
1250 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาซื้อโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 
เลขที่  …………………………..   

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์   
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
ลงวันที ่ 8  ธันวาคม  2560 

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

 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส านักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ชุด
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 40 ชุด  พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคย
ใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
1.2   แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3   แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป 
1.4   แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1)   หลักประกันสัญญา 
  1.5   บทนิยาม 
  (1)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.6    แบบบัญชีเอกสาร 
  (1)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  (2)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์�การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

/2.5 ไม่เป็นบุคคล… 

 

(-ร่าง-) 
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  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน    
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุ คคลนั้น
ด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

   2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด       
    2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
   2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

/(3) ในกรณีผู้ยื่น… 
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 (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
      (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                            (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                       
      (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
       ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์ �เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์�จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตาม
แบบในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
    3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
 (2) แคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4  
 (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.6 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

  ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์ �เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์�จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตาม
แบบในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)  

  4. การเสนอราคา 
     4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่น
ข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบ  ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากร
อ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ งปวงไว้แล้ว  จนกระทั่ งส่งมอบพัสดุให้  ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

/ราคาที่เสนอ 
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 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120 วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา         
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคา
มิได ้

 4.3 ผู้ ยื่ น ข้ อ เ สนอ จะต้ อ ง เ สนอก า หนด เ ว ล า ส่ ง ม อบ พัสดุ ไ ม่ เ กิ น  60  วั น 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

 4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุด
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ ส านักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ 
  4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์  

 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ่                 ระหว่างเวลา  น. ถึง    น. และเวลา ใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์�เป็นเกณฑ์ 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ   
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

 ๔.7  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ ส านักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ก่อนหรือ
ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อว่ามี
การกระท าอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส านักงานจะ
พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ส านักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์�ต่อการพิจารณาของ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

4.9  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

/(2) ราคาที่เสนอ 



 
- ๕ - 

(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้  
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงานจะ
พิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
       5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอ ส านักงาน จะพิจารณาจากราคารวม 
 5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อ 
เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อไม่ครบถ้วน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ส านักงาน ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น 
 5.4   ส านักงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงาน 

(2)  ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ ส านักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมได้  ส านักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริง
ดังกล่าว ไม่ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 5.6 ส านักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของส านักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งส านักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ 

/ลงโทษผู้ยื่น... 
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ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงาน ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือส านักงานจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่น
ข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่
รับฟังได้ ส านักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 5.7  ก่อนลงนามในสัญญา ส านักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์� 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก     
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด
ในการเสนอราคา 

 6. การท าสัญญาซื้อขาย  
 6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อวิทยาลัยเทคนิคจะนะจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้  
 6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ หรือส านักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1       
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 หรือท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กับส านักงานภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาซ้ือที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส านักงานยึดถือ
ไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 1 เงินสด 
  2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ส านักงาน ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่     
ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์�นั้นช าระตอ่เจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
  3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด      ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ �ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

  4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
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  5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ราคาเหมารวม) 
  ส านักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานถูกต้อง
และครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและส านักงาน
ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

  8.  อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
หรือท าข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย   
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที่ส านักงาน ได้รับมอบสิ่งของ  โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด ผู้รับขายตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
 10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับงานซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน           

ค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจ างวด  และ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้  และส านักนโยบาย
และแผนการอาชีวศึกษาได้โอนจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ   
 10.2  เมื่อส านักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์�แล้ว ถ้าผู้ขายจะตอ้งสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามา จากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2) จัดการให้สิ่ งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

/(3) ในกรณี… 
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 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส านักงานได้คัดเลือกแล้ว ไมไ่ปท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7  ส านักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณา ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 10.4  ส านักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของส านักงาน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้
ยื่นขอ้เสนอไมม่ีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพ่ิมเติม 
                ๑0.6  ส านักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากส านักงานไม่ได ้
                        (๑) ส านักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอ ที่จะท าการจัดซ้ือครั้งต่อไป  
                        (๒) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริต
อ่ืนใดในการเสนอราคา 
                       (๓) การท าการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานหรือกระทบ     
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
                     (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

          ๑2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                  ส านักงานสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                  ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอ  หรือท าสัญญากับส านักงานไว้ชั่วคราว 
 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
8  ธันวาคม  2560 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (All In One PC)  จ านวน  40  ชุด 
 เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งานในการจัดการเรียนการสอน   ซึ่งประกอบด้วย 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (All In One PC)   จ านวน  40 ชุด 
 2. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ีส าหรับผู้เรียน จ านวน  40 ชุด 

3. เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  1000 VA จ านวน  40 ชุด 
  
 

1  เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (All In One PC) จ านวน  40  ชุด 
 1.1  รายละเอียดทั่วไป 
  1.1.1  ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 

เช่น FCC พร้อมเอกสารรับรอง 
  1.1.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL หรือ CE 

หรือ CB หรือ TUV พร้อมเอกสารรับรอง 
  1.1.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO 9001 และ ISO 14001 Series 
            1.1.4  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อม EPEAT Gold Rating พร้อมเอกสาร

รับรอง และสามารถตรวจสอบได้จาก www.epeat.net หรือได้รับรองมาตรฐาน Green Guard Certified 
หรือเทียบเท่า 

            1.1.5  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  สาขาของบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  
หรือมีศูนย์บริการอยู่ในประเทศไทย จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ศูนย์ และได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO 
9001/2015 ทั้งนี้ศูนย์บริการ (โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์) จะต้องสามารถให้บริการแบบ On Site Services 

            1.1.6  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดย
เอกสารต้องมี เบอร์โทรส าหรับตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร 

            1.1.7 บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ, 
Drive และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet 

            1.1.8  มีการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี พร้อมรับประกันอุปกรณ์ทุก
ชิ้นส่วน และ ให้บริการแบบ Onsite Service 
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            1.1.9  มี Software ที่พัฒนาโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ท างานสนับสนุนการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล และ สามารถล็อคพอร์ต USB ไม่ให้ใช้งานร่วมกับ Flash drive หรือ External 
Harddisk เพ่ือป้องกันการคัดลอกข้อมูล 

            1.1.10 มี Hardware ท าหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน TPM 2.0 หรือ ดีกว่า Build in 
บนแผงวงจรหลัก 

            1.1.11 มี Hardware และ Software ที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนกับตัวเครื่องเวลาที่เครื่องมีปัญหา โดยส่วน
ของ Hardware ต้องสามารถแจ้งอาการเสียได้ไม่น้อยกว่า 7 รายการ และส่วนของ Software ต้องสามารถ
ใช้งานได้แม้ไม่มีระบบปฏิบัติการ(OS) และ รองรับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

            1.1.12 มีบริการตรวจซ่อมระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ไม่น้อยกว่า  2  ครั้งต่อ  1  ปี (ทุก 6 เดือน) ตลอด
ระยะเวลารับประกัน 

 1.2 รายละเอียดทางเทคนิค คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องประกอบด้วย 
  1.2.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Processor)  สถาปัตยกรรมแบบ 6th generation หรือ ดีกว่าความเร็วสัญญาณ 

(Clock Speed) ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz   แกนประมวลผลไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  มีเธรด  ไม่น้อย
กว่า 8 เธรด (8Tread)  และและมีหน่วยความจ าชนิดแคชแบบ Smart Cache ไม่น้อยกว่า 6 MB 

  1.2.2 มีหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 4 GB  เป็นชนิด DDR4  ความเร็ว (Bus) ไม่น้อยกว่า 2133 MT/s     
  1.2.3 มีช่องทางเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกและระบบเครือข่ายที่ติดตั้ง ในตัวอย่างถาวร (Built-In)     อย่างน้อย

ดังนี้ 
1.2.3.1  มีพอร์ต USB จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ports โดยอยู่บริเวณด้านข้างเครื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ports และ 

เป็นชนิด USB 3.1 ไม่น้อยกว่า 4 ports   
   1.2.3.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ RJ45 มาตรฐาน 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า   ไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
1.2.3.3  ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) ชนิดติดตั้งภายใน รองรับการเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n หรือดีกว่าจ านวน 1 ระบบ 
 1.2.3.4 มีช่องต่อหูฟังชนิดสเตอริโอ     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 1.2.3.5 มีช่องต่อไมโครโฟนภายนอก   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

1.2.3.6  มีช่องเชื่อมต่อจอภาพ แบบ HDMI/ DisplayPort หรือดีกว่า อย่างน้อย 1 ช่อง  
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  1.2.4 หน่วยจัดเก็บข้อมูล/อ่านข้อมูล ติดตั้งภายในตัวเครื่อง อย่างน้อยดังนี้ 
   1.2.4.1 ฮาร์ดดิสก์เชื่อมต่อแบบ Serial ATA III หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB  ความเร็วไม่

น้อยกว่า  7,200  rpm และมีเทคโนโลยี SMART IV จ านวนไม่น้อยกว่า  1  หน่วย 
   1.2.4.2 มีไดร์ฟท่ีสามารถอ่านและเขียนแผ่น DVD ชนิดติดตั้งภายในจ านวน 1 ชุด 

1.2.4.3  Media Card Reader รองรับการ์ด SD,SDHC,SDXC อย่างน้อย 1 ช่อง 
  1.2.5 มีจอภาพที่ใช้เทคโนโลยี WLED Backlit LCD  หรือดีกว่า ชนิดจอด้าน (Anti-glare) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 

นิ้ว สามารถแสดงผลที่ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ ากว่า 1,600 x 900 
  1.2.6 มีระบบเสียง แบบ High Definition  Audio สามารถตรวจจับช่องเสียบออดิโอ พร้อมล าโพงในตัว 

1.2.7  มีกล้องวีดีโอ ความละเอียดสูงสุดอย่างน้อยในระบบ HD หรือดีกว่า พร้อมไมโครโฟนในตัวเครื่อง 
1.2.8  แป้นพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB ไม่น้อยกว่า 104 คีย์ มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนแป้นพิมพ์แบบถาวร

และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ 
1.2.9  อุปกรณช์ี้ต าแหน่ง (Mouse) เชื่อมต่อแบบ USB เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ 

และมีแผ่นรอง (Mouse Pad) 
1.2.10 ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ และต้องสามารถ

แสดงหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ทีต่รงกับหมายเลขท่ีติดมากับตัวเครื่องได้ 
1.2.11 มีหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ติดที่ตัวเครื่องมาจากโรงงาน มองเห็นอย่างชัดเจน 
1.2.12 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีเอกสารแสดงและระบุถึง รุ่น (Model) ที่ 

เสนออย่างชัดเจน อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
1.2.12.1 ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าตามมาตรฐาน UL หรือเทียบเท่า กรณีได้รับมาตรฐานอ่ืนที่ 

เทียบเท่าต้องมเีอกสารเปรียบเทียบความเทียบเท่าของมาตรฐานที่ได้รับกับมาตรฐาน UL 
1.2.12.2 การแพร่กระจายคลื่นความถี่วิทยุตามมาตรฐาน FCC หรือเทียบเท่า กรณีได้รับมาตรฐานอ่ืนที่

เทียบเท่าต้องมเีอกสารเปรียบเทยีบความเทียบเท่าของมาตรฐานที่ได้รับกับมาตรฐาน FCC 
1.2.12.3 การประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน ENERGY STAR หรอืเทยีบเท่า กรณีได้รับมาตรฐานอ่ืน 

ที่เทียบเท่าต้องมเีอกสารเปรียบเทียบความเทียบเท่าของมาตรฐานที่ได้รบักับมาตรฐาน ENERGY 
STAR 
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1.2.12.4 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องหมายหรือแผ่นป้ายที่แสดงว่าใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ตามท่ีเสนอติดแสดงไว้ที่เครื่องที่ส่งมอบ 

           1.2.13 แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า (Power Supply) ที่สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าของประเทศไทย มีก าลังงานไม่เกิน 
                    90W active PFC 
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ีส าหรับผู้เรียน จ านวน 40  ชุด 
 5.1 รายละเอียดทั่วไป 
  5.1.1 เป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์และมีเก้าอ้ีขนาดพอเหมาะแก่การเรียนการสอน 
  5.1.2 เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
 5.2 รายละเอียดด้านเทคนิค 
  5.2.1 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   5.2.1.1 โครงสร้างเหล็กชุบโครเมี่ยมหรือดีกว่า 
   5.2.1.2 ขนาด (ความกว้างxความยาวxความสูง) 600 มม. x 800 มม. x 750 มม. (+/-10 มม.) 
   5.2.1.3 ปลายขาโต๊ะเสริมปุ่มปรับระดับพื้นท่ีสามารถปรับสูง-ต่ าได้ 
   5.2.1.4 ด้านล่างโต๊ะเสริมที่วาง เคสเครื่องคอมพิวเตอร์ 

   5.2.1.5 พ้ืนโต๊ะทั้งแผ่น  มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. และเคลือบผิวด้านบนส าหรับกันน้ าด้วย 
เมลามีนหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า 

   5.2.1.6 มีช่องร้อยสายไฟ สายสัญญาณต่างๆ  และมีแผ่นชั้นวางแป้นพิมพ์แบบรางเลื่อนได้ 
  5.2.2 เก้าอ้ีส าหรับผู้เรียน 
   5.2.2.1 เป็นเก้าอ้ีนั่งขาเหล็ก 4 ขา  โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
   5.2.2.2 เบาะและพนักพิงเป็นโครงไม้ประกอบฟองน้ า  หุ้มเบาะและพนักพิงด้วยหนังเทียมหรือ พีวีซีหรือ

วัสดุที่ดีกว่า 
   5.2.2.3 เก้าอีมีขนาด (ความกว้างxความลึกxความสูง)  45x55x87 เซนติเมตร 
   5.2.2.4 มียางรองขาเหล็กท้ัง 4 ขา และฐานเก้าอ้ีมีเหล็กเส้นคาดเพ่ือกันขาถ่างออก 
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3. เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1000 VA 
 9.1 รายละเอียดทั่วไป 
  9.1.1 เป็นเครื่องส ารองไฟฟ้า  สามารถส ารองไฟฟ้าได้นานไม่น้อยกว่า 15  นาที 
 9.2 รายละเอียดด้านเทคนิค 

9.2.1 สามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าได้เต็ม 1000 VA / 500 Watt หรือดีกว่า 
  9.2.2 มีเทคโนโลยี Line Interactive with stabilizer หรือดีกว่า 
  9.2.3 มีระบบควบคุมการท างานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ หรือดีกว่า 
  9.2.4 มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าได้อัตโนมัติ หรือดีกว่า 
  9.2.5 มีระบบควบคุมการท างานของ UPS ด้วย Software ผ่าน USB Port 
  9.2.6 มีระบบ Hotswapable สามารถเปลี่ยน Battery ได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องปิดเครื่อง 
  9.2.8 มีระบบตรวจสอบการเสื่อมสภาพของ BATTERY โดยอัตโนมัติ หรือดีกว่า 
  9.2.9 มีระบบป้องกันการใช้งานเกินก าลัง ป้องกันไฟกระชากพร้อมแสดงสถานะหรือดีกว่า 
           9.2.10 มีระบบการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานอุปกรณ์ 
            9.2.11 ช่องเสียบด้านหลัง (Outlet) เป็นแบบ Universal สามารถเสียบได้ทั้งขากลมและขาแบนและมีปลั๊ก

(SurgeProtection) ส าหรับเสียบ Printer 

 


