
  
 
 

รางครั้งที ่1 
 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ.  
เร่ือง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอรพรอมติดตั้ง 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 --------------------------------  

 
  ดวยสํานักงาน ก.พ. มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง   
จํานวน  19  ประเภทรายการ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ดังนี ้
 

 1.   เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server) จํานวน  4    เครื่อง 
 2.   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร  (Personal Computer) จํานวน      261   เครื่อง 
 3.   เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook) จํานวน       38   เครื่อง 
 4.   เครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer)  จํานวน       62   เครื่อง 
 5.   เครื่องพิมพแบบเลเซอรสี (Color Laser Printer)  จํานวน        5  เครื่อง 
                          6. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   จํานวน 3 เครื่อง 
                          7. เครื่องพิมพแบบ Multifunction จํานวน         1 เครื่อง                        

 8.  เครื่องพิมพชนดิกระแทก  (Dot Matrix Printer) จํานวน  2  เครื่อง                      
 9. เครื่อง Scanner  แบบ ADF จํานวน         1 เครื่อง 

                         10. เครื่อง Scanner   จํานวน       16   เครื่อง 
                         11. เครื่องฉายภาพ  (LCD  Projector) จํานวน 6 เครื่อง        
                         12. เครื่องแสดงผลจากคอมพิวเตอร  (Monitor) จํานวน 1 เครื่อง 
                         13.   เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) 500 VA จํานวน       77 เครื่อง 
                         14.   เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) 800 VA จํานวน       29 เครื่อง 
                         15.   เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS)  1 KVA จํานวน      7 เครื่อง 
                         16.   โปรแกรมปฏิบัติการสํานักงาน  จํานวน     299   ลิขสิทธิ์ 
                         17.   โปรแกรมจัดการฐานขอมูล จํานวน      2    ลิขสิทธิ์ 
                         18.  โปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร จํานวน  1  ชุด    
                         19. งานถายโอนขอมูล จํานวน 1 งาน 
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 1.   ผูเสนอราคาจะตองมีคณุสมบัติ   ดังตอไปนี ้
 1.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 1.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 1.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 1.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย   เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 

2. ผูเสนอราคาจะตองไปฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพื่อซักซอมความเขาใจพรอมดูสถานที่
ติดตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอร  หรือมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูแทนไปฟงรายละเอียดพรอมดูสถานที่แทน    
โดยพรอมกันในวันที่…………………………………  เวลา..................น.   ณ   หองประชุม ....................  
อาคาร................................   สํานักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี   ตั้งอยูเลขที่  47/101  หมู  4   ถนนติวานนท    
ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000   ผูเสนอราคาที่ไมไปฟงรายละเอียดและดูสถานที่
ติดตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอรจะตองปฏิบัติตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด เสมือนกับผูเสนอราคาที่ไปฟง
รายละเอียดและดูสถานที่ติดตั้งทุกประการ 
 

  3.  กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่  ................. 
...................................... ระหวางเวลา..................น.  ถึง..................น.   ณ  หองประชุม ...............  
อาคาร................................   สํานักงาน ก.พ.   จังหวัดนนทบุรี   ตั้งอยู เลขที่  47/101  หมู 4  ถนนติวานนท   
ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  
 

4. กําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ในวันที่.........................................  
    -  ลงทะเบียน     ระหวางเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  ทดสอบระบบ     ระหวางเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  เขาสูกระบวนการเสนอราคา   ระหวางเวลา................น.  ถึง................น. 

 

ณ  บริษัท บีส ไดเมนชั่น จํากัด    ตั้งอยูที่อาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต  ช้ัน 4  เลขที่ 88/88  หมูที่ 2  ซอยงามวงศวาน 6  
ถนนงามวงศวาน  ตําบลบางเขน  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   (หลังกระทรวงสาธารณสุข  ตึกศูนยบริการ 
พานาโซนิค)   ซ่ึงเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ในการประกวดราคาครั้งนี้ 
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              ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ  500.-  บาท  ไดที่กลุมงานบริหารทรัพยสิน  
อาคารศูนยสัมมนา  (อาคาร 3  ช้ัน 3)   สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  ตั้งอยูเลขที่ 47/101  หมู 4  ถนน 
ติวานนท    ตําบลตลาดขวัญ    อําเภอเมือง    จังหวัดนนทบุรี   11000   ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่........................................ 
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0 2547 1084    ในวันและเวลาราชการ  
 
                  ประกาศ    ณ   วันที่  ……………………………...                
 
 
 

          วาที่รอยตรี 
 

                            (วินยั   ชาคริยานุโยค) 
                          ที่ปรึกษาระบบราชการ 
                ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี  ......... /2551 
การซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง 

ตามประกาศสาํนักงาน ก.พ.  
ลงวันท่ี ............................................ 
----------------------------------------- 

  สํานักงาน ก.พ.  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “สํานักงาน”  มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง  จํานวน 19 ประเภทรายการ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามรายการ  
ดังนี้ 
 
 1.   เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server) จํานวน  4    เครื่อง 
 2.   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร  (Personal Computer) จํานวน      261   เครื่อง 
 3.   เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook) จํานวน       38   เครื่อง 
 4.   เครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer)  จํานวน       62   เครื่อง 
 5.   เครื่องพิมพแบบเลเซอรสี (Color Laser Printer)  จํานวน        5  เครื่อง 
                          6. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   จํานวน 3 เครื่อง 
                          7. เครื่องพิมพแบบ Multifunction จํานวน         1 เคร่ือง                        

 8.  เครื่องพิมพชนดิกระแทก  (Dot Matrix Printer) จํานวน  2  เครื่อง                      
 9. เครื่อง Scanner  แบบ ADF จํานวน         1 เครื่อง 

                         10. เครื่อง Scanner   จํานวน       16   เครื่อง 
                         11. เครื่องฉายภาพ  (LCD  Projector) จํานวน 6 เครื่อง        
                         12. เครื่องแสดงผลจากคอมพิวเตอร  (Monitor) จํานวน 1 เครื่อง 
                         13.   เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) 500 VA จํานวน       77 เครื่อง 
                         14.   เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) 800 VA จํานวน       29 เครื่อง 
                         15.   เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS)  1 KVA จํานวน      7 เครื่อง 
                         16.   โปรแกรมปฏบิัติการสํานักงาน  จํานวน     299   ลิขสิทธิ์ 
                         17.   โปรแกรมจัดการฐานขอมูล จํานวน      2   ลิขสิทธิ์ 
                         18.  โปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร จํานวน  1  ชุด    
                         19. งานถายโอนขอมูล จํานวน 1 งาน 
 
ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 
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 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง 

1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้งดวย 
 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
1.3 แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้งดวยวิธีการ 
         ทางอิเล็กทรอนิกส 
1.5 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 

         (1) หลักประกันซอง   
             (2) หลักประกันสัญญา 
  1.7 บทนิยาม 
   (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารสวนที่  1 
   (2)  บัญชีเอกสารสวนที่  2 
 

 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 

 2.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไม เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิ เ ล็กทรอนิกส  
ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  1.7 
 2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย   เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
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 3. หลักฐานการเสนอราคา 
 

  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน 2 สวน คือ 
 

  3.1 สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสํา เนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน  (1) 

(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(4) บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.8  (1)   

 

  3.2 สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 

   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ  4.3   
   (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา 
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
        (3) หลักประกนัซอง  ตามขอ  5 

       (4) บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.8  (2) 
 

 4. การเสนอราคา 
 

  4.1 ผูเสนอราคาตองยื ่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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  4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไปพรอมเอกสารสวนที่  1  และเอกสารสวนที่  2  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้
สํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง  โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะ
ขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ
ภายใน  3  วันทําการ 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบตัิทางเทคนิคครุภัณฑคอมพวิเตอร
พรอมติดตั้ง  ตามแบบในขอ 1.3 
   ทั้งนี้แคตตาล็อกของครุภัณฑใหขีดเสนใตเนนขอความที่อธิบายคุณสมบัติของครุภัณฑ
ดวย  และระบุวาตรงกับคุณลักษณะของครุภัณฑในขอใด  พรอมนี้ใหระบุในตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทางเทคนิคฯ  ชองเอกสารอางอิงดวยวาอางอิงแคตตาล็อกหนาใด 
  4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑ
หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในประเทศไทย หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งใหจําหนายผลิตภัณฑ   
ในประเทศไทย   พรอมแสดงเอกสารรับรองทุกรายการ (ยกเวนรายการที่ 19)  
  4.6 ผูเสนอราคาจะตองสงหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามแบบในขอ 1.4  จํานวน  3  ชุด 
  4.7 ผูเสนอราคาจะตองสงสําเนาเอกสารในขอ  3.2 (1),  4.4  และ4.5   จํานวน  4  ชุด 
    4.8 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน ...-...   หนวย  เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  สํานักงานจะไมรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว สํานักงานจะคืนใหแกผูเสนอ
ราคา 
  4.9 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผูเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ใหถี ่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา 
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื ้อด วยว ิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  4.10 ผู เสนอราคาจะตองยื ่นเอกสารประกวดราคาซื ้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ในวันท่ี  ............................................... ระหวางเวลา..................น.  ถึง..................น.   ณ  หองประชุม ...............  
อาคาร................................   สํานักงาน ก.พ.   จังหวัดนนทบุรี   ตั้งอยู เลขท่ี  47/101  หมู 4  ถนนติวานนท   
ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 
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        เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   
จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ  1.7  (1)  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูเสนอ
ราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว 
 

   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ 1.7 (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และ
สํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
 

   ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอ
ราคา ที ่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที ่ไมผาน
คุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหา
พัสดุใหถือเปนที่สุด 
 

   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาว า  กระบวนการเสนอราคาซื้ อ 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดไว  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา
พบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป 
จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  
แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา
กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมตนกระบวนการ
เสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
 

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
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  4.11 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่..................................... 

    -  ลงทะเบียน     ระหวางเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  ทดสอบระบบ     ระหวางเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  เขาสูกระบวนการเสนอราคา   ระหวางเวลา................น.  ถึง................น. 

 

ณ  บริษัท บีส ไดเมนชั่น จํากัด    ตั้งอยูที่อาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต  ช้ัน 4  เลขที่ 88/88  หมูที่ 2  ซอยงามวงศวาน 6  
ถนนงามวงศวาน  ตําบลบางเขน  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   (หลังกระทรวงสาธารณสุข  ตึกศูนยบริการ 
พานาโซนิค)   ซ่ึงเปนผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ในการประกวดราคาครั้งนี้   โดยจะตองปฏิบัติ
ดังนี้ 
  (1)  ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
พรอมติดตั้งดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเร่ิมตนท่ี  
22,453,500.-  บาท  (ยี่สิบสองลานสี่แสนหาหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) 
 (3)  ราคาที่ เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคา เพิ่ม  และภาษี อ่ืน  ๆ  (ถามี)  
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
 (4)  ราคาที่ เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง 
ไมสูงเกินกวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 (5)  หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (6)  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60  วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได 
 (7)  ผูเสนอราคาที ่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัด
ประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา 
 

    5. หลักประกันซอง 
 

  ผู เสนอราคาต องวางหลักประก ันซองพร อมก ับการยื ่นซองข อเสนอด านเทคน ิค  
จํานวน   1 ,122,675.- บาท   (หนึ่ งลานหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน )  
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน   ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา   (ตั้งแตวันท่ี. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ถึงวันท่ี 
...................................) โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้   
 



 

- 7 - 
 
  5.1 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน  ชื่อบัญชี  “สํานักงาน ก.พ.” โดยเปนเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
  5.2 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ 
ในขอ 1.6 (1) 
  5.3 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคาร                       
แหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ                  
ค้ําประกันดังระบุในขอ  1.6 (1) 
 5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

  หลักประกันซองตามขอนี้  สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
          การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
   6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม 
                     6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาราย
นั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอสํานักงานเทานั้น 
 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(1)   ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
สํานักงาน 

(2)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก 
ผูเสนอราคารายอื่น 
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 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคา  ช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่ เกี่ยวของ  กับผูเสนอราคาได สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม  หรือไมถูกตอง 
 

 6.5 สํานักงานทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะ 
พิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปน
เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
ซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
 

 6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ 
ผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7 สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

 7. การทําสัญญาซื้อขาย 
 

 7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถ 
สงมอบสิ่งของได ครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ สํานักงาน
อาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.5  ก็ได 
 

 7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบ 
ส่ิงของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือ ตามขอ 7.1  ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย  
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.5  กับสํานักงานภายใน  10  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5  ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  
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 (1) เช็คท่ีธนาคารสั่งจาย ใหแกสํานักงาน  ชื่อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเปนเช็คลงวันที่ 
ที่ทําสัญญาหรือ กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 (2) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ 
ใน ขอ 1.6 (2) 
 (3) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง 
ประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ 
ค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2) 
 (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญา พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

 8. อัตราคาปรับ 
                        คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ  0.10    ตอวัน 
 

 

 9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                       ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ 
ส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  1  ป นับถัดจากวันที่ผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   7  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

 10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
   10.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551          
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อสํานักงาน ก.พ. ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณแลวเทานั้น                        
 10.2  เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อส่ิงของตาม
การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามา
จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายส่ัง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
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(2) จัดการให ส่ิงของที่ ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มี สิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
   10.3 ผู เสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิ ธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกสตอ
สํานักงานฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.11 (3) (4) และ (5) 
มิฉะนั้นสํานักงานจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 10.4   การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาใหดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้ 
  10.4.1  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด 
 10.4.2  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 
 10.4.3  ผูมีสิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แลว  แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด 
เงื่อนไขท่ีกําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา  หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 
 10.4.4  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดทาย 
ในการเสนอราคา 
   10.5  ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ 
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน 
ผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  10.6  สํานักงานมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 
 
       สํานักงาน ก.พ.  
                          พฤศจิกายน   2550 
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รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จํานวน  4  เคร่ือง โดยแตละเคร่ืองมีคุณลักษณะดังนี ้
1.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปนรุนที่มีรูปแบบ RACK ขนาด 4U  
1.2 มีตู Rack มาตรฐานสําหรับติดตั้ง Server ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยตัวตู Rack เปนสีดํา มีพัดลม

ระบายอากาศ และปลั๊กไฟฟาพรอมสายดินจํานวนไมต่ํากวา 24 เตาเสียบ 
1.3 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมต่ํากวา Quad-Core Intel Xeon Processor 7000 

Sequence ทํางานที่ความเรว็สัญญาณนาฬกิา ไมต่ํากวา 2.93 GHz มีหนวยความจําแคช L2 
(L2 Cache Memory) ไมต่ํากวา 8 MB และมี Front Side Bus (FSB) ความเร็วไมต่ํากวา 
1066 MHz จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย 

1.4 มีหนวยความจําหลัก (Main Memory) แบบ ECC DDR2 667 MHz หรือดีกวาและมีความจุ
ไมต่ํากวา 8 GB โดย Memory แตละแถวตองมีความจุไมนอยกวา 1GB และสนับสนนุการ
ขยายเพิ่มไดไมต่ํากวา 64 GB 

1.5 มี RAID Controller ที่สามารถรองรับการทํา RAID แบบ 0,1,5 
1.6 มี Hard Disk Drive แบบ SAS (Serial Attached SCSI)  Hot Swap หรือดีกวา ที่มีความเร็ว

ในการหมนุ ไมต่ํากวา 10,000 รอบตอนาที ขนาดความจุตอหนวยไมนอยกวา 146 GB 
จํานวนไมนอยกวา 4 หนวยและทําเปน RAID 

1.7 มี Network Interface แบบ 10/100/1000 Gigabit Ethernet ไมนอยกวา 2 พอรต และ USB Port 
เวอรช่ัน 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา  2 พอรต 

1.8 มีชองรองรับการเชื่อมตอแบบ PCI จํานวนไมนอยกวา 6 ชอง 
1.9 มี Combo Drive หรือดีกวา แบบ Internal 
1.10 มี Power Supply แบบ Redundant จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย โดยแตละหนวยมีขนาด   

ไมนอยกวา 1200 Watts  
1.11 มีจอภาพสีแบบ LCD ขนาดไมต่ํากวา 15 นิ้ว สามารถแสดงผลที่ความละเอียดไมนอยกวา 

1024x768 จุด (Pixels), คียบอรด, เมาส ซ่ึงสามารถพับเก็บเขาภายในตวัตู และมีขนาด     
ไมเกิน 1U 

1.12 มีอุปกรณสลับสัญญาณ Keyboard, Video และ Mouse (KVM) แบบติดตั้งในตู Rack 
จํานวนไมนอยกวา 16 Port พรอมสายเชื่อมตอไมนอยกวา 16 สาย สามารถเลือก             
การเชื่อมตอแบบ USB หรือ PS/2 ได โดยมีขนาดไมเกิน 1U 

1.13 แตละเครื่องคอมพิวเตอรแมขายมีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2003 
Enterprise Edition หรือดีกวา มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายจากเจาของผลิตภัณฑ  
จํานวน 1 ลิขสิทธิ์ รองรับผูใชงานจํานวนลขิสิทธิ์ละไมต่ํากวา 5 ราย (5 CAL) พรอม
แผนโปรแกรม จํานวน 1 ชุด 

 

เอกสารแนบทายหมายเลข 1.1 
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1.14 ตัวเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  BIOS แผงวงจรหลัก   จอภาพ  เมาส  คยีบอรด  ตู Rack 
อุปกรณสลับสัญญาณ (KVM) และซอฟตแวรจดัการเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย  อยูภายใต
เครื่องหมายการคาเดียวกัน และตองสามารถทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ (Operating 
System)  ที่เสนอได 

1.15 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายไดรับมาตรฐาน FCC ,UL โดยแสดงเอกสารเปนหลักฐาน 
อยางชัดเจนตรงกับรุนที่เสนอ  

1.16 โรงงานผูผลิต ตองไดรับมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเปนหลักฐาน 
1.17 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 3 ป On-Site Service นับถัดจาก

วันที่ผานการตรวจรับ 
 
2. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร (Personal Computer) จํานวน  261  เคร่ือง โดยแตละเคร่ือง 

มีคุณลักษณะดังนี ้
2.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมต่ํากวา Intel Core 2 Duo Processor  ทํางานที่ความเร็ว

สัญญาณนาฬกิา ไมต่ํากวา 2.66 GHz    มีหนวยความจําแคช L2 (L2 Cache Memory)       
ไมต่ํากวา 4 MB และมี Front Side Bus (FSB) ความเร็วไมต่ํากวา 1333 MHz 

2.2 มีหนวยความจําหลัก (Main Memory) แบบ dual channel DDR2 667 MHz หรือดีกวา 
ขนาดไมต่ํากวา 2 GB (1GBx2) สามารถขยายเพิ่มเติมไดสูงสุด ไมต่ํากวา 8 GB 

2.3 มี Hard Disk ความจุไมนอยกวา 250 GB โดยความเร็วในการหมุนไมต่ํากวา 7,200 รอบ  
ตอนาที (rpm) ชนิด SATA 3.0Gb/s หรือดีกวา 

2.4 มี DVD-RW Drive ชนิด SATA แบบ Internal 
2.5 มี Floppy Disk Drive  ขนาด 3.5 นิ้ว  ความจุ 1.44 MB แบบ Internal 
2.6 มี Flash Drive ความจุไมนอยกวา 2 GB 
2.7 มีจอภาพสีแบบ LCD ขนาดไมต่ํากวา 19 นิ้ว สามารถแสดงผลที่ความละเอียดไมนอยกวา 

1280x1024 จุด (Pixels) 
2.8 มีระบบเสียงพรอมลําโพงแบบ External 
2.9 มีชองรองรับการเชื่อมตอแบบ PCI จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
2.10 มี USB Port เวอรช่ัน 2.0 หรือดีกวา อยางนอย 6 พอรต (โดยมีพอรตดานหนาไมนอยกวา   

2 พอรต ดานหลังไมนอยกวา 4 พอรต) 
2.11 มี Parallel Port ไมนอยกวา 1 พอรต และ Serial Port ไมนอยกวา 1 พอรต 
2.12 มี Network Interface แบบ 10/100/1000 Gigabit Ethernet 
2.13 สนับสนุนมาตรฐาน TPM 1.2 (Trusted Platform Module) หรือสูงกวา 
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2.14 มี LED แสดงปญหาที่เกิดขึน้กับการทํางานของเครื่องอยางนอยดังนี้  Memory , Hard disk , 
Main Board 

2.15 เครื่องคอมพิวเตอรเปนรุนทีม่ีรูปแบบ Small Form Factor 
2.16 มีพัดลมระบายความรอนของเครื่อง ที่สามารถปรับความเร็วไดตามอณุหภูมิของเครื่อง และ

ไมมีเสียงดังรบกวนขณะใชงาน 
2.17 มีคียบอรดที่มปีุมกดจํานวนไมนอยกวา 104 ปุม  โดยมีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ติดอยูบนปุมอยางชัดเจน 
2.18 มีเมาสชนิด Optical Scrolling พรอมแผนรอง 
2.19 ตัวเครื่องคอมพิวเตอร BIOS แผงวงจรหลกั จอภาพ เมาส คียบอรด และลําโพง อยูภายใต

เครื่องหมายการคาเดียวกัน และตองสามารถทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ (Operating 
System)  ที่เสนอได 

2.20 มีแผน CD หรือ DVD Recovery System ที่อยูภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน และ      
ตองสามารถทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ (Operating System)  ที่เสนอได 

2.21 มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows Vista Business  
หรือดีกวา  โดยมีแผนโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายจากเจาของผลิตภัณฑ  
และมีคูมือการใชงานเปนภาษาไทย 

2.22 เครื่องไมโครคอมพิวเตอรไดรับมาตรฐาน FCC, UL หรือ มอก. 1956-2548, 1561-2541 
โดยแสดงเอกสารเปนหลักฐานอยางชัดเจนตรงกับรุนที่เสนอ 

2.23 โรงงานผูผลิตไดรับมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเปนหลักฐาน 
2.24 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 3 ป On-Site Service นับถัดจาก

วันที่ผานการตรวจรับ 
 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook) จํานวน  38  เคร่ือง โดยแตละเคร่ืองมีคณุลักษณะดงันี้ 
3.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมต่ํากวา Intel Core 2 Duo Processor ความเรว็สัญญาณ

นาฬิกา ไมต่ํากวา 2.20 GHz  มีหนวยความจาํแคช L2 (L2 Cache Memory) ไมต่ํากวา 4 MB 
และมี Front Side Bus (FSB) ความเร็วไมต่าํกวา 800 MHz 

3.2 มีหนวยความจาํหลัก (Main Memory) แบบ DDR2 667 MHz หรือดีกวา ขนาดไมต่ํากวา 2 GB 
สามารถขยายเพิ่มเติมไดสูงสดุ ไมต่ํากวา 4 GB 

3.3 มี Graphics Controller ที่สามารถแสดงผลหนาจอที่ความละเอียดไมต่าํกวา 1280 x 800 จุด 
(Pixels) 

3.4 มีจอภาพขนาด 14.1 นิ้ว WXGA 
3.5 Hard Disk ความจุไมนอยกวา 120 GB 
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3.6 มี DVD-RW Drive แบบ Internal 
3.7 มี Flash Drive ความจุไมนอยกวา 2 GB 
3.8 มีระบบเสียงตดิตั้งมาบนเมนบอรด พรอมลําโพงแบบ Internal 
3.9 มี VGA Port สําหรับตอ LCD Projector 
3.10 มี USB Port เวอรช่ัน 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 พอรต 
3.11 มี Network Interface แบบ 10/100/1000 Gigabit Ethernet , Wireless LAN และ Bluetooth  

เปนแบบ Internal 
3.12 มี FAX/Modem ความเร็วไมต่ํากวา 56 Kbps. 
3.13 มีคียบอรดที่มอัีกษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยูบนปุมอยางชัดเจน 
3.14 มีเมาสชนิด Optical Scrolling พรอมแผนรอง 
3.15 มีน้ําหนกัรวมของตัวเครื่องและแบตเตอรี่ ไมเกิน 2.0 Kg 
3.16 สนับสนุนมาตรฐาน TPM 1.2 (Trusted Platform Module) หรือสูงกวา และมี Fingerprint 

Reader 
3.17 มีกระเปาหิว้และสายสะพายอยางด ี
3.18 มีแผน CD หรือ DVD Recovery System ที่อยูภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน และตอง

สามารถทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่เสนอได 
3.19 มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows Vista Business  

หรือดีกวา  โดยมีแผนโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ ถูกตองตามกฎหมายจากเจาของผลิตภัณฑ  
และมีคูมือการใชงานเปนภาษาไทย 

3.20 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพาไดรับมาตรฐาน FCC ,UL โดยแสดงเอกสารเปนหลักฐาน 
3.21 โรงงานผูผลิต ตองไดรับมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเปนหลักฐาน 
3.22 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 3 ป On-Site Service นับถัดจาก

วันที่ผานการตรวจรับ 
 

4. เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) ดังนี ้
 

4.1 เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) ขนาด A4 จํานวน  61  เคร่ือง โดยแตละเคร่ือง      
มีคุณลักษณะดังนี ้

4.1.1 มีความเร็วในการพิมพแบบรางไมต่ํากวา 27 หนาตอนาที ดวยกระดาษ Letter 
4.1.2 สามารถพิมพแผนแรกใชเวลาไมเกิน 8.5 วินาท ีดวยกระดาษ Letter 
4.1.3 มีความละเอียดไมต่ํากวา 1200x1200 dpi 
4.1.4 มีหนวยประมวลผลไมต่ํากวา 400 MHz 
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4.1.5 มีหนวยความจํามาตรฐาน ขนาดไมนอยกวา 32 MB และสามารถขยายไดไมนอยกวา 
288 MB 

4.1.6 มีถาดปอนกระดาษอเนกประสงค (Tray) ไมต่ํากวา 50 แผน ถาดใสกระดาษมาตรฐาน 
(Tray) ไมต่ํากวา 250 แผน และที่รองรับเอกสารออกไมต่ํากวา 125 แผน 

4.1.7 มีพอรตตอเชื่อมกับคอมพวิเตอรเปนชนดิ USB Port เวอรช่ัน 2.0 หรือดกีวา พรอมสาย 
และมี Network Interface เปนแบบ Ethernet (Internal) หรือดีกวา 

4.1.8 Drum และ Toner ตองเปนชิน้เดียวกนั 
4.1.9 มีคูมือการใชงาน (User’s Manual) 
4.1.10 ผูเสนอราคาผลติภณัฑตองระบุแหลงกําเนดิของผลิตภณัฑหรือประเทศทีผ่ลิต

ผลิตภณัฑดวย 
4.1.11 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 3 ป นับถัดจากวันที่ผาน

การตรวจรับ 
 

4.2 เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) ขนาด A3 จํานวน  1  เคร่ือง  มีคุณลักษณะดังนี ้
4.2.1 มีความเร็วในการพิมพแบบรางไมต่ํากวา 35 หนาตอนาที ดวยกระดาษ Letter 
4.2.2 สามารถพิมพแผนแรกใชเวลาไมเกิน 10 วนิาที ดวยกระดาษ Letter 
4.2.3 มีความละเอียดไมต่ํากวา 1200x1200 dpi 
4.2.4 มีหนวยประมวลผลไมต่ํากวา 460 MHz 
4.2.5 มีหนวยความจํามาตรฐาน ขนาดไมนอยกวา 128 MB และสามารถขยายไดไมนอย

กวา 512 MB 
4.2.6 มีถาดปอนกระดาษอเนกประสงค (Tray) ไมต่ํากวา 100 แผน ถาดใสกระดาษมาตรฐาน 

(Tray) ไมนอยกวา 2 ถาด โดยถาดแรกไมต่ํากวา 250 แผน ถาดที่ 2 ไมต่ํากวา 500 แผน 
และที่รองรับเอกสารออกไมต่ํากวา 250 แผน 

4.2.7 มีระบบพิมพเอกสาร 2 หนา อัตโนมัติ Automatic two-sided printing 
4.2.8 มีพอรตตอเชื่อมกับคอมพวิเตอรเปนชนดิ USB Port เวอรช่ัน 2.0 หรือดกีวา พรอมสาย 

และ มี Network Interface เปนแบบ Ethernet (Internal) หรือดีกวา 
4.2.9 มีคูมือการใชงาน (User’s Manual) 
4.2.10 ผูเสนอราคาผลติภณัฑตองระบุแหลงกําเนดิของผลิตภณัฑหรือประเทศทีผ่ลิต

ผลิตภณัฑดวย 
4.2.11 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 3 ป นับถัดจากวันที่ผาน

การตรวจรับ 
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5. เคร่ืองพิมพแบบเลเซอรสี (Color Laser Printer) ดังนี ้
5.1 เคร่ืองพิมพแบบเลเซอรสี (Color Laser Printer) ขนาด A4 จํานวน  3  เคร่ือง  

โดยแตละเคร่ืองมีคุณลักษณะดังนี ้
5.1.1 มีความเร็วในการพิมพแบบรางขาวดําและสี ไมต่ํากวา 22 หนาตอนาท ีดวยกระดาษ 

Letter 
5.1.2 สามารถพิมพแผนแรกใชเวลาไมเกิน 12.5 วินาท ี
5.1.3 มีความละเอียดไมต่ํากวา 1200 x 600 dpi 
5.1.4 มีหนวยประมวลผลไมต่ํากวา 450 MHz 
5.1.5 มีหนวยความจํามาตรฐาน ขนาดไมนอยกวา 256 MB และสามารถขยายไดไมนอย

กวา 1024 MB 
5.1.6 มีถาดปอนกระดาษอเนกประสงค (Tray) ไมต่ํากวา 100 แผน ถาดใสกระดาษมาตรฐาน 

(Tray) ไมต่ํากวา 250 แผน และที่รองรับเอกสารออกไมต่ํากวา 250 แผน 
5.1.7 มีพอรตตอเชื่อมกับคอมพวิเตอรเปนชนดิ USB Port เวอรช่ัน 2.0 หรือดกีวา พรอมสาย 

และ มี Network Interface เปนแบบ Ethernet (Internal) หรือดีกวา 
5.1.8 มีคูมอืการใชงาน (User’s Manual) 
5.1.9 ผูเสนอราคาผลติภณัฑตองระบุแหลงกําเนดิของผลิตภณัฑหรือประเทศทีผ่ลิต

ผลิตภณัฑดวย 
5.1.10 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 3 ป นับถัดจากวันที่ผาน

การตรวจรับ 
 

5.2 เคร่ืองพิมพแบบเลเซอรสี (Color Laser Printer) ขนาด A3 จํานวน  2  เคร่ือง  
โดยแตละเคร่ืองมีคุณลักษณะดังนี ้

5.2.1 มีความเร็วในการพิมพแบบรางขาวดําและสีไมต่ํากวา 27 หนาตอนาที ดวยกระดาษ 
Letter 

5.2.2 สามารถพิมพแผนแรกใชเวลาไมเกิน 16 วนิาที 
5.2.3 มีความละเอียดไมต่ํากวา 600 x 600 dpi 
5.2.4 มีหนวยประมวลผลไมต่ํากวา 533 MHz 
5.2.5 มีหนวยความจํามาตรฐาน ขนาดไมนอยกวา 160 MB และสามารถขยายไดไมนอย

กวา 544 MB 
5.2.6 มีถาดปอนกระดาษอเนกประสงค (Tray) ไมต่ํากวา 100 แผน ถาดใสกระดาษมาตรฐาน 

(Tray) ไมต่ํากวา 500 แผน และที่รองรับเอกสารออกไมต่ํากวา 250 แผน 
5.2.7 มีระบบพิมพเอกสาร 2 หนา อัตโนมัติ Automatic two-sided printing 
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5.2.8 มีพอรตตอเชื่อมกับคอมพวิเตอรเปนชนดิ USB Port หรือดกีวา พรอมสาย และมี 
Network Interface เปนแบบ Ethernet (Internal) หรือดกีวา 

5.2.9 มีคูมือการใชงาน (User’s Manual) 
5.2.10 ผูเสนอราคาผลติภณัฑตองระบุแหลงกําเนดิของผลิตภณัฑหรือประเทศทีผ่ลิต

ผลิตภณัฑดวย 
5.2.11 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 3 ป นับถัดจากวนัที่ผาน

การตรวจรับ 
 
6. เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ขนาด A4 จํานวน 3 เคร่ือง โดยแตละเคร่ือง 

มีคุณลักษณะดังนี ้
6.1 ความเร็วในการพิมพแบบราง ขาวดําไมต่ํากวา 36 หนาตอนาที และสี ไมต่ํากวา 35 หนา 

ตอนาที 
6.2 ความละเอียดในการพิมพขาวดํา ไมต่ํากวา 1200x1200 dpi และพิมพสี ไมต่ํากวา 4800 x 

1200 optimized dpi 
6.3 แยกตลับหมึกพิมพออกจากกันตามส ี
6.4 มีหนวยประมวลผลไมต่ํากวา 192 MHz 
6.5 มีหนวยความจํามาตรฐาน ขนาดไมนอยกวา 32 MB 
6.6 มีถาดปอนกระดาษอเนกประสงค (Tray) ไมต่ํากวา 250 แผน ถาดใสกระดาษมาตรฐาน (Tray) 

ไมต่ํากวา 350 แผน และที่รองรับเอกสารออกไมต่ํากวา 150 แผน  
6.7 มีระบบพิมพเอกสาร 2 หนา อัตโนมัติ Automatic two-sided printing 
6.8 มีพอรตตอเชื่อมกับคอมพิวเตอรเปนชนิด USB Port เวอรช่ัน 2.0 หรือดีกวา พรอมสาย และ 

ม ีNetwork Interface เปนแบบ Ethernet (Internal) หรือดกีวา  
6.9 มีคูมือการใชงาน (User’s Manual) 
6.10 ผูเสนอราคาผลิตภัณฑตองระบุแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑหรือประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑดวย 
6.11 การรับประกนัทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 1 ป นับถัดจากวนัที่ผานการ 

ตรวจรับ 
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7. เคร่ืองพิมพแบบ Multifunction ขนาด A4 จํานวน  1  เคร่ือง   มีคุณลกัษณะดังนี ้
7.1 ความเร็วในการพิมพแบบราง ขาวดําไมต่ํากวา 20 หนาตอนาที และสีไมต่ํากวา 4 หนา    

ตอนาที ดวยกระดาษ Letter 
7.2 สามารถพิมพขาวดําแผนแรกใชเวลาไมเกนิ 18 วินาที และพิมพสีแผนแรกใชเวลาไมเกิน 

29 วินาท ี
7.3 ความละเอียดในการพิมพขาวดําและสีไมต่าํกวา  600 x 600 dpi 
7.4 ความเร็วในการถายเอกสารขาวดํา ไมต่ํากวา 20 หนาตอนาที และถายเอกสารสี ไมต่ํากวา    

4 หนาตอนาท ีดวยกระดาษ Letter 
7.5 ถายเอกสารแบบยอขยายไดอยางนอย 25% - 400% 
7.6 ความละเอียดในการสแกนภาพไมนอยกวา 1200x1200 dpi 
7.7 ความเร็วในการรับ-สง Fax ไมนอยกวา 33 kbps 
7.8 มีอุปกรณอาน Memory Card (Card Reader) แบบ Internal สนับสนุน Memory Card 

ประเภท MMC, SD, CF, XD ,SM และ MS เปนอยางนอย 
7.9 มีหนวยประมวลผลไมต่ํากวา 264 MHz 
7.10 มีหนวยความจาํมาตรฐาน ขนาดไมนอยกวา 96 MB และสามารถขยายไดไมนอยกวา 224 MB 
7.11 มีถาดปอนกระดาษอเนกประสงค (Tray) ไมต่ํากวา 125 แผน ถาดใสกระดาษมาตรฐาน (Tray) 

ไมต่ํากวา 250 แผน ถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ Automatic document feeder (ADF) ไมต่าํกวา 
50 แผนและทีร่องรับเอกสารออกไมต่ํากวา 125 แผน  

7.12 มีพอรตตอเชื่อมกับคอมพิวเตอรเปนชนิด USB Port เวอรช่ัน 2.0 หรือดีกวา พรอมสาย และ 
มี Network Interface เปนแบบ Ethernet (Internal) หรือดกีวา  

7.13 มีคูมือการใชงาน (User’s Manual) 
7.14 ผูเสนอราคาผลติภณัฑตองระบุแหลงกําเนดิของผลิตภณัฑหรือประเทศทีผ่ลิตผลิตภณัฑดวย 
7.15 การรับประกนัทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 3 ป นับถัดจากวนัที่ผานการ 

ตรวจรับ 
 

8. เคร่ืองพิมพชนิดกระแทก (Dot Matrix Printer) จํานวน  2  เคร่ือง  โดยแตละเคร่ืองมีคุณลักษณะ
ดังนี ้
8.1 มีหัวพิมพแบบ 24 เข็มพิมพ และเปนชนิดแครยาว 
8.2 มีความเร็วสูงในการพิมพแบบราง (10 ตัวอักษร/นิ้ว) ความเร็วไมต่ํากวา 480 ตัวอักษร 

ตอวินาท ี
8.3 มี Parallel Port ไมนอยกวา 1 พอรต 
8.4 สามารถพิมพตนฉบับ 1 ตนฉบับ พรอมสําเนาไดไมนอยกวา 5 ชุดพรอมกัน 
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8.5 มีคูมือการใชงาน (User’s Manual) 
8.6 ผูเสนอราคาผลติภณัฑตองระบุแหลงกําเนดิของผลิตภณัฑหรือประเทศทีผ่ลิตผลิตภณัฑดวย 
8.7 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 1 ป นับถัดจากวันที่ผานการ

ตรวจรับ 
 

9. เคร่ือง Scanner แบบ ADF จํานวน  1  เคร่ือง  มีคุณลักษณะดังนี ้
9.1 ใชเทคโนโลยกีารสแกนภาพแบบ CCD 
9.2 มีระบบปอนกระดาษอัตโนมตัิ Automatic document feeder (ADF) ไมนอยกวา 100 แผน 
9.3 ความเรว็ในการสแกนในระบบ ADF ไมต่ํากวา 25ppm/50ipm 
9.4 แสดงภาพหลงัจาก Scan ไดภายในเวลาไมเกิน 4 วินาท ี
9.5 มีความละเอียดในการสแกนภาพ (Resolution) ไมต่ํากวา 4800 x 4800 dpi 
9.6 สามารถสแกนสีไดแบบ 48 Bits Colour (Bit depth) หรือดีกวา 
9.7 สามารถใชกับกระดาษขนาด 8.5” x 14” และ 8.5” x 12.3” (A4)  ได 
9.8 มีพอรตเชื่อมกบัคอมพิวเตอรเปนชนิด USB Port เวอรช่ัน 2.0 พรอมสาย หรือดีกวา 
9.9 ผูเสนอราคาผลิตภัณฑตองระบุแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑหรือประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑดวย 
9.10 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 1 ป นับถัดจากวันที่ผานการ 

ตรวจรับ 
 
10. เคร่ือง Scanner จํานวน  16  เคร่ือง  โดยแตละเคร่ืองมีคุณลักษณะดังนี ้

10.1 เปน Scanner ชนิด Flatbed 
10.2 ใชเทคโนโลยกีารสแกนภาพแบบ CCD 
10.3 แสดงภาพหลงัจาก Scan ไดภายในเวลาไมเกิน 8.5 วินาท ี
10.4 มีความละเอียดในการสแกนภาพ (Resolution) ไมต่ํากวา 4800 x 9600 dpi 
10.5 สามารถสแกนสีไดแบบ 96 Bits Colour (Bit depth) หรือดีกวา 
10.6 สามารถใชกับกระดาษขนาด A4 ได 
10.7 มีพอรตตอเชื่อมกับคอมพิวเตอรเปนชนิด USB Port เวอรช่ัน 2.0 พรอมสาย หรือดีกวา 
10.8 ผูเสนอราคาผลิตภัณฑตองระบุแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑหรือประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑดวย 
10.9 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 1 ป นับถัดจากวันที่ผานการ 

ตรวจรับ 
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11. เคร่ืองฉายภาพ (LCD Projector) จํานวน  6  เคร่ือง  โดยแตละเคร่ืองมีคุณลักษณะดังนี ้
11.1 เปนเครื่องฉายภาพวดีีโอ และคอมพิวเตอรชนิด 1 เลนส 3 LCD Panel 
11.2 ความสวางไมนอยกวา 3000 ANSI Lumen 
11.3 ฉายภาพไดอยางนอย 40 - 300 นิ้ว สามารถนําเสนอภาพแบบไรสายได ( Wireless 

IEEE802.11b/g) 
11.4 มีระบบการปรับขนาดและโฟกัสของภาพ  
11.5 มีระบบเปด-ปดฝาครอบเลนสโดยอัตโนมตัิ 
11.6 มีระบบการปรับระดับขาตั้งเครื่องยกสูง-ต่ําโดยอัตโนมัต ิ
11.7 มีระบบแกไขความผิดเพีย้นจอภาพสี่เหล่ียมคางหมูใหเปนสี่เหล่ียมดานเทาโดยอัตโนมัติ 

ในแนวตั้ง 
11.8 มีระบบการเลอืกชองสัญญาณโดยอัตโนมตัิ 
11.9 มีความละเอียดของภาพไมต่าํกวา 1,024 x 768 Pixels 
11.10 สามารถปดเครื่อง และเคลื่อนยายไดทันที โดยไมจําเปนตองรอใหพัดลมหยุดทํางาน 
11.11 มีระบบยอ ขยายภาพ ระบบ Digital ไดอยางนอย 4 เทา 
11.12 มีระบบหยดุคางสัญญาณภาพ และระบบปดภาพชัว่คราว  
11.13 มีระบบควบคมุการกดปุมบนตัวเครื่องโดยไมไดตั้งใจ 
11.14 มี INPUT แบบ Analog RGB Port ไมนอยกวา 2 ชองและมีชองตอสัญญาณ Wireless LAN  
11.15 สามารถควบคุมการทํางานของตัวเครื่องดวยรีโมทคอนโทรลไรสาย 
11.16 สามารถควบคุมโปรแกรมการนําเสนอภาพไดดวยรีโมทคอนโทรลไรสายซึ่งมี Laser 

Pointer ในตัว 
11.17 น้ําหนกัตัวเครื่องไมเกิน 3.8 กิโลกรัม 
11.18 ผูเสนอราคาผลติภณัฑตองระบุแหลงกําเนดิของผลิตภณัฑหรือประเทศทีผ่ลิตผลิตภณัฑดวย 
11.19 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 1 ป นับถัดจากวันที่ผานการ 

ตรวจรับ 
 
12. เคร่ืองแสดงผลจากคอมพิวเตอร (Monitor) จํานวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะดังนี ้

12.1 เปนเครื่องแสดงผลชนิด LCD ขนาดไมนอยกวา 46” 
12.2 มีชองตอ HD15 PC Input / Audio x 1 , HDMI Input x 3 , Component / Audio In x 2 , 

Composite/ Audio In x 3 , Composite (Monitor) / Audio Out x 1 , Audio Out x 1 , 
Headphone Out x 1 

12.3 หนาจอประสทิธิภาพไมต่ํากวา Full HD ความละเอียดไมนอยกวา 2 ลานพิกเซล (1920 x 1080) 
12.4 มี Brightness ไมนอยกวา 500cd/m2 และ Response time ไมมากกวา 8ms  
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12.5 มี Dynamic Contrast ไมต่ํากวา 18000:1 และคอนทราสตสูงบนหนาจอ (on-screen contrast) 
ไมต่ํากวา 2200:1 

12.6 ระบบภาพและภาพ ( 2 Tuners PAP) พรอมหยุดภาพ (Picture Freeze) 
12.7 มีกําลังขับเสียงไมนอยกวา 11W x 2 พรอมระบบเสียง  S-Force และ Simulated Stereo 
12.8 มีเมนูใชงาน ภาษาไทย 
12.9 ผูเสนอราคาผลติภณัฑตองระบุแหลงกําเนดิของผลิตภณัฑหรือประเทศทีผ่ลิตผลิตภณัฑดวย 
12.10 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 1 ป นับถัดจากวันที่ผานการ 

ตรวจรับ 
 
13. เคร่ืองควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) 500VA จํานวน 77 เคร่ือง โดยแตละเคร่ืองมีคณุลักษณะ

ดังนี ้
13.1 มีขนาดไมนอยกวา 500VA และสามารถสํารองกระแสไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที          

ที่ Computer Load  
13.2 เปนเครื่องจายไฟฟาสํารอง (UPS)  ที่ทํางานในลักษณะ Line Interactive หรือดีกวา 
13.3 มีแรงดันไฟฟาขาเขา 220 VAC +/- 25 % และความถี่ขาเขา 50Hz +/- 5% หรือดีกวา 
13.4 มีแรงดันไฟฟาขาออก 220 VAC +/- 8% และความถี่ขาออก 50Hz +/- 0.2% หรือดีกวา 
13.5 มีระบบปองกนัสายสัญญาณขอมูล Phone/fax/modem/DSL 
13.6 มีเตารับทางดานออกจํานวนไมนอยกวา 3 เตารับ 
13.7 แบตเตอรี่เปนแบบ Hot swappable และ Sealed Lead Acid โดยไมตองบํารุงรักษา 

(Maintenance Free) 
13.8 มีระบบปองกนัการตอพวงอปุกรณเกนิ 
13.9 มีระบบแสดงสภาวะเครื่องและมีเสียงเตือนเมื่อเกิดสภาวะผิดปกต ิ
13.10 มี USB Port เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรได 
13.11 มีระบบปรับแรงดันไฟฟาอตัโนมัติ Automatic Voltage Regulation (AVR)  
13.12 มีระบบ Software ที่ใชควบคมุการทํางานของ UPS ใหสามารถสั่ง Shut Down             

เครื่องคอมพิวเตอร 
13.13 ไดรับมาตรฐาน มอก. 1291-2545 หรือ FCC ,UL โดยแสดงเอกสารเปนหลักฐาน 
13.14 โรงงานผูผลิต ตองไดรับมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเปนหลักฐาน 
13.15 ผูเสนอราคาผลติภณัฑตองระบุแหลงกําเนดิของผลิตภณัฑหรือประเทศทีผ่ลิตผลิตภณัฑดวย 
13.16 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 2 ป นับถัดจากวันที่ผานการ 

ตรวจรับ 
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14. เคร่ืองควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) 800VA จํานวน 29 เคร่ือง โดยแตละเคร่ืองมีคณุลักษณะ
ดังนี ้
14.1 มีขนาดไมนอยกวา 800VA และสามารถสํารองกระแสไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที          

ที่ Computer Load  
14.2 เปนเครื่องจายไฟฟาสํารอง (UPS)  ที่ทํางานในลักษณะ Line Interactive หรือดีกวา 
14.3 มีแรงดันไฟฟาขาเขา 220 VAC +/- 25 % และความถี่ขาเขา 50Hz +/- 5% หรือดีกวา 
14.4 มีแรงดันไฟฟาขาออก 220 VAC +/- 8% และความถี่ขาออก 50Hz +/- 0.2% หรือดีกวา 
14.5 มีระบบปองกนัสายสัญญาณขอมูล Phone/fax/modem/DSL 
14.6 มีเตารับทางดานออกจํานวนไมนอยกวา 4 เตารับ 
14.7 แบตเตอรี่เปนแบบ Hot swappable และ Sealed Lead Acid โดยไมตองบํารุงรักษา 

(Maintenance Free) 
14.8 มีระบบปองกนัการตอพวงอปุกรณเกนิ 
14.9 มีระบบแสดงสภาวะเครื่องและมีเสียงเตือนเมื่อเกิดสภาวะผิดปกต ิ
14.10 มี USB Port เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรได 
14.11 มีระบบปรับแรงดันไฟฟาอตัโนมัติ Automatic Voltage Regulation (AVR)  
14.12 มีระบบ Software ที่ใชควบคมุการทํางานของ UPS ใหสามารถสั่ง Shut Down             

เครื่องคอมพิวเตอร 
14.13 ไดรับมาตรฐาน มอก. 1291-2545 หรือ FCC ,ULโดยแสดงเอกสารเปนหลักฐาน 
14.14 โรงงานผูผลิต ตองไดรับมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเปนหลักฐาน 
14.15 ผูเสนอราคาผลติภณัฑตองระบุแหลงกําเนดิของผลิตภณัฑหรือประเทศทีผ่ลิตผลิตภณัฑดวย 
14.16 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 2 ป นับถัดจากวันที่ผานการ 

ตรวจรับ 
 
15. เคร่ืองควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) 1KVA จํานวน 7 เคร่ือง โดยแตละเคร่ืองมีคุณลักษณะดังนี ้

15.1 มีขนาดไมนอยกวา 1000VA และสามารถสํารองกระแสไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที   
ที่ Computer Load  

15.2 เปนเครื่องจายไฟฟาสํารอง (UPS)  ที่ทํางานในลักษณะ Line Interactive หรือดีกวา 
15.3 มีแรงดันไฟฟาขาเขา 220 VAC +/- 20 % และความถี่ขาเขา 50Hz +/- 5% หรือดีกวา 
15.4 มีแรงดันไฟฟาขาออก 220 VAC +/- 8% และความถี่ขาออก 50Hz +/- 0.2% หรือดีกวา 
15.5 มีระบบปองกนัสายสัญญาณขอมูล RJ45,Phone/fax/modem/DSL 
15.6 มีเตารับทางดานออกจํานวนไมนอยกวา 6 เตารับ 
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15.7 แบตเตอรี่เปนแบบ Hot swappable และ Sealed Lead Acid โดยไมตองบํารุงรักษา 
(Maintenance Free) 

15.8 มีระบบปองกนัการตอพวงอปุกรณเกนิ 
15.9 มีระบบแสดงสภาวะเครื่องและมีเสียงเตือนเมื่อเกิดสภาวะผิดปกต ิ
15.10 มี USB Port เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรได 
15.11 มีระบบปรับแรงดันไฟฟาอตัโนมัติ Automatic Voltage Regulation (AVR)  
15.12 มีระบบ Software ที่ใชควบคมุการทํางานของ UPS ใหสามารถสั่ง Shut Down             

เครื่องคอมพิวเตอร 
15.13 ไดรับมาตรฐาน มอก. 1291-2545 หรือ FCC ,ULโดยแสดงเอกสารเปนหลักฐาน 
15.14  โรงงานผูผลิต ตองไดรับมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเปนหลักฐาน 
15.15 ผูเสนอราคาผลติภณัฑตองระบุแหลงกําเนดิของผลิตภณัฑหรือประเทศทีผ่ลิตผลิตภณัฑดวย 
15.16 การรับประกันทุกชิ้นสวนและการใหบริการฟรี อยางนอย 2 ป นับถัดจากวันที่ผานการ 

ตรวจรับ 
 

16. โปรแกรมปฏบิัติการสํานักงาน จํานวน  299  ลิขสิทธ์ิ  ประกอบดวย 
16.1 โปรแกรมปฏิบัติการสํานักงาน Microsoft Office Enterprise 2007  สนับสนุนเมนภูาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ลิขสิทธิ์ พรอมแผนโปรแกรม จํานวน 2 ชุด 
16.2 โปรแกรมปฏิบัติการสํานักงาน Microsoft Office Standard 2007 สนับสนุนเมนภูาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ จํานวน 297 ลิขสิทธิ์ พรอมแผนโปรแกรม จํานวน 5 ชุด 
16.3 คูมือการใชงาน Microsoft Office 2007 ภาษาไทย จํานวน 299 ชุด 

 
17. โปรแกรมจัดการฐานขอมูล จํานวน 2 ลิขสทิธ์ิ ประกอบดวย 

17.1 โปรแกรมจัดการฐานขอมูล Oracle Database 10g Standard Edition หรือดีกวา ที่มีลิขสิทธิ์ 
ถูกตองตามกฎหมายจากเจาของผลิตภัณฑ จํานวนไมนอยกวา 2 ลิขสิทธิ์ รองรับผูใชงาน
จํานวนลิขสิทธิ์ละไมต่ํากวา 5 ราย (5 CAL) 

17.2 แผนโปรแกรมและคูมือการใชงาน จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด 
17.3 ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 2 เครื่อง ที่จัดหาในโครงการนี้ 
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18. โปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
18.1 โปรแกรม NOD32 Enterprise Edition รุน 3.0 หรือสูงกวา จํานวนไมนอยกวา 500 ลิขสิทธิ์ 

สามารถใชงานไดกับระบบปฏิบัติการอยางนอยดังตอไปนี้ Microsoft Windows 2003, XP, 

Vista  

18.2 แผนโปรแกรมและคูมือการใชงาน จํานวนไมนอยกวา 5 ชุด 

 

19. งานถายโอนขอมูล จํานวน 1 งาน ประกอบดวย 
  ถายโอนขอมูล Web Site จากเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Internet Sever) เดิมของสํานักงาน ก.พ. 
เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหม ทีจ่ัดหาในโครงการนี้ ใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดย Web Site ของสํานักงาน ก.พ. พัฒนาดวยภาษา JSP และใช Apache Tomcat 
เปน Web Server ทํางานอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่มีระบบปฏบิัติการเปน Windows 
Server 2003 Standard Edition และระบบจดัการฐานขอมลูเปน Microsoft SQL Server 2000  

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

หมายเหตุ  
 ในการเสนอราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้งในรายการที่ 1-18 ผูเสนอราคาจะตองสง
หนังสือรับรองการเปนตวัแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑ หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑใน
ประเทศไทย หรือตัวแทนทีไ่ดรับการแตงตั้งใหจําหนายผลิตภัณฑในประเทศไทยดวย 
 

 
 
 
  




