพัน ธกิจ ต้า นอื่น คุ เช่น การบริห ารจัด การ การวิจ ัย การบริก ารวิช าการ
และการทำนุบ ำรุง ติล ปและวัฒ นธรรม

3. คุณ สมบัต ิผ ู้เสนอราคา
3.1 มีค วามสามารถตามกฎหมาย
3.2 ใม่เป็น บุค คลล้ม ละลาย
3.3 ใม่อ ยู่ร ะหว่า งเลิก กิจ การ
3 .4 ใม่เป็น บุค คลส่ง อยู่ร ะหว่า งถูก ระงับ การยื่น ข้อ เสนอหรือ ทำสัญ ญากับ หน่ว ยงานของรัฐ ใว้
ชั่ว คราวตามที่ป ระกาศเผยแพร่ใ นระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของกรมบัญ ช้ก ลาง
3.5 โม่เป็น บุค คลส่ง ถูก ระบุส ่อ โว้ใ นบัญ ช้ร ายส่อ ผู้ท ิ้ง งานและโต้แ จ้ง เวีย นส่อ ให้เ ป็น ผู้ท ิ้ง งาน
ของหน่ว ยงานของรัฐ ในระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของกรมบัญ ช้ก ลางส่ง รวมถึง นิต ิบ ุค คลที่ผ ู้ท ิ้ง งาน
เป็น หุ้น ส่ว นผู้จ ัด การ กรรมการผู้จ ัด การ ผู้บ ริห าร ผู้ม ีอ ำนาจในการดำเนิน งานในกิจ การของนิต ิบ ุค คล
นั้นด้วย
3 .6 มีค ุณ สมบัต ิแ ละโม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ส่อ จัด จ้า งและการ
บริห ารพัส ดภาครัฐ กำหนดในราชกิจ จานุเบกษา
3.7 เป็น นิต ิบ ุค คล ผู้ม ีอ าช้พ ขายพัส ดุท ี่ป ระกวดราคาส่อ ด้ว ยวิธ ิป ระกวดราคาอิเ ล์ก ทรอนิก สํ
ดัง กล่า ว '

3.8โม'เป็น ผู้ม ีผ ลประโยชน์ร ่ว มกัน กับ ผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้า เสนอราคาแก่ มหาวิท ยาลัย ฯ ณ วัน
ประกวดราคานี้ห รือ โม่เป็น ผู้ก ระทำการอัน เป็น การขัด ขวางการแข่ง ขนอย่า งเป็น ธรรมในการประกวด
ราคาอีเล้ฎ ทรอนิก ส์ค รั้ง นี้
I
- 1
3.9โเม่เป็น ผู้โ ด้ว ับ เอกสิท ธิ้ห รือ ความคุ้ม กัน ขึ้ง อาจปฏิเสธโม่ย อมขึ้น ศาลโทย เว้น แต่ว ัฐ บาลของผู้
เสนอราคาโด้ม ีค ำสั่งให้ส ละสิท ธิ้แ ละความคุ้ม กัน เช่น ว่านั้น
3.10 เผู้เสนอราคาต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัด ขึ้อ ลัด จ้า งภาควัฐ ด้ว ยอิเลกทรอนิก ส์ (©-0076โท!าโเ©ท!
?โ0©นโ©กา6ก! : 6-0?)
3.11 ผู้เสนอราคาต้อ งมีผ ลงานการให้เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ป ระเภทเดีย วกัน กับ ที่ป ระกวดราคาใน
วงเงิน โม่น ้อ ยกว่า 5 ,0 0 0 ,0 0 0 บาท ขึ้ง เป็น ผลงานเดีย วและเป็น คู่ส ัญ ญ าโดยตรงกับ ส่ว นราชการ
หน่ว ยงานตามกฎหมาย ว่า ด้ว ยระเบีย บริห ารราชการส่ว นท้อ งถิ่น หน่ว ยงานอื่น ขึ้ง มีก ่ฎ หมายบัญ ญัต ิใ ห้
I
1
1
มีฐ านะเป็น ราชการบริห ารส่วนท้อ งถิ่น วัฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ว ยงานเอกชนที่ม หาวิท ยาลัย เขึ้อ ถือ

4. คุณ ลัก ษณะเฉพาะ
( ดัง เอกสารแนบท้า ย)

5. กำหนดการส่ง มอบ/การรับ ประกัน /กำหนดการยืน ราคา/ลถานที่ส ่ง มอบ
กำหนดส่ง มอบงานภายใน 30 วัน นับ หลัง จากวัน ที่ล งนามในสัญ ญา ทั้ง นี้ก ารติด ตั้ง และ
ส่งมอบจะเป็น โปตามตำแหน่ง ที่ม หาวิท ยาลัย จะกำหนดต่อ โป
การตรวจวับ การให้บ ริก ารจะแบ่ง เป็น 36 ครั้ง และเบิก จ่า ยเงิน จะทำการเบิก จ่า ยเงิน
ให้แ ก่ผ ู้ใ ห้)เช่าโดยแบ่ง จ่ายเป็น รายเดือ น จำนวน 36 งวด8] ละเท่า 6] กัน และจะทำการเบิก จ่า ยหลัง จาก
คณะกรรมการตรวจวับ พัส ดุโ ด้ท ำการตรวจวับ การให้บ ริก ารให้เช่า ในแต่ล ะงวดงานแล้ว เท่านั้น
วับ ประกัน เป็น เวลา 3 ปี นับ ตั้งแต่วัน ตรวจวับ มอบ
กำหนดการยืน ราคา 90 วัน
สถานที่ส่งมอบ ศูน ย์1บ ริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สาร มหาวิท ยาลัย พะเยา

6. วงเงิน ในการจัด หา
โครงกาเ3 จัด เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ จำนวน 575 เครื่อง จำนวน 1โครงการ เป็นเงินรวม 17,195,760 บาท
(สิบ เจ็ด ล้านี้ห นึ่งแสนเก้าหมื่น ห้าพัน เจ็ด ร้อ ยหกสิบ บาทถ้ว น) มีร ายละเอีย ดดัง นี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 443 เครื่อง ราคา 750 บาท/เครื่อง เป็นเงิน
332,250 บาท จำนวน 36 งวด คิดเป็นเงินทั้งสิน ห,961,000 บาท (สิบเอีดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- เครื่องคอมพิวเตอร์.สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน41 เครื่อง.ราคา 880 บาท/เครื่อง
เป็นเงิน 36,080 บาท จำนวน 36 งวด คิดเป็นเงินทั้งสิน 1,298,880 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพัน
แปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
- เครื่อ งคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 81 เครื่อง ราคา 1,150 บาท/
เครื่อง เป็นเงิน 93,150 บาท จำนวน 36 งวด คิดเป็นเงินทั้งสิน 3,353,400 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นสามพัน
สิร้อยบาทถวน)

- เครื่อ งคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 3 จำนวน.10 เครื่อง ราคา 1,618 บาท/
เครื่อง เป็นเงิน 16,180 บาท จำนวน 36 งวด ดีดเป็นเงินทั้งสิน 582,480 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันสีร้อย
แปดสิบบาทถ้วน)

7. หน่ว ยง่า นผู้ร ับ ผิด ชอบดำเนิน การ
ศูน ย์บ รื่ก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สาร มหาวิท ยาลัย พะเยา

8. ข้อ เสนอแนะวิจ ารณ์ หรือ แสดงความคิด เห็น โดยเป็ด เผยตัว ได้ท ี่
ทางไปรษณ์ย ์ส ่ง ถึง
กองคลัง งานพัส ดุ
19 หมู่ 2 ต. แม่ก า อ. เมือง จ. พะเยา 56000
ทางโทรสาร
0 5446 6733
ทาง '6-๓011
1

ก พ [วโ0 0 ชโ6 ๓ 6 ก!® แเว.0 6.'แา

ติด ต่อ เพื่อ ขอทราบข้อ มูล เพิ่ม เติม
โทรศัพ ท์ 0 5446 666 ต่อ 2287

9. สิน สุด วุน เสนอแนะวิจ ารณ์ หรือ แสดงความคิด เห็น โดยเป็ด เผยตัว
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวฬปเทร)
เมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๗๕ เครื่อง ด้วย
วิธีประกวดรา'คาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเปปเทร) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง
สัน ๑๗,๑๙๕!๗๖๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำบวบ ๕๗๕
จำนวน
๑
งาน
เครื่อง
ผู้ยนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนึ
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขวคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม1เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระเปบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุนส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริเหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
1 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ!กำหนดในราขกิจจานุเบกษา
I ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เข่าพัสดุที่ประกวดราคาเข่าด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก,มหาวิทยาลัยพะเยา ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม'เป็นผู้กระทำการอันเป็นการข้ดขวางการแข่งขันอยางเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋ความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (^เออปอกเอ
6 ( ^ 6 โก๓ อก1: ค!'(วอน!'อกกอท'!: ะ 6 - ธ ? ) ของกรม บ ัญ ชีก ล าง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทเดียวกันกับที่ประกวดราคาในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นผลงาบเดียวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบรื่หาราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรอหน่วยงานเอกซนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
ผูยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาท่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
-!...................., ระหว่า งเวลา......................... น. ถ ืง .........................น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวนิโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐเด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วับที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [า1:^|ว://VVผVV.^ท^ท^6.น|ว.ล^.■ ปา หรือ
ผ\^ . ฐ^โ๐01เ1โ6๓ 6กท่50.'!:[า หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลซ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๓๐ ในวันและเวลา.
ราชการ

ประกาศณ วันที่

- I
)

กันยายน พ .ศ.๒๔๖๓

(นายประฐมพงษ์ ทองรอด)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิบ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
-

]
0,
^
,
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอก.สารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที-๒)
ในระบบ 6-(ว? ไต้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

-ร่ว งเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ธ-เวเชฟเทฐ)
เลขที่........................
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๗๕ เครื่อง
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลงวันที่
กันยายน ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยพะเยา ซี่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๗๕
จำนวน
๑
งาน
เครื่อง
พัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเข่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแช่งขันอย่าง'เป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ ใบแสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๗๕ เครื่อง

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไมไป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหวางถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานชองรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
;
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวิยนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
I - ๒,๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ'
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
I - ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาซื่พให้เข่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- I
•'๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก1 มหาวิทยาลัย!ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในกเารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธื้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
I
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(5๒0110ท10 (วิ0 76โทเากอก* ?โ00นโ6ทา6ท1 : 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง
;
๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทฺเดียวกันกับที่ประกวด
ราคาในวงเงินี้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นผลงานเดียวและเป็นคู1สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน
ดามกฎหมายื่ว่าด้วยระเบียบบริหาราซการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

\ ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
!
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอื่เล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
;
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
'
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ "
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง
!
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน;นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ (ถ้ามี พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเลนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที,มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้ทั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ปรฺะซาซนของ]ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญซาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีซย์
(๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสัญญาจ้าง
(๔.๓) สำเนาการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ 6-6 ค
(๔) บัญซีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ คอค ค]'เ6 (ค๐ป:ลเว๒ 0 ๐(ะน๓ 6กเ:
คอทากสป
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญซีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผ้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดงกล่าวในรูปแบบ คอค ค ๒ (คอป:ลเว๒ อออน๓ 6ท* คอทาก3ป

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างนัอยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป๋ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที,บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) รายละเอียดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๗๔ เครื่อง
(๔.๒) ใบเสนอราคาเข่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๗๔ เครื่อง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐคุ้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ คอค ค!๒ (ค0 ปลช๒ อ 0(ะน๓ 6ก*
คอทาก31:)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ

ถ้วน ถูกต้องแลว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะลร้างบัญซืเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้เดยผู้ยืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ
ค ๒ บัอเชลเบัล 0 ๐(ะนกก6ท1: กวโ๓ลบั

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูโเต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ
ค ๒ (? 0 เ1;ล616 เว0(ะน๓ 6ก1: ^ 0 โ๓ลบั
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายใบกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุที่ให้เข่าไม,เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาเข่า หรือวันทีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุที่ให้เข่า
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รายการที่
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน รายการที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ รายการที่ ๓
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ รายการที่ ๔ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๓
ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าว
นี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่ให้เข่าที่เสนอ จำนวน ๑ ชุด และรายละเอียด
ประกอบก'เรอธิบายเอกสารตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับ
ในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)
เพื่อ”ไข้ใ'นก 1รตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา
น.
ถ ึง .........
น. ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไมใช้แล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอา
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที.่ ....................... ระหว่า งเวลา........................น. ถ ึง ..........................น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท ?อ?: โ[๒ (ควเา:ลเว๒ 0 ๐(ะน๓ 6ท* 1=0โ๓ลI) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และข้ดเจนของเอกสาร ? อ!ะ ค ๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเว๒3ฝ) เพอเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มืผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้รืเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและ
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย
๔.๑๐ ผู้ยื่'นข้อเสนอ'จะต้อง,ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที,รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่า
ใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องคืกษาและทำความเข้าใจใบระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้โนเว็บไซต์ ผ ผ น ! ' 6๓ รกปฐอ-ปา

๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกับการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใข้หลักประกันอย่างหนี่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๘๔๙,๗๘๘.๐๐ บาท (แปด
แสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปด.สิบแปดบาทถ้วน)
๔.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชำระต่อเจาหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม1เกิน ๓ วันทำการ
๔.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด
๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๔.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซื่อบริษัVแงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคาร'ที่คนะกรรมการ'นโยบายกำหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.......... ............. ระหว่าง
เวลา
.......น. ถ ึง .....................'..1.. น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิ:ๆส์ฃองธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคํ้าประกัน อิเล็กทรอนิ าส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคุลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้'มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผ้ยื่นข้อเสนอหรือผ้คํ้าประกันภายใน

๑๕ วับนับถัดจากวับที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นซอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม'เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำ
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม,ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให็โดยไม,มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการ'พิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา
จาก ราคารว!!
๖.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
.เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางแงคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุที่ให้เช่าไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเนินการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยืนข้อเสนอรายนั้น
๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีตังต่อไใ]นี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้เช่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิ ก ํส ํ
- (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เนินสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสืยเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
มหาวิทยาลย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม1ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม'ถูก

๖.๔ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม,พิจารณาเข่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่า
เสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไมว้าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำ
การโดยไม่สุจรืต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นด้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสุารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ มหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการ
ตามเอกสารเประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที,จะไม,รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรืยกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากมหาวิทยาลัย
๖.๖ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาเช่า
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าได้ครบ
ถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงเช่ามหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำ
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งชองได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม'สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็ก!ทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ
มหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ
๕ ของราคาค่าพัสดุที่ให้เช่าที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไวิในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที,ที่ใข้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชำระต่อเจ้ๆหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของ
ธนาคารที่คฉเะกรรมการ1นโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิโส์ (ผู้[ห้เข่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเข่าแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ให้เข่าซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับ
มอบไวแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัย จะจ่า'ยค่าเข่าซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงแล้วให้เแก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดเลือกให้เป็นผู้ให้เข่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ส่งมอบพัสดุที่ให้เข่าได้ครบล้วนตามสัญญา
เข่าหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบพัสดุที่ให้เข่าไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเข่าแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงเข่าเป็น
ห่ 1*1
หินังสอ เห้คืดเนอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่เาพัง/สดุทเห้Vเข่า! ทอัVงไม่
ได้รับมอบต่IอวัVน
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การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาเข่าตามแบบตังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อ
ตกลงเข่าเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่เข่าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๓'ปี นับกัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบพัสดุที่ให้เข่า โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไต้ดี
ตังเดิมภายใน ๑ วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

©๑. ข้อสงวนสิทธี้ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการเข่าครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมุาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ จากสภามหาวิทยาลัยพะเยา แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ให้เข่า และได้ตกลงเข่าพัสดุตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เข่าจะต้องสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เข่าตังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ

นั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้นริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เช่าที่เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่ง หรือเช่าชองจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจ: ต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นชอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม,ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเช่าเป็น
หนังสือภายเในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารพาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธี้ที่จะแก่ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ
ตกลงเช่าเปนหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็บของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกรองค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการเช่าในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที,ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
(๑) มหาวิทยาลัยไม่ไต้รับการจัดสรรเงินที่จะใซในการเช่าหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทำการเช่าครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเช่าหรือที่ไต้รับการคัดเลือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการเช่าครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก'มหาวิทยาลัย หรือ
กระทบตอประโยชน์สาธารณะ

I
I

ที่
ผู้

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (เอ) หรือ (๓) ตามทกำหนดในกฎกระทรวง ซงออก
ตามความในฎ1ฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้ยื่นข้อเสนอที่!ต้รัชการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้เดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับก่าร
คัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะลูกระงับการยื่นข้อ■ เสนอ
หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว
มหาวิทยาลัยพะเยา
กันยายน ๒๔๖๓ '

แบบ บก.06

ตๆรางแสดงวงเงินงบประม่าณที่โด้รับจัดสรรแสะรายสะเอียดค่วโอีจ่วย
การจัด อีอจัดจ้างที่ม ิโซ่งานก่อสร้าง
:
1. ซื้อ โครงการ'การเช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์' จำนวน 575 เครื่อ ง
2.

หน่ว ยงานเจ้า ของโครงการ ศ ูน ย ์บ ร ิก า ร เท ค โ น โ ล ย ีส า ร ส น เท ศ แ ล ก า ร ส ีอ ส า ร '

■ 3. วงเงินงบปรฺะมาณที่ใด้ร์บจัดสรร 17,195,760 บาท (สิบเจ์ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเจดร้อยหกสิบบาทถวน)
4. วัน ที่ก ำหนดราคากลาง’(ราคาอ้า งอิง ) •ณ วันที่ •...1?.ว?!?!.???,..
ฟ้น งิน 17,195,760 บาท (สิบ เจดล้านห์น ึ่งแสนเก้าหมื่น ห้าพัน เจดร้อ ยหกสิบ บาทถ้ว น) ;
; ราคา/หน่ว ย (ถ ้า ม ี) .........1................-..........-,....1....,............1.......,......... บาท
■
น '
^
.5. แหล่ง ทีม าของราคากลาง (ราคาอ้า งอิง )
- 5.1 บริษัท นิย มพาณิช จำกัด
'
5.2 บริษัท ริ- พ ลัส จำกัด '
5.3 ห้างหุ้น ส่ว นจำกัด อิว เมติค
’
6 . รา*ซื้อ เจ้า หน้า ที่ผ ู้ก ำหนดราคากลาง

; กํ ' '

. 1 ' --

(ราคาอ้า งอิง ) ทุกคน

รศ.'ดร.ดิเรภ ธีร ะภธร
6.2 นายวัช รเชษ
เหล็ก สิงห์
6 .3 นายศุก ัก ษร 'ฟองจางวาง "
- 6 .4 นายบัญ ญวัฒ น์ คณะวาปี
. 6 .5 นายสมชาย ประจงแสงศริ';.
6.1

ๆ

' " . ' ' 1

.

; -’
'

-

แบบ ปร. 6/1

โค รงก าร
เช่า เครื่อ งคอม พ ิว เตอ่ร ์' จำน วน 575 เครื่อ ง
ม ห าวิท ยาล ัย พ ะเย า

ราคากลาง

ม ห าว ิท ย าล ัย พ ะ เยา
ดูน ย์บ ริก ารเท คโน โลยีส ารส น เท ศและการส ีอ ส าร

แบบ ปร. 6/2

รายการประมาณการ โครงการ เช่าเครื่องคอมผิวเตอร์ จำนวน 575 เครื่อง
สถานทีก ่อ สร้า ง
ฝ่า ยประเมิน ราคา
ประมาณราคาเมิอ วนทิ

มหาวิท ยาลัย พะเยา
-คณ®กรรมการกำหนด-'ราคากลาง^

9 ก โ เ2563

ค่าจัด เช่าทงหมด
รวมเป็น เงิน ( บาท )

รายการ

ลำดับที่
รวมราคาโครงการ
ตัวอักษร

17,195,760.00

เช ่า เครื่อ งคอม ผิว เตอร์จ ำน วน 575 เครื่อ ง
สบเจ็ด ล้านหนึ่ง แสนเก้า หมึ๋น ห้า พัน เจ็ด ร้อ ยหกสบบาทถ้ว น

หมายเใ รายละเสิย คราคากลางนี้ เป็น เพีย งสมมติฐ านโนการคิด ราคาเท่า นี้น โม่ฬ ามารถนำปริม าณวัส ดุท ี่ป รากฏ
และราคาต่อ หน่วย มาเป็น มาตรฐานในการกำหนดราคาที่แ ท้จ ริง ใต้ และโม่ส ือ เป็น เอกสารช่แ จงเพิ่ม เติม

..กรรมการ
ลงช่อ.. ^ ก ^
- (นายศภัก ษร ฟองจางวาง)
..กรรมการ

ลงช่อ..
(นายปัญ ญวัฒ นํ คณะวาปี)

..กรรมการ
ลงช่อ.. 1
^ 1
1
(นายลมชาย ประจงแสงศรี)

หมายเหตุ

ลรุป ผลการประมาณ ราคาค่า เช่า
ม ห ารท ยาลัย พ ะเยา
ประเภท

เช่า เครือ งคอมพ ิว เตอร์ จำนวน 575 เครือ งิ

~

แบบ ปรุ. 5

--------------------------------------------------------^

หน้า ที่ 1 / 1

เจ้า ของโครงการ มห าวิท ยาลัย พ ะเยา
ลถานที่ต ิด ลัง

มห าวิท ยาลัย พ ะเยา

ฝ่า ยประเมิน ราคา

ค ณ ะกรรม การกำห น ดราคากลาง

แบบเลขที่
.....................................................................................................................
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
จำนวน แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วัน ที่
------------------------------- 9- ผ *383-----------------------------------------------------------------------------------------------------ลำดับ
รายการ

?00เ0โ? V/Vโ 7*

ค่าเช่า
รามเป็นเงิน ( บาท )

ค่าเช่าที่งหมด
รวมเป็นเงิน ( บาท )

หมายเหตุ

โครงการ เช่า เครื่อ งคอมพ ิว เตอร์ จำนวน 575 เครื่อ ง
1

เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์จ ำนวน 575 เครื่อ ง

1

คิด เป็น เงิน ประมาณ

1

ตัว อัก ษร 1ล้บ เจ็ด ล้า นหนี่ง แสนเก้า หมื่น ห้า ตัน เจ็ด ร้อ ยหกสิบ )
อ ขนาดหรือเมื่อที่อาคาร
0 เฉสิยราคาประมาณ

17,195,760.00

-

-

17,195 ,7 60.00

17,195,760.00
)
-

ตร.ม./หลัง
บาท/ตร.ม.

รวมภาษีม ูล ค่า เพ ิม แล้ว

โครงการ 1.
สถานทีก ่อ สร้า ง

เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์จ ำนวน 575 เครื่อ ง
มหาวิท ยาลํย พะเยา.

ก.ย. 2563

ฝ่า ยประเมิน ราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลำคบ

............................ ...
รายการ

แบบเลขที่...........................
ประมาณราคาวัน ที่ ฐ
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ค่า เช่า ทัง ห่ม ด
ค่า แรงงาน (บาท)
ฬมฺาขฒตุ
หน่ว ยละ รวมค่า แรง รวมฟน■ ใ'บาท)—

0

ค่า เช่า (บาท)

-- *-

รหล จานวน หน่วย

หน่ว ยละ

รวมค่า เช่า

เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์จ ำนวน 575 เครื่อ ง
ประกอบด้ว ย
1

เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ งานสำนัก งาน

36

เสือนิ

332,250

11,961,000

11,961,000

จำนวน 443 เครื่อ ่ง ราคา 7 5 0 บาท/เครื่อ ง
2

เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1

36

เสือน

36,080

1,298,880

1,298,880

3

จำนวน 41 เครื่อ ง ราคา 8 8 0 บาท/เครื่อ ง
เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2

36

เสือน

93,150

3,353,40 0

3,353,40 0

36

เดือ น

16,180

582,480

582,480

จำนวน 81 เครื่อ ง ราคา 1,150 บาท/เครื่อ ง
2

เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 3
จำนวน,10 เครื่อ ง ราคา 1,105 บาท/เครื่อ ง

รวมราคาค่า ครุภ ัณ ฑ์ท ี่ง สิน

สิบ เจ็ด ล้า นหนี่ง แสนเก้า หมิน ห้า พัน เจ็ด ร้อ ยหกสิบ บาทถ้ว น .

17.195.760

เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ จำนวน 575 เครื่อ ง
0 I I ] ฬละเอี
& / 6 เ ชย
ย ^ดคุ
!)ๆณ
0 ^ ลั
6 1ก1 ษณ
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1.I* ราย
รายการที่ 1 เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ล ำหรับ สำนัก งาน จำนวน 443 เครื่อ ง
มีร ายละเอีย ดดัง นิ
1.1. มีห น่ว ยประมวลผลกลาง (ปกข)ไม่น ้อ ยกว่า 4 แกนหลัก (4 ด0โ©) และ 4 แกนเสมือ น
(4 'โห!'©๐๐!) จำนวน 1 หน่ว ย มีค วามจำแบบ ร๓ดก 0๐๐ห© /ฬ©๓อโV รวมในระดับ (1^©เ)
เดีย วกัน ขนาดโม่น ้อ ยกว่า ธ/ฬ8 มีค วามเร็ว ลัญ ญาณนาฟิ'กาพื้น ฐานโม่น ้อ ยว่า 3.60 0แ2
และมีเทคในโลอีเพิ่ม ลัญ ญาณนาพิก าโด้โ ม่น ้อ ยกว่า 4.20 0เ-เ2
1 .2 . มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ .แสดงภาพติด ตั้ง อยู่ใ นหน่ว ยประมวลผลกลาง ที่ส ามารถใช้ง าน
หน่ว ยความจำหลัก ในการแสดงภาพโด้ ขนาดโม่น ้อ ยกว่า 2 08
1.3. แผงวงจรหลัก (/ฬ๐เก๖๐๐โป) สนับ สนุน การทำงานของหน่ว ยประมวลผลกลาง ใช้ ปช!ดร©!โม่
น้อ ยกว่า 8365 เทีย บเท่าหรือ ดีก ว่า และ 8!0ร มีเครื่อ งหมายการค้า เดีย วกัน กับ ผลิต กัณ ฑ์ท ี่
เสนอ
1.4. มีห น่ว ยความจาหลัก (กปิกา) ชนิด ออก4 มีข นาดโม่น ้อ ยกว่า 8 08
1.5. มีห น่ว ย'ดัด เกบข้อ มูล (เ-เฉฝ อ โ!V©) ชนิด ร0แฝ 31:๐1© 0 โ!,V© /ฬ.2 ช!V/ฬ© หรื!อด ีก ว่า ม ขี นาด
ความจุโม่น ้อ ยกว่า 512 08 จำนวน 1 หน่วย
1 .6 :การเรื่อ มต่อ ระบบเครืเอข่า ย (ผ©I1ผ อกั เท!©กัด©©) และข่อ งลัญ ญาณต่า งๆ
1.6.1. มีช่องเรื่อมต่อระบบเครือข่าย (ปฒ) แบบ 10/100/1000 8ฉร©-7 หรือดีกว่า จำนวนไมน้อย
กว่า 1 ช่อง โดยมี เท!©กัด©© เป็นแบบ ก )-45
1.6.2. มีอ ุป กรณ์เรื่อ มต่อ เครือ ข่ายแบบ'ใร้ส าย.(พ!โ©!655 ข\ผ)ชนิด ติด ตั้ง ภายในที่ร องรับ
มาตรฐาน 1888 802.11 ด©/ช/สู/ถ และ 8(น©!:๐๐ไ:ห 5.0
1.6.3. มีช ่อ งสำห รับ /ฬ!©โอดชอก©และ แ©ด©เดชอก©ด้า นหลัง ตัว เครื่อ ง อ ย ่า งล ะ 1
ช่อ งลัญ ญาณ
1.6.4. มี'ช่องเสืยบ /ฬ!©โอดชอก© และ แ©ปี©เดชอก© ด้านหน้าตัว เครื่อ ง
1.6.5. มีพ อร์ต แบบอนุก รม (ร&ท่ปีเ) จำนวน 1 ช่อง
1.6.6. มีพ อร์ต ขนาน (กปิโปิแ©I) จำนวน 1 ช่อง
1.6.7. มีพ อร์ต ชรธ. 3.0 หรือ ดีก ว่า อยู่ด ้า นหน้า ตัว เครื่อ งโม่น ้อ ยกว่า 4 ช่อง และพอร์ต
มร8 2.0 หรือ ดีก ว่า ด้านหลังตัว เครื่อ งโม่น ้อ ยกว่า 4 ช่อง
1 .6 .8 . หน่ว ยอ่า นขอมูล ชนิด ปดโ©เก©ด©!©โรองรับ การอ่า นจากสือ ภายนอกโต้แ ล;นุ
แบบติด ตั้งภายใน จำนวน 1 หน่วย
1.6.9. มี 51อ!ร แบบ กป!-8xดโ©55 XI6 , กป!-8xดโ©55 XI และ กป! 5๒! อย่า งณ
1.7. แป้''น,พิมพ์และเมาสํ
าส ์^

-\

' น ั^ —''

(ช6๐'''

*

1.7.1. แปั'น,พ ิม พ์เป็น แบบ ชร 8 หรือ ดีก ว่า โดยมีจ ำนวนแป้น พิม พ์โ ม่น ้อ ยกว่า 104 ^©7
มีอ ัก ษรภาษาไทยและภาษาอัง กฤษติด บนแป้น กดอย่า งถาวรภายโต้เครื่อ งหมาย
การค้า เดีย วกัน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่เสนอ
1 .7 .2 . เมาส์ (วเวชอวเ 5©โอ่II แบบ ชร 8 พร้อ มแผ่น รองเมาส์ จำนวนโม่น ้อ ยกว่า 1 หน่ว ย
ภายใต้เครื่อ งหมายการค้า เดีย วกนกับ ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่เสนอ
1.8 . จอภาพสิแ บบ 100 ซน้ด 180 800811981! ขนาดโม่น ้อ ยกว่า 21.5 นิ้ว มีค วามละเอีย ดโม่น ้อ ย
กว่า 1,920 X 1,080 มี 00111:โอ51 80เ!0โม่น ้อ ยกว่า 50/พ 1 มี 8©5)ว0ทร© 71๓6โม่เลิน 5 ๓ร.
มีซ ่อ งเรื่อ มต่อ สัญ ญาณภาพ \704 หรือ 0ป1 และ 810/711 หรือ 015(31078011: จำนวนรวมกัน โม่
น้อ ยกว่า 2 ซ่อง และต้อ งโต้ร ับ มาตรฐาน 800, 08 และ 8ท0ญ 7 ร๒!' ตรงตามรุ่น และยี่ห ้อ ที่
เสนอ
1.9. เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่ม ีต ัว เครื่อ งคอมพิว เตอร์ 8เ0ร /พวเทช00โว่ จอภาพ เมาส์ แป้น พิม พ์ คู่ม ือ
เครื่อ งคอมพิว เตอร์ อยู่ภ ายใต้เ ครื่อ งห มายการค้า เดีย วภัน รื่ง โด้ร ับ การยอมรับ ใช้ง าน
จำหน่า ยและบริก ารทวใสก (พ 0โเ0เ พ!©๒)
1 . 10 . ตัว เครื่อ งคอมพิว เตอร์ 8)05 จอภาพ เมาส์ แป้’'นพิมพ์ คู่ม ีอ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ คู่ม ือ การใช้
งานและโปรแกรมจดการอุป กรณ์ต ่า ง6] (0 โ๒©โ) เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่ร ะบุร ื่อ ตรงกับ เครื่อ งที่
เสนอ-จากผู้ผลิต 'โดยตรงและมีล ิฃ ลิท ริ ถูก ต้อ งตามกฎหมาย
1 .11 . ผลิต ภัณ ฑ ์ค อมพ ิว เตอร์ท ี่เ ส น อจะต้อ งโต้ร ับ การท ดส อบ และรับ รองจาก /พ0โ050ซ่
ผ!ก๘๐พร 10 โดยมีเ อกส ารรับ รองและระบ ุร ื่อ รุ่น จาก พ©ชร!!© (พ!ก©๒พ ร 10 8๒โ©เพ0โ©
00ทา[30!1ช|1!!7 นร!: 8101 หรือใหม่ก ว่า) .
1.12. ตัว เครื่อ งมี 80ผ©โ 5น|ว)วเV ขนาดโม่ต ํ่ากว่า 250 พ©!!ร (880 /๒!พ© 808๒5 8๒!!ทนกา)
1.13. ตัว เครื่อ งถูก ออกแบบมาให้ม ีข นาดเลก 5๓ 0แ 80โ๓ 80(ะ๒โ
1.14. มีร ะบบความปลอดภัย เทเณร๒ก 4เ0โโท รพ!!©ช, 0 า05515 80ว่100เโ และมี ร©©นโ!!7 08!|ว
7โนร!©ว่ 8๒ซ่0โ๓ /ฬ0ว่น!© (78/ฬ V.2) เทีย บเท่า หรือ ดีก ว่า
1.15. มีอ ุป กรณ์ป ้อ งกัน แป้น พิม พ์แ ละเมาส์ส ูญ หาย 00ชเ6 80ว่เ0(± เทีย บเท่า หรือ ดีก ว่า
1.16. มี ร 0]!พ 0โ© สำหรับ จัด การระบบ (ร 0]ไพ0โ© 0©ร8!0|ว /ฬ0ท09©๓©กเ) ที่ส ามารถควบคุม
จากระยะโกล มีเ มน ูก ารท ำงาน ภาษ าโท ยและภาษ าอัง กฤษ สามารถใช้ง านในระบบ
พ!ท©๒พร พร้อ มแสดงเอกสารลิท ริก ารใช้ง านซอฟต์แ วร์ท ี่ถ ูก ต้อ งตามกฎหมายจากเจ้า ของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ตามจำนวนเครื่อ งเช่า ในสัญ ญานี้โ ดยมีค ุณ สมปัต ิต ัง นิ้
1.16.1. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานการติด ตั้ง ร 0]!พ 0โ© ภายในตัว เครื่อ งลูก ข่า ย
1.16.2. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานอุป กรณ์ แ 0โว่พ0โ© ภายในตัว เครื่อ งลูก ข่า ย
1.16.3. สามารถทำ [^6๓ 0โ© ป0ท!โ0เ โดยควบคุม เครื่อ งคอมพิว เตอร์ล ูก ข่า ย
1.16.4. สามารถส่ง โปรแกรมโปติด ตั้ง ผ่า นทางหน้าจอควบคุม โต้พ ร้อ ม6] กัน ทั้ง เตั

โ5^©^

'โ

1.16.5. สามารถทำการบัอ งกัน การใช้งานโปรแกรมที่โม่อ นุญ าตให้ใช้โ ต้
1.16.6. รองรับ การใช้ง านทั้ง ภาษาโทยและภาษาอัง กฤษ
1.16.7. รองรับ การใช้ง านระบบปฏิบ ัต ิก าร พเท©!อผร เวอร์ช ั่น ่ล่าสุดโต้
1.16.8. สามารถน่า ออกรายงานรูป แบบของ 8อ5 และ 0X081 โต้เป็น อย่า งน้อ ย
1.17. บริษ ัท เจ้า ของผลิต กัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ท ี่เสนอต้อ งโต้ร ับ มาตรฐานสากล พร้อ มเอกสาร
ยืน ยัน มาตรฐานคุณ ภาพ 150 9001 และ เร0 14001 หริอ ดีก 1ว่า
1.18. เครื่อ งคอมพิว เตอร์ท ี่เสนอต้อ งมีศ ูน ย์บ ริก ารโต้ร ับ การรับ รองมาตรฐาน เร0 9001 ทั้ง

ข^ร และ ผ/\0 อยู่ในเขตภาคเหนือ โดย มิใช่การแต่งตั้งบริษ ัท อื่น ใดให้เป็น ศูน ย์บ ริการแทน
เพื่อ รองรับ การให้บ ริก ารหลงการขาย พร้อ มแนบเอกสารรับ รอง
1.19.

ผลิ ตกัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ เสนอต้องโดรับการรับรองมาตรฐาน พร้อมเอกสารยืนยันมาตรฐาน

คุณ ภาพโดยระบุยี่ห ้อ อื่อรุ่น ตรงตามที่เสนอ
- 1.19.1. มาตรฐานการแพร่ก ระจายคลื่น แม่เหล์ก โฟพิา 500
1.19.2. มาตรฐานความปลอดภัย ชI และ 05
1.19.3. มาตรฐานการประหยัด พลัง งานและลิง แวดล้อ ม 5ก©โคู)/ 5101" และ

ง'

1.20. มีเครื่อ งสารอง'ใฟพิา ขนาด 8 0 0 \^ 4 5 0 ผ
1.20.1. เครื่อ งสำรองโฟที่เป็น ระบบ นก© เก!©โอ©!!V©
1.20.2. ระดับแรงดัน'ใ'ฟฟัา (จน!:)วน! V๐11:๐(3©) เป็น 230พ \0 +/- 100/*)
1.20.3. ระดับ ความที่โ ฟฟ้า (เทเวน! โโ60|น©ท0)/) 50/60 142 +/- 5 เ-เ2 (คน!อ'ร©กร!ทคู)
1.20.4. มี1ช่องเลิยบโฟ แบบ ชก!V©โรฉเ [รินคู 4 ช่อง เป็น อย่า งน้อ ย สำหรับ สำรองโฟจาก
แบตเตอรี่ (8ฉ!!©โ)/ 8อ©๒)ว) และบัองกันโฟกระซาก (รนโคู© กโอ!©©!!อก)
1.20.5. มี 8ปิ!!©โ:/ ©อกท©©!อโที่สามารถถอดเลิยบใหม่โต้โดยโม่ต้องแกะเครื่องเพื่อความ
ปลอดภัย ในการกรณีเคลื่อ นย้า ย
1.20.6. ต้อ งมีเสืย งเตือ นการทำงานของเครื่อ งเมื่อ แบตเตอรี่ท ำงาน อก รอ!!©โV, 1อพ
รอ!!©โ)/ และ 0 V©โ!ออ©!
1.20.7. มีระบบ /\น!0 ร!อโ! ในกรณีโ ฟดับ และแบตเตอร์ร ี่จ ่ายโฟจนหมดแล้ว ดัว เครื่อ ง
สามารถเปิด เครื่อ งโต้โ ดยอัต โนมัต ิ เมื่อ มีก ระแสโฟฟัา จ่า ยเข้า มาที่เครื่อ งหลัง จา
โฟดับ
1.20.8. โต้ร ับ การรับ รองมาตรฐาน มอก., 150 9001, 150 14001, [๒เ-เร, 05, และ มอ
เป้น อย่า งน้อ ย

—
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รายการที่ 2 เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ ประมวลผลแบบที่ 1 ลำนวน 41 เครื่อ ง
มี'รายละเอีย ดดัง นี้
2 .1 . มีห น่ว ยประมวลผลกลาง (ป?ช)โม่น ้อ ยกว่า 6 แกนหลัก (6 ออโ©) และ 6 แกนเสมือ น
(6 7เาโ©อเป) ลำนวน 1 หน่ว ย มีค วามลำแบบ รทาฉเ1 ปอฝา© /ฬ©ทาอโV รวมในระลับ (1-6^1) เดีย วลัน ขนาดโม่น ้อ ยกว่า 9/ฬ8 มีค วามเรืว สัญ ญาณนาพิก าพื้น ฐานโม่น ้อ ยว่า 3.00 0แ2
และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญ ญาณนาฬกาโต้โ ม่น ้อ ยกว่า 4.40 01-12
2 .มีห น่ว ยประมวลผลเพี่อ แสดงภาพ เป็น แผงวงจรเพี่อ แสดงภาพแยกสากแผงวงจรหลัก ที่ม ี
หน่ว ยความจำขนาดโม่น ้อ ยกว่า 2 08 และต้อ งมี V^& หรือ 0 \/! จำนวนรวมลัน โม่น ้อ ยกว่า
1 ช่อง และ แอ/พ หรือ อ'เรเว๒V ^๐ห: จำนวนรวมลัน โม่น ้อ ยกว่า 1 ช่อง
2.3. แผงวงจรหลัก (/ฬ□ เทชออเโป) สนับสนุนการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง ใช้ ปเา![วร๙:โม่น้อย
กว่า 8365 เทียบเท่าหรือดีก ว่า และ 8105 มีเครื่อ งหมายการค้าเดียวลัน ลับ ผลิตภณฑ์ที่เสนอ
2.4. มีห น่ว ยความจำหลัก (? 0ทา) ชนิด ออ?4 มีข นาดโม่น ้อ ยกว่า 8 08
2.5. มีห น่ว ยจดเก็บ ข้อ มูล (แอโป อก่V©) ชนิด รอแป 51๙© อโเV© /ฬ.2 /ฬ© หรือ ดีก ว่า มีขนาด
ความจุโม่น ้อ ยกว่า 512 08 จำนวน 1 หน่วย
2 .6 . การเรื่อ มต่อ ระบบเครือ ข่า ย (แ©1ผอโเโ เท!©ต่ออ©) และช่อ งสัญ ญาณต่า ง6]
2.6.1. มีช่องเรื่อมต่อระบบเครือข่าย (ชฒ) แบบ 10/100/1000 8อธ©-7 หรือดีกว่า จำนวนไมน้อย
กว่า 1 ช่อง โดยมี เก!:©โ]ออ© เป็นแบบ ญ)-45
2.6.2. มีอ ุป กรณ์เรื่อ มต่อ เครือ ข่า ยแบบโรสาย (ผ!โ©!©55 ช\แ) ชนิด ติด ตั้ง ภายในที่ร องรับ
มาตรฐาน 1888 802.11 ออ/ช/สู/ก และ 81น©1:๐๐1ห 5.0
2.6.3. มีช ่อ งสำห รับ /ฬเอโอเวช0ท© และ แ©อป[วห๐ท© ด ้า น ห ล ัง ต ัว เค รื่อ ง อ ย ่า งล ะ 1
ช่อ งสัญ ญาณ
2.6.4. มีช ่อ งเสียบ /พอโอเวเาอก© และ แ©ปืปเวเาอก© ด้านหน้าตัว เครื่อ ง
2.6.5. มีพ อร์ต แบบอนุก รม (5©โเ0เ) จำนวน 1 ช่อง
2.6.6. มีพ อร์ต ขนาน (?ฉโฉแ©I) จำนวน 1 ช่อง
2.6.7. มีพ อร์ต ข58 3.0 หรือ ดีก ว่า อยู่ด ้า นหน้า ตัว เครื่อ งโม่น ้อ ยกว่า 4 ช่อง และพอร์ต
ชร8 2.0 หรือ ดีก ว่า ด้า นหลัง ตัว เครื่อ งโม่น ้อ ยกว่า 4 ช่อง
2 .6 .8 . หน่ว ยอ่า นข้อ มูล ชนิด ปอเโป?©0ป© โรองรับ การอ่า น'จากสือ ภายนอกโต้แ ละแแป^|เ||
แบบติด ตั้งภายใน จำนวน 1 หน่วย
2.6.9. มี ร 1๐1:5 แบบ ?ป เ- 8*เวโ©รร /1 6 , ?ป1-5\[วโ©55 XI และ ?ป1 31๐1 อย่า งละ 1ไแ& 7 'ไ ^
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2.7. แปัน พิม พ์แ ละเมาส์
2.7.1. แปัน พิม พ์เป็น แบบ ชรธ หรือ ดีก ว่า โดยมีจ ำนวนแปัน พิม พ์โ ม่น ้อ ยกว่า 104 เง©7
มีอ กษรภาษาโทยและภาษาอัง กฤษติด บนแปัน กดอย่า งถาวรภายโต้เครื่อ งหมาย
การค้า เดีย วกัน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่เสนอ
2 .7 .2 . เมาส์ 0 )ว!เออ! รอโอแ แบบ ชรธ พร้อ มแผ่น รองเมาส์ จำนวนโม่น ้อ ยกว่า 1 หน่ว ย
ภายโต้เครื่อ งหมายการค้า เดีย วกัน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่เสนอ
2.8. จอภาพสืแบบ 100 ชนิด 150 8ฉอผเสู!า! ขนาดโม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว มีค วามละเอีย ดโม่น ้อ ยกว่า
1,920 X 1,080 มี ปอก!โฉร!8๙10 โ ม ่น ้อ ย ก ว ่า 50/พ.1 มี 8©5|ว0ท56'โเกา©โม่เนิน 5 ทาร.
มีช ่อ งเรื่อ มต่อ สัญ ญาณภาพ 70^\ หรือ ชVI และ แ0เพ หรือ 0!ร[ว10780โ! จำนวนรวมกันโม่น้อย
กว่า 2 ช่อง และต้องโต้รับมาตรฐาน 500, 05 และ 5ท©โสูV ร!ฉโ ตรงตามรุ่นและยี่ห้อที่เสนอ
2.9. เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่ม ีต ัว เครื่อ งคอมพิว เตอร์ 8105 /ท่ฉเทช00โช จอภาพ เมาส์ แปันพิมพ์ คู่มือ
เครื่อ งคอมพ ิว เตอร์ อยู่ภ ายโต้เ ครื่อ งห มายการค้า เดีย วกัน ช้ง โต้ร ับ การยอมรับ ใช้ง าน
จำหน่า ยและบริก ารทั่ว โลก (พอโ๒ พ!©๒)
2 . 10 . ตัว เครื่อ งคอมพิว เตอร์ 81๐5 จอภาพ เมาส์ แปัน'พิมพ์ คู่ม ือ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ คู่ม ือ การโช้
งานและโปรแกรมจัด การอุป กรณ์ต ่า งๆ ([วก!V©!-) เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่ร ะบุร ื่อ ตรงกับ เครื่อ งที่
เสนอ'จากผู้ผ ลิต 'โดยตรงและมีล ิข ลิท ธ ถูก ต้อ งตามกฎหมาย
2 .11 . ผลิต ภัณ ฑ ์ค อมพ ิว เตอร์ท ี่เ ส น อจะต้อ งโต้ร ับ การท ดส อบ และรับ รองจาก /พอโอรอ)I
ผเกอเ0พ'5 10 โดยมีเ อกส ารรับ รองและระบ ุร ื่อ รุ่น จาก พ©)วร!ใ;© (พ!กอเอพร 10 แฉโอ!พอโ©
ปอก-ไ[วอ!!ช!แ!V ชร!: แ01 หรือโหม่กว่า)
2.12. ตัว เครื่อ งมี 8อพ©โ รน}วเอเV ขนาดโม่ต ากว่า 250 พอ!ใ;ร (850 /\อ!!V© 808๒5 8๒!!ทช๓)
2.13. ตัว เครื่อ งถูก ออกแบบมาโห้ม ีข นาดเล็ก รกโไ๐!! 5อโทา 5ปิอ!อโ
2.14. มีร ะบบความปลอดภัย เท!ณร๒ท /\เฉโกา รพ!!อ!า, ปเาฉรร!ร 8ฉอแ0อ)เ และมี ร©อชโ!!V 0เา![ว
7โนร!©อ! 8๒!)อโ๓ /ฬออเนI© (78/ฬ V.2) เทีย บเท่า หรือ ดีก ว่า
2.15. มีอ ุป กรณ์ป ัอ งกัน แปัน พิม พ์แ ละเมาส์ส ูญ หาย ปอช!© 8ฉชเออ!( เทีย บเท่า หรือ ดีก ว่า
2.16. มี 5อ)!พฉโ© สำ■ หรับจัดการระบบ (5อ)!พฉโ© 0 ©ร๒อ[ว เ'ฟฉทฉ9©กา©ก!) ที่ส ามารถควบคุม
จากระยะโกส มเมน ูก ารท ำงาน ภาษ าโท ยและภาษ าอัง กฤษ สามารถใช้ง านในระบบ
พ!กอ!อพร พร้อ มแสดงเอกสารลิท ธิ้ก ารโช้ง านซอฟต์แ วร์ท ี่ถ ูก ต้อ งตามกฎหมายจากเจ้า ของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ตามจำนวนเครื่อ งเช่า โนสัญ ญานิ้โ ดยมีค ุณ สมบัต ิต ัง นิ้
/น ิ้^ !เ& บ ั\
2.16.1. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานการติด ตั้ง 5อ)!พอโ© ภายโนตัว เครื่อ งลูก ข่า ย ๒๙ท ั่' 'จ ัท ั่
2.16.2. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานอุป กรณ์ แฉโอ)พอโ© ภายโนตัว เครื่อ งลูก ข่า ย
2.16.3. สามารถทำ 8©ทาอ!6 ปอก!โอ!โดยควบคุม เครื่อ งคอมพิว เตอร์ล กข่าย
™.,
2.16.4. สามารถส่งโปรแกรมโปติด ตงผ่า นทางหน้าจอควบคุม โต้พ ร้อ มๆ กัน ทั่ง เครือ ข่า ย
■ ทั่^V—

/

2.16.5. สามารถทำการปัอ งกัน การใช้งานโปรแกรมที่โม่อ นุญ าตให้ใช้โ ต้
2.16.6. รองรับ การใช้ง านทั้ง ภาษาโทยและภาษาองกฤษ
2.16.7. รองรับ การใช้ง านระบบปฏิบ ัส ิก าร ผเท 0๒ผร เวอร์ชั่นล่าสุดโต้
2.16.8. สามารถนำออกรายงานรูป แบบของ 805 และ 5X061โต้เป็น อย่า งน้อ ย
2.17. บริษ ัท เจ้า ของผลิต กัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ท ี่เสนอต้อ งโต้ร ับ มาตรฐานสากล พร้อ มเอกสาร
ยืน ยัน มาตรฐานคุณ ภาพ 150 9001 และ 150 14001 หริอดีก'ว่า
2.18. เครี่อ งคอมพิว เตอร์ท ี่เสนอต้อ งมีศ ูน ย์บ ริก ารโต้ร ับ การรับ รองมาตรฐาน 180 9001 ทั้ง
ข ^ ร และ ผ/\0 อยู่ในเขตภาคเหนือ โดยมิใช่ก ารแต่งตั้งบริษ ัท อื่น ใดให้เป็น ศูน ย์บ ริก ารแทน
เพี่อ รองรับ การให้บ ริก ารหลัง การขาย พร้อ มแนบเอกสารรับ รอง
2.19. ผลิตกัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ เสนอต้องโต้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมเอกสารยืนยันมาตรฐาน
คุณ ภาพโดยระบุยี่ห ้อ ซี่'อรุ่น ตรงตามที่เสนอ
2.19.1. มาตรฐานการแพร่ก ระจายคสืน แม่เหล็ก โฟฟัา 500
2.19.2. มาตรฐานความปลอดภัย ข!. และ 05
2.19.3. มาตรฐานการประหยัด พลัง งานและลิง แวดล้อ ม 5ท6โสูV ร!ฉ!' และ 55547
2.20. มีเครึ่อ งสำรองโฟฟัา ขนาด 800\7บุ4 50พ
2 .20 . 1 .

เครื่อ งสำรองโฟที่เป็น ระบบ นก6 เท!6โอน!70

2.20.2. ระดับแรงดันโ'ฟฟ้า (อบ!เวน! ป0เ!ออุ6) เป็น 230\^\0 +/- 1070
2.20.3. ระดับ ความถี่โ ฬฟ้า (เกเวน! 5โ6อุน6ก๐/) 50/60 เ-เ2 +/- 5 เ-เ2 (อบ!อ ร©กร!กอุ)
2.20.4. มี'ช่องเลิยบโฟ แบบ ชก!V6โ50) 8เนอุ 4 ช่อง เป็น อย่า งน้อ ย สำหรับ สำรองโฟจาก
แบตเตอรี่ (8ต!!6เ7 8ฉอ๒ เว) และษัองกันโฟกระซาก (รนโอุ6 8๓!©น:๒ท)
2.20.5. มี 8ปิ!!6เ7 ออกท©นอโ ที่ส ามารถถอดเลิย บใหม่โ ต้โ ดยโม่ต ้อ งแกะเครื่อ งเพี่อ ความ
ปลอดภัย'ในการกรร่น ืเคลิอ นย้าย
2 .20 .6 . ต้อ งมีเ ลิย งเสือ นการทำงานของเครื่อ งเมื่อ แบตเตอรี่ท ำงาน
8อ!!©ญ

อก 8ฉ!!0ญ, 1 อผ

และ อ76โเ0ออ!

2.20.7. มีระบบ 4น!อ ร!ฉโ! ในกรถ่ผีโฟดับ และแบตเตอร์รื่จ่ายโฟจนหมดแล้ว ตัว เครื่อ ง
สามารถเปิด เครื่อ งโต้โ ดยอัต โนมัต ิ เมื่อ มีก ระแสโฟฟัา จ่า ยเข้า มาที่เครื่อ งหลัง จ';
โฟดับ

2.20.8. โต้ร ับ การรับ รองมาตรฐาน มอก., 180 9001, เรอ 14001, ^๐(-เร, 05, และ มอ!!.'
เป็น อย่า งน้อ ย

รายการุVI 3 เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 81 เครื่อ ง
มีร ายละเอีย ดดัง นี้
3 .1 . มีห น่ว ยประมวลผลกลาง (ปกช)ไม่น ้อ ยกว่า 8 แกนหลก (8 ๓ โ0) และ 8 แกนเสมือ น
(8 7เาโอฉฟ) จำนวน 1 หน่ว ย มีค วามจำแบบ 5๓๐ห: ปออ!าอ /V๒กก0เ7 รวมในระดับ (16761)
เดีย วกัน ขนาดไม่น ้อ ยกว่า 121ฬ8 ต้อ งมีค วามเร็ว สัญ ญาณนาพิก าพื้น ฐานไม่น ้อ ยว่า 3.0
6แ2
และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญ ญาณนาพิก าได้ไ ม่น ้อ ยกว่า 4.70 01-12
3.2. มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพ เป็น แผงวงจรเพื่อ แลดงภาพแยกจากแผงวงอรหสัก ที่ม ี
หน่ว ยความจำขนาดไม่น ้อ ยกว่า 2 68 และต้อ งมี ป64 หรือ อVI จำนวนรวมกัน ไม่น ้อ ย
กว่า 1 ช่อง และ แอ/ฬเ หรือ อเ5[ว๒7 กอก จำนวนรวมกัน ไม่น ้อ ยกว่า 1 ช่อง
3.3. แผงวงจรหลัก (/ฬ 01ก!ว00ฝ) สนับ สนุน การทำงานของหน่ว ยประมวลผลกลาง ใช่ปเาแวร61ไม่
น้อ ยกว่า 8365 ร6ก่6ร เทีย บเท่า หรือ ดีก ว่า และ 8102 มีเ ครื่อ งหมายการค้า เดีย วกัน กับ
ผลิต กัณ ฑ์ท ี่เสนอ
3.4. มีห น่ว ยความจำหลัก (กอ๓) ชนิด ออก4 มีข นาดไม่น ้อ ยกว่า 8 68
3 .5 . มีห น่ว ยจัด เกบข้อ มูล (แอโชอกํ7 6)ชนิด 20118 -5๒16 อโเ76 /ฬ.2 ผฬฬ 6 หรือ ดีก ว่า มีขนาด
ความจุไม่น ้อยกว่า 256 68 จำนวน 1 หน่วย และ ชนิด 5/414, หรือ ดีก ว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 78 ความเร็วรอบไม่น ้อ ยกว่า 7200 กกฬ จำนวน 1 หน่วย
3.6. การเรื่อ มต่อ ระบบเครือ ข่า ย (ผ61พอญ ๒๒ปอ06) และช่อ งสัญ ญาณต่า ง6]
3.6.1. ม ีช ่อ งเร ื่อ ม ต ่อ ร ะ บ บ เค ร ือ ข ่า ย (ม พ )แ บ บ 10/100/1000 8อ56-7 ห รือ ด ีก ว่า
.จำนวนไม่น ้อ ยกว่า 1 ช่อง โดยมี ๒๒ปอ06 เป็นแบบ ก๒ 45
3.6.2. ม ีช ่อ งส ำห รับ /พ 0โ0เวเา0ท6 และ แออฟ)วเา0ท6 ด ้า น ห ส ัง ด ัว เค ร ื่อ ง อ ย ่า ง ล ะ 1
ช่อ งสัญ ญาณ
3.6.3. มี'ช่องเสืยบ /ฬ!0โ0[วเาอกอ และ แอฉฟ)วเาอกอ ด้านหน้าดัว เครื่อ ง
3.6.4. มีพ อร์ต แบบอนุก รม (รอก่ฉเ) จำนวน 1 ช่อง
3.6.5. มีพ อร์ต ขนาน (กอโฉ!๒!) จำนวน 1 ช่อง
3.6.6. มีพ อร์ต ข28 3.0 หรือ ดีก ว่า อยู่ด ้า นหน้า ตัว เครื่อ งไม่น ้อ ยกว่า 4 ซ่อง และพอร์ต
ช28 2.0 หรือ ดีก ว่า ด้า นหลัง ตัว เครื่อ งไม่น ้อ ยกว่า 4 ช่อง
ก ั^
3.6.7. หน่ว ยอ่า นข้อ มูล ชนิด ปฉโฟกออฟอโรองรับ การอ่า นจากสือ ภายนอกได้แ ล®(เ
81^ 0
แบบติด ตั้งภายใน จำนวน 1 หน่วย
3.6.8. มี 510๒ แบบ กป!-2X130655 X16 1กป!-โIX[วโ655 XI และ กป! 5๒1 อย่า งละ 1 ช่! ^ รัอาจ่&
V.

๒''

0

3 7.

แป้น พิม พ์แ ละเมาส์
3.7.1. แป้น พิม พ์เป็น แบบ ชรธ หรือ ดีก ว่า โดยมีจ ำนวนแป้น พิม พ์โ ม่น ้อ ยกว่า 104 เง©7 มี
อัก ษรภาษาโทยและภาษาองกฤษติด บนแป้น กด,อ ย่า งถาวรภาย'ใต้เ ครือ ง1ห มาย
การค้า เดีย วกัน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่เสนอ
3.7.2. เมาส์ 0(31X01 รด'วแ แบบ ชร 8 พร้อ มแผ่น รองเมาส์ จำนวนโม่น ้อ ยกว่า 1 หน่วย
ภายใต้เครื่อ งหมายการค้า เดีย วกัน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่เสนอ
3.8. จอภาพสีแ บบ 100 ชนิด 180 ธฉอเช่!สู)'ไ! ขนาดโม่น ้อ ยกว่า 21.5 นิ้ว มีด วามละเอีย ดโม่น ้อ ย
กว่า 1,920 X 1,080 มี ปอก!โฉร! 8ฉ!เ0 โม่น ้อ ยกว่า รอ/พ1 มี 8©ร|วอกร© 11๓6 โม่เกิน 5 ๓ร.
มีช ่อ งเรื่อ มต่อ สัญ ญ าณ ภาพ
หรือ 0\/] และ แอ/พ หรือ 01ร(ว1๐Vแ'©ห; จำนวนรวมกัน
. โม่น ้อ ยกว่า 2 ช่อง และต้อ งโด้ร ับ มาตรฐาน 8 0 0 ,0 8 และ 8ท6ญVร1ฉโตรงตามรุ่น และ
ยี่ห ้อ ที่เสนอ
3 .9 . เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่ม ีต ัว เครื่อ งคอมพิว เตอร์ 8105 /ฬฉเทเวออโช่'จอภาพ เมาส์ แป้นพิมพ์ คู่มือ

เครื่อ งคอมพิว เตอร์ อยู่ภ ายใต้เครื่อ งหมายการค้า เดีย วกัน รื่ง โค้ร ับ การยอมรับ ใช่ง าน
จำหน่ายและบริการทั่วโลก (พ 0โ๒ พ!0๒)
3.10. ตัว เครื่อ งคอมพิว เตอร์ 8๒5 จอภาพ เมาส์ แป้นพิมพ์ คู่ม ีอ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ คู่ม ือ การใช่
งานและโปรแกรมจัด การอุป กรณ์ต ่า ง6] (0 โ๒©โ) เป็น ผลิต กัณ ฑ์ท ี่ร ะบุร ื่อ ตรงกับ เครื่อ งที่
เสนอจากผู้ผ ลิต โดยตรงและมีล ิฃ ลิท ริ ถูก ต้อ งตามกฎหมาย
3.11. ผลิต ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ท ี่เสนอจะต้อ งโต้ร ับ การทดสอบและรับ รองจาก /พอโอรอ]! พ!กช่อพร
10 โดยมีเอกสารรับ รองและระบุร ื่อ รุ่น จาก พ©)วร!!© (พ!ทช่อผร 10 แอโช่พฮโ© 0อ๓(วอ!!)ว!)!!V
นร!: แ 01 หรือใหม่กว่า)
3.12. ตัว เครื่อ งมี 8อพ©โ รนเวเว!V ขนาดโม่ต ํ่ากว่า 250 พอ!!ร (880 /\อ!!V© 808๒5 8๒!!กช๓)
3.13. ตัว เครื่อ งถูก ออกแบบมาให้ม ีข นาดเลก 5๓ 0แ 8อโ๓ 8ปิอ!อโ
3.14. มีร ะบ บ ความป ลอดภัย เท!โนร!อก /ช่ฉโ๓ รพ!!อ)า, ตาฮรร!ร 8ฉช่เออ^ และมี ร©อนโ!!'/ ตา!(ว
Iโนร!©ช่ 8เฉ!]อโ๓ /ฬอช่นI© (18/ฬ ^ 2 ) เทีย บเท่า หรือ ดีก ว่า
3.15; มีอ ุป กรณ์ป ้อ งกัน แป้น พิม พ์แ ละเมาส์ส ูญ หาย ต๐ช)© 8อช่เออ^ เทีย บเท่า หรือ ดีก ว่า
3.16. มี 5อ]!พฉโ© สำหรับ จัด การระบบ (5๐]!พฉโ© 0©รเ(!๐|ว /ฬฉทอสู©๓©ท!) ที่ส ามารถควบคุม
จากระยะโกล มีเ มน ูก ารท ำงาน ภาษ าโท ยและภาษ าอัง กฤษ สามารถใช่ง านในระบบ
พ!ทช่อพร พร้อ มแสดงเอกสารลิท รื่ก ารใช่ง านซอฟต์แ วร์ท ี่ถ ูก ต้อ งตามกฎหมายจากเจ้า
ผลิต ภัณ ฑ์ ตามจำนวนเครื่อ งเช่า ในสัญ ญานี้โ ดยมีค ุณ สมบัต ิต ัง นี้
3.16.1. สามารถแสดงช่อ มูล รายงานการติด ตั้ง 5อ]!พ.อโ©ภาย,ใ นตัว เครื่อ งลูก ข่า ย
3.16.2. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานอุป กรณ์ แอโช่พอโ© ภายในตัว เครื่อ งลูก ข่า ย
3.16.3. สามารถทำ 8©๓อ!© 0อท!โอ) โดยควบคุม เครื่อ งคอมพิว เตอร์ล ูก ข่า ย

3.16.4. สามารถส่ง โปรแกรมโปติด ตั้ง ผ่า นทางหน้าจอควบคุม โต้พ ร้อ ม6] กัน ทั้ง เครือ ข่า ย
3.16.5. สามารถทำการษัอ งกัน การใช้ง านโปรแกรมที่ใ ม่อ นุญ าตให้ใ ช้โ ต้
3.16.6. รองรับ การใช้ง านทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
3.16.7. รองรับ การใช้ง านระบบปฐบัต ิก าร พเทฟกพร เวอร์ชนส่าสุดโต้
3.16.8. สามารถนำออกรายงานรูป แบบของ 505 และ ^ ๗ โต้เป็น อย่า งน้อ ย
3.17. บริษ ัท เจ้า ของผลิต กัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ท ี่เสนอต้อ งโต้ร ับ มาตรฐานสากล พร้อ มเอกสาร
ยืน อัน มาตรฐานคุณ ภาพ 150 9001 และ 150 14001 หรือ ติก ว่า
3.18. เครื่อ งคอมพิว เตอร์ท ี่เสนอต้อ งมีศ ูน ย์บ ริก ารโต้ร ับ การรับ รองมาตรฐาน 150 9001 ทั้ง
ชเ04ร และ 5140 อยู่ใ นเขตภาคเหนือ โดยมิใ ช่ก ารแต่งตั้ง บริษ ัท อื่น ใดให้เป็น ศูน ย์บ ริก ารแทน
เพื่อ รองรับ การให้บ ริก ารหลัง การขาย พร้อ มแนบเอกสารรับ รอง
3.19. ผลิต กัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ท ี่เสนอต้อ งโต้ร ับ การรับ รองมาตรฐาน พร้อ มเอกสารยืน อัน มาตรฐาน
คุณ ภาพโดยระบุยี่ห ้อ อื่อ'รุ่น ตรงตามที่เสนอ
3.19.1. มาตรฐานการแพร่ก ระจายคลื่น แม่เหลกโฟฟ้า 500
3.19.2. มาตรฐานความปลอดภัย ขI และ 05
3.19.3. มาตรฐานการประหยัด พลัง งานและลิง แวดล้อ ม รท©โสูV 5101" และ 55547

รายการที่ 4 เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ ประมวลผลแบบที่ 3 จำนวน 10 เครื่อง
มีร ายละเอีย ดดัง นี้
4.1 มีห น่ว ยประมวลผลกลาง (05ช) โม่น ้อ ยกว่า 8 แกนหลัก (8 00โ©) และ 8 แกนเสมือ น (8
7เาโ©๗ ) จำนวน 1 หน่วย มีค วามจำแบบ .รทก๗ 0ฮทเา© เฬ©ทา0ทฺ/ ขนาดโม่น ้อ ยกว่า 12/ฬธ
ต้อ งมีค วามเรืว สัญ ญาณนาพิก าพื้น ฐานโม่น ้อ ยว่า 3.0 0แ2 และมีเทคโนโลยืเพิ่ม สัญ ญาณ
นาพิฑ าโต้โม่น ้อยกว่า 4.70 05)2
4.2 มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพ เป็น แผงวงจรเพื่อ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
07X1650 มีห น่ว ยความจำขนาดโม่น ้อ ยกว่า 4 08 วอ 55 และต้อ งมีพ อร์ต แ/ฬว! หรือ ติก ว่า
อย่า งน้อ ย 2 ช่อง
4.3 แผงวงจรหลัก (/ฬช;เก๗ 0โว่) ใช้ ตาแวร©1 แบบ เก!;©! 8365 5\เวโ655 □ ไ!เวร©!; เทีย บเท่า หรือ
ติก ว่า สนับ ฬนุน การทำงานของหน่ว ยประมวลผลกลาง และ 8105 มีเ ครื่อ งหมายการค้า
เดีย วกัน กับ ผลิต กัณ ฑ์ท ี่เสนอ
/ก ั? เ!
.
,
^ 19, 1
^
4.4 มีห น่ว ยความจำหลัก (50๓) ชนิด 0 0 5 4 มีข นาดรวมโม่น ้อ ยกว่า 16 08 รองรับ ก ารชุเ ^ง ^ 1 1
หน่ว ยความจำโต้ร วมโม่น ้อ ยกว่า 4 5๒1ร
4.5 มีห น่ว ยจัด เกบข้อ มูล (5)0๗ ว โ!ท©) ชนิด รอแช 51๐1:0 ว โ!'ท© /ฬ.2 ผ'//ฬ© หรือ ติก ว่า '
ความจุโ ม่น ้อ ยกว่า 512 08 หรือ ติก ว่า จำนวน 1 หน่วย
‘V-๙

0^ 08^-

4 6 มีอ ุป กรณ์อ ่านข้อ มูล ชนิด 0 ป0 -? พ 16* หรือ ดีก ว่า จำนวนไม่น ้อ ยกว่า 1 หน่วย
7 การเรือ มต่อ ระบบเครือ ข่า ย (ใ'!©!พอโเโ เทใ:©โ]ฮอ©) และช่อ งสัญ ญาณต่า งๆ
4.7.1 มีช ่อ งเรื่อ มต่อ ระบบเครือ ข่า ย (ผ©เพอโ!โ เทใ:©โ]อเอ©) แบบ 10/100/1000 8ฉร©-7 หรือ
ดีก ว่าจำนวนโม่น ้อ ยกว่า 1 ช่อง โดยมี เกใ:©โ]ออ© เป็นแบบ ญ -45
4.7.2 มีอ ุป กรณ์เรื่อ มต่อ เครือ 1ข่ายแบบไรสาย (พ!โ©!©25 [พ'!) ชนิดติดตั้งภายในที่รองรับมาตรฐาน
1555 802.11 ออ/เว/สู/ก และ 8เน©!ออ!!า 5.0
4 .7 .3 ม ีช ่อ งส ำห รับ /ฬ'เอโอเวเาอท©และ เ-เ6ฉปเวเาอท© ด้านหลังตัวเครื่ อ ง อ ย ่า ง ล ะ 1
ช่อ งลัญ ญาณ
4.7.4 มีช ่อ งเสียบ /ฬเอโอเวเาอก© และ แ©ออ!(วเาอท© ด้านหน้าตัว เครื่อ ง
4.7.5 มีพ อร์ต แบบอนุก รม (ร©โ'เอ!) จำนวน 1 ช่อง
4.7.6 มีพ อร์ต ขนาน (?ฉโฉ!!©!) จำนวน 1 ช่อง
4.7.7 มีพ อร์ต ชร8 3.0 หรือ ดีก ว่า อยู่ด ้า นหน้า ตัว เครื่อ งโม่น ้อ ยกว่า 4 ช่อง และพอร์ต
ชร8 2.0 หรือ ดีก ว่า ด้านหลัง ตัว เครื่อ งโม่น ้อ ยกว่า 4 ช่อง
4.7.8 หน่ว ยอ่า นข้อ มูล ชนิด ปอโอเ ?©ออ!©โ รองรับ การอ่า นจากสือ ภายนอกโต้แ ละเป็น แบบ
ติด ตั้ง ภายใน จำนวน 1 หน่วย

4.7.9 มี 5๒15 แบบ ?ต^สูโ ©รร XI© 1 ?ป1-5x^055 XI และ ?ต 5๒! อย่างละ 1 ช่อง
4.8 เฟ้นพิมพ์และเมาส์

4.8.1 เฟ้น พิม พ์เป็น แบบ ชรร หรือ ดีก ว่า โดยมีจ ำนวนเฟ้น พิม พ์โ ม่น ้อ ยกว่า 104 เง©7 มี
อัก ษรภาษาโทยและภาษาอัง กฤษติด บนเฟ้น กดอย่า งถาวรภายใต้เครื่อ งหมายการค้า
เดีย วอัน กับ ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่เสนอ
4.8.2 เม าส ์ 0 [ว!!อฉเ รอโอแ แบบ ชร 8 พ ร้อ มแผ่น รองเมาส์ จำนวนโม่น ้อ ยกว่า 1 หน่ว ย
ภายใต้เครื่อ งหมายการค้า เดีย วอัน กบผลิต ภัณ ฑ์ท ี่เสนอ
4.9 จอภาพสีแ บบ เ-ปอ ชนิด 150 8ฉอ1ป!สูเา! ขนาดโม่น ้อ ยกว่า 23.8 นิ้ว โดยสามารถปรับ สูง ตํ่า
และปรับหมุนในแนวตั้งโต้โม่น้อยกว่า 90 องศา, มีค วามละเอีย ดโม่น ้อ ยกว่า 1,920x1,080
จุด , มี ?65[วอก5 6 7เโก©โม่เกิน 4ทาร 1 ปอก!โฉร!?อ!๒โม่น ้อ ยกว่า 50/ฬ:ใ,มีช ่อ งเรือ มต่อ
สัญ ญาณภาพโม่น ้อ ยกว่า \70/เ 1 เ-เอ/ฬเ และ 015(3107 ? 0ป อย่า งละ 1 ช่อง พร้อ มสำโพงใน^
ตัว และต้อ งโต้ร ับ มาตรฐาน 5ปป, ป5 และ 5ท©โสู7 ร!ฉโ ตรงตามรุ่น และยี่ห ้อ ที่เสนอ /น ิ้ภ ัต ั้โ เ ®1
4 .1 0 เป็น ผลิต ภัณ ฑ ์ท ี่ม ีต ัว เครื่อ งคอมพิว เตอร์8 105/ฬปิเท!วอปิโปจอภาพ เมาส์ เฟ้น พิม พ์
เครื่อ งคอมพ ิว เตอร์ อยู่ภ ายใต ้เ ครื่อ งห ม ายการค้า เดีย วอัน รืง โด้ร ับ การยอมรัน ่เ
จำหน่า ยและบริก ารทวโลก (พอโเป พ!ป©)
อ า^

5๙^

รื่เ-

โ

ตัว เครื่อ งคอมพิว เตอร์ 81๐5 จอภาพ เมาส์ แบัน พิม พ์ คู่ม ือ เครือ งคอมพิว เตอร์ คู่ม ือ การใช้
งานและโปรแกรมตัด การอุป กรณ์ต าง6] (วโ!,V©โ) เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ีร ะบุช ่อ ตรงอัม เครือ งที
เสนอ'จากผู้ผ ลิต 'โดยตรงและมืล ิข ลิท ธิ้ ถูก ต้อ งตามกฎหมาย
4.]2 ผลิต ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ท ี่เฬนอจะต้อ งโต้ร ับ การทดสอบและรับ รองจาก ฬเอโอรอมี: พ!กอเอพร
10 โดยมีเอกสารรับ รองและระบุช ่อ รุ่น จาก พ©เว5116 (พเทอเอพร 10 แฉ๗พ(วโ© ป0๓}วฉ!แวแเ!V
ป!51:: แปI หรือใหม่กว่า)
4.13 ตัว เครื่อ งมี แอพ©โ รน)ว}วเV ขนาดโม่ต ากว่า 300 พฉซ:ร (โโป ^ อ!!V© 80โ1นร โเฉ!:!ทน๓)
4.14 ตัว เครื่อ งถูก ออกแบบมาให้ม ืข นาดเลก /พ(ะโอ โอโ๓ โฉซอโ
15 มีร ะบบความปลอดภัย เทซนร!อท /ข่ฉโ๓ รพ!!อ!า และ ป!าฉรร!ร โฉอ!!ออ!ง และมี ร©อนทํIV ป-!าแว
7โนร!©อ! โเฉ!มีวโ๓ /พวอ!น!© (7โ/ฬ V.2) เทีย บเท่า หรือ ดีก ว่า
4เ16 มีอ ุป กรณ์บ ัอ งภัน แบัน พิม พ์แ ละเมาส์ส ูญ หาย ปปิเว!© โฉอแออมี เทีย บเท่าหรือ ดีก ว่า
4.17 มี รอมี:พฉโ© สำหรับ ตัด การระบบ (รอมี:พฉโ© ว©ร!ซอ}ว /ฬฉทฉอ)©๓©ท!) ที่ส ามารถควบคุม
จากระยะโกส ม ีเ ม น ูก ารท ำงาน ภาษ าโท ยและภาษ าอัง กฤษ สามารถใช้ง านในระบบ
พ!ทอเอพร พร้อ มแสดงเอกสารลิท ธิ้ก ารใช้ง านซอฟต์แ วร์ท ี่ถ ูก ต้อ งตามกฎหมายจากเจ้า ของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ตามจำนวนเครื่อ งเช่า ในสัญ ญานี้โ ดยมีค ุณ สมบัต ิต ัง นี้
4.17.1. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานการติด ตั้ง รอมีพฉโ© ภายในตัว เครื่อ งลูก ข่า ย
4.17.2. สามารถแสดงข้อ มูล รายงานอุป กรณ์ แฉโอ!พฉโ© ภายในตัว เครื่อ งลูก ข่า ย
4.17.3. สามารถทำ โ©๓อ!:© ปอท!โอ! โดยควบคุม เครื่อ งคอมพิว เตอร์ล ูก ข่า ย
4.17.4. สามารถส่ง โปรแกรมโปติด ตั้ง ผ่า นทางหน้าจอควบคุม โต้พ ร้อ ม6] อัน ทั้ง เครือ ข่าย
4.17.5. สามารถทำการบัอ งอัน การใช้ง านโปรแกรมที่โ ม่อ นุญ าตให้ใช้โ ต้
4.17.6. รองรับ การใช้ง านทั้ง ภาษาโทยและภาษาอัง กฤษ
4.17.7. รองรับ การใช้ง านระบบปฏิบ ัต ิก าร พ!กอเอพร เวอร์ชั่นส่าสุดโต้
4.17.8. สามารถนำออกรายงานรูป แบบของ โวโ และ โXอ©! โต้เป็น อย่า งน้อ ย
4.18. บริษ ัท เจ้า ของผลิต ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ท ี่เสนอต้อ งโต้ร ับ มาตรฐานสากล พร้อ มเอกสาร
ยืน อัน มาตรฐานคุณ ภาพ 150 9001 และ !50 14001 หรือ ดีก ว่า
4.19. เครื่อ งคอมพิว เตอร์ท ี่เสนอต้อ งมีศ ูน ย์บ ริก ารโต้ร ับ การรับ รองมาตรฐาน 150 9001 ทั้ง
11

ช^/!ร และ แ/!ป อยู่ในเขตภาคเหนือ โดยมิใช่ก ารแต่งตั้ง บริษ ัท อื่น ใดให้เป็น ศูน ย์บ ริก าร
แทนเพิอ รองรับ การให้บ ริก ารหลัง การขาย พร้อ มแนบเอกสารรับ รอง
ทั้'-,. ~
"
1
‘ “
\
I .1 ®
4.20. ผลิต ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ท ี่เสนอต้อ งโต้ร ับ การรับ รองมาตรฐาน พร้อ มเอกสารยืน ยัน ๓ ^ ห^แ
มาตรฐานคุณ ภาพโดยระบุย ี่ห ้อ ช่อรุ่น ตรงตามที่เสนอ
4.20.1. มาตรฐานการแพร่ก ระจายคลื่น แม่เหล์ก โฟฟ้า โปป
4.20.2. มาตรฐานความปลอดภัย ช!- และ ปโ
V โ4

ปบัน?03^
น ?๙

4.20.3. มาตรฐานการประหยัด พลัง งานและสิง แวดล้อ ม 1ะท6ญV 5๒1" และ 58ธ47

2 . การรับ ประกัน และการบำรุง รัก ษาเครื่อ งคอมพิว เตอร์
2.1. ต ้อ ง ม ีก าร ร ับ ป ร ะ ก ัน อ ุป ก ร ณ ์แ ล ะ อ ะ โห ล ่จ าก เจ ้า ข อ งผ ล ิต ก ัณ ฑ ์ ท ั้ง ต ัว เค รื่อ ง 8)05 จอภ าพ
แบัน พิม พ์ เม าส ์ แ ล ะ เค ร ื่อ งส ำร อ งไฟ พ ร ้อ ม แ บ ต เต อ ร ี่ต าม ก ำห น ด ระ ย ะ เว ล าก าร เช ่า 3 ปี
แ ล ะ ผ ู้ใ ห ้เ ช ่า ต ้อ งจ ัด เจ ้า ห น ้า ท ี่ม าให ้บ ร ิก าร แ บ บ (วท 511:6 ร6ณ เ06 ต าม ร าย ล ะ เอ ีย ด ก าร
ก ำห น ด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ ข ้อ 1 ทั้ง 4 ร าย ก าร
2 .2 . ผ ู้ใ ห ้เ ช ่า ต ้อ งจ ัด ส ่ง เจ้า ห น ้า ท ี่ม าให ้บ ริก ารต ิด ต ั้ง ซ อ ฟ ต ์แ วร์ส ิข ส ิท ธ และระบ บ ป ฏ ิบ ัต ิก าร
ต าม ท ี่ม ห าว ิท ย าล ัย ก ำห น ด ต ล อ ด อ าย ุส ัญ ญ าเช ่า

2.3. ผ ู้ใ ห ้เ ช ่า ต ้อ งได ้ร ับ การแต ่ง ต ั้ง เป ็น ลายลัก ษ ณ ์อ ัก ษ รให ้เ ป ็น ต ัว แท น จำห น ่า ยจากบ ริษ ัท เจ้า ข อง
ผ ส ิต ก ัณ ฑ ์ร ื่ง ม ีส าข าอ ย ู่' ใน ป ระ เท ศ โท ย เพ ื่อ ม ีป ระส บ ก ารณ ์ค ว าม ช ำน าญ ,ใ น ก าร ด ูแ ล
เค รื่อ งค อ ม พ ิว เต อ ร์แ ล ะอ ุป ก รณ ์ท ี่เ ฬ น อ ได ้เ ป ็น อ ย่า งด ี พ ร้อ ม แน บ เอ กส ารรับ รองโด ย ระ บ ุ
เล ข ท ี่ป ระก าศ ส อ บ ราค าแล ะช ่อ ห น ่ว ยงาน ช ัด เจ น

2.4. ผู้ใ ห ้เ ช่า ต้อ งจัด ล่ง ตารางการเข้า บำรุง รัก ษาเครื่อ งคอมพิว เตอร์ป ระจำเดีอ น และล่ง รายงานผล
การ บ ำรุง รัก ษ า ป ระจำสัป ดาห ์แ ก่ผ ู้เ ช่า เป ็น ลายลัก ษ ณ ์อ ัก ษ ร ภายใน 10 รัน หลัง การ
บำรุง รัก ษารายเดือ น

2.5. ผ ู้ใ ห ้เ ช ่า ต ้อ งจัด ส ่ง เจ้า ห น ้า ท ี่ซ ่อ ม บ ำรุง ม าป ระจำท ี่ม ห าวิท ยาลัย พ ะเยา จำนวน 2 คน ตลอด
ส ัญ ญ าเช ่า เพ ื่อ บ ำร ุง ร ัก ษ าเค ร ื่อ งค อ ม พ ิว เต อ ร ์ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล าข อ งส ัญ ญ าเช ่า โด ย
ค ่า ใข ้จ ่า ย ท ี่เ ก ิด ข ึ้น ใน ร ะ ย ะ ส ัญ ญ าเช ่า ผ ู้ใ ห ้เ ช ่า ต ้อ งร ับ ผ ิด ช อ บ ค ่า ใข ้จ ่า ย ใน ก ารด ำเน ิน ก าร

ทั้งหมด โดยเจ้า หน้าที่ซ ่อ มบำรุง ที่ร ะบุไ ว้จ ะต้อ งได้ร ับ การรับ รองมาตรฐานความรู้ส ากล
/ฬร0/4 พเทฟอผร 10 และ (ะ0๓เว'71/4 /น- เป็น อย่า งน้อ ย
หากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุป กรณ์ชำรุดหรือใช้ก ารไม่ได้ ต้อ งน่าเครื่อ งคอมพิว เตอร์ท ี่ม ี
คุณ สมบัต ิเทีย บเท่าหรือ ดีก ว่ามาเปลี่ย นให้ภ ายในระยะเวลา 1 รัน ทำการ นับตั้งแต่รันที่
ได้ร ับ แจ้งปัญ หา
2.7. หากผิด สัญ ญาเช่า ทางผู้ใ ห้เช่า จะต้อ งยิน ยอมให้ท างมหาวิท ยาลัย ปรับ เป็น จำนวนเงิน
100 บาท ต่อ เครื่อ งต่อ รัน โดยหัก จากค่า เช่า รายเดือ นนั้น 6]
2.8 . เมื่อ ครบกำหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ใ ห้เช่า จะทำการมอบเครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ำหรับ
แบบประมวลผลในสัญ ญาและอุป กรณ์ต ่อ พ่ว งที่พ ร้อ มใช้ง านได้ ให้แ ก่ท างมหา'วิท ยาแแ
พะเยา เป็น จำนวน 507อ ของเครื่อ งคอมพิว เตอร์เช่า ในสัญ ญานี้
2 .9 . เม ื่อ ค ร บ ก ำห น ด ร ะ ย ะ เว ล าก าร เช ่า แ ล ะ ม ห าว ิท ย าล ัย ย ัง ไม ่ม ีเ ค ร ื่อ งค อ ม พ ิว เต อ ร ์ม าท เแ แ ^ เแ
ผ ู้ใ ห ้เ ช ่า จ ะ ต ้อ ง ย ิน ย อ ม ให ้ม ห า ว ิท ย า ล ัย ท ำ ส ัญ ญ า เช ่า ต ่อ ใน ร า ค า ไ ม ่เ ก ิน จ า ก ร า ค า เช ่า แ แ ^ า ^
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2 . 10.

ผู้เฬนอราคาต้อ งมีผ ลงานการให้เช่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ป ระเภทเดีย วกัน กับ ที่ป ระกวด
ราคาในวงเงิน โม่น ้อ ยกว่า 5,000,000 บาท รื่ง เป็น ผลงานเดีย วและเป็น คู่ส ัญ ญาโดยตรง
กับ ส่ว นราชการ หน่ว ยงานตามกฎหมาย ว่า ด้ว ยระเปีย บริห ารราชการส่ว นท้อ งถิ่น
หน่ว ยงานถิ่น รื่ง มีก ฎหมายบัญ ญัต ิใ ห้ม ีฐ านะเป็น ราชการบริห ารส่ว นท้อ งถิ่น รัฐ วิส าหกิจ
หริอ หน่ว ยงานเอกซนที่ม หาวิท ยาลัย เรื่อ ถือ

3. ผเสนอราคา จะต้อ งล่ง เอกสารข้อ มูล เพื่อ ประกอบการจัด ทำงบการเงิน ของ
มหาวิท ยาลัย
โดยมีร ายละเอีย ด ดังนี้
5.1 ต้นทุนสินค้าให้เช่า
5.2 ราคาท้อ งตลาด ณ วัน ที่เสนอราคาของสิน ค้าให้เช่า
5.3 ค่าใช่จ ่ายในการให้บ ริก าร
3.4 ค่า ใช่จ ่า ยที่เถิ่ย วช้อ งถิ่น (ถ้ามี)
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