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ประกาศสํานักงาน ก.พ.  
เรื�อง   ประกวดราคาซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง 

ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 --------------------------------  

 
  ดว้ยสาํนกังาน ก.พ. มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง   
จาํนวน  18  ประเภทรายการ  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดงันี�  
 

 1.   เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จาํนวน  1    เครื�อง 
 2.   เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดบัสูง จาํนวน       72   เครื�อง 
 3.   เครื�องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จาํนวน  7    เครื�อง 
 4.   โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน  จาํนวน       79  ลิขสิทธิA  
 5.   โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล SQL จาํนวน      1    ลิขสิทธิA  
 6.   เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ (Laser Printer)  จาํนวน       40   เครื�อง 
 7.   เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์สี (Color Laser Printer)  จาํนวน        4  เครื�อง 
                          8. เครื�องพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   จาํนวน 3 เครื�อง 
  9.  เครื�องพิมพช์นิดกระแทก  24 เขม็พิมพ ์ จาํนวน  3  เครื�อง                       
  (Dot Matrix Printer) 
                          10.  เครื�อง Scanner   จาํนวน 3  เครื�อง                       
                          11.  เครื�อง Scanner  แบบ ADF จาํนวน         8 เครื�อง 
                          12.  เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า (UPS) จาํนวน       37 เครื�อง 
  ขนาดไม่ตํ�ากวา่  500  VA 
                          13.  เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า (UPS)   จาํนวน       14 เครื�อง 
  ขนาดไม่ตํ�ากวา่   1   KVA 
                          14.  LCD  Projector จาํนวน 4 เครื�อง       
                          15.  จอภาพ จาํนวน 1 เครื�อง 
                          16.  เครื�องพิมพส์าํหรับพิมพ ์DVD จาํนวน       11 เครื�อง 
                          17.  DVD  Duplicator จาํนวน 2 เครื�อง          
                          18.  กระดานอิเล็กทรอนิกส์ จาํนวน 4 เครื�อง        
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 1.   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั   ดงัต่อไปนี�  
 1.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุที�ประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ
และไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 1.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 1.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิA หรือความคุม้กนัซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�น
ศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิA และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
 

2. ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไปฟังคาํชี� แจงรายละเอียดเพื�อซักซ้อมความเขา้ใจพร้อมดูสถานที�
ติดตั�งครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  หรือมอบอาํนาจเป็นหนงัสือให้ผูแ้ทนไปฟังรายละเอียดพร้อมดูสถานที�แทน    
โดยพร้อมกนัในวนัที�...........................  เวลา.............น.   ณ  หอ้งประชุม............  อาคาร 3 สํานกังาน ก.พ.  
จงัหวดันนทบุรี   ตั�งอยูเ่ลขที� 47/101  หมู่ 4  ถนนติวานนท ์  ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  
11000   ผูเ้สนอราคาที�ไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที�ติดตั�งครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์จะตอ้งปฏิบติัตามที�
สาํนกังาน ก.พ. กาํหนด เสมือนกบัผูเ้สนอราคาที�ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที�ติดตั�งทุกประการ 
 

  3.  กาํหนดยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวนัที�..................... 
.........................ระหวา่งเวลา................................................ น.   ณ   ห้องประชุม...............  อาคาร  3   
สาํนกังาน ก.พ.   จงัหวดันนทบุรี   ตั�งอยูเ่ลขที�  47/101  หมู่ 4  ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  
จงัหวดันนทบุรี  11000  
 

4. กาํหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวนัที�.........................................  
    -  ลงทะเบียน     ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  ทดสอบระบบ     ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 

 

ณ  บริษทั บีส ไดเมนชั�น จาํกดั    ตั�งอยูที่�อาคาร เอน็ ว ีแพลนเน็ต  ชั�น 4  เลขที� 88/88  หมู่ที� 2  ซอยงามวงศว์าน 6  
ถนนงามวงศ์วาน  ตาํบลบางเขน  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี   (หลงักระทรวงสาธารณสุข  ตึกศูนยบ์ริการ 
พานาโซนิค)   ซึ� งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั� งนี�  
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              ผูส้นใจติดต่อขอซื�อเอกสารในราคาชุดละ  300.-  บาท  ไดที้�กลุ่มงานบริหารทรัพยสิ์น  
อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร 3  ชั� น 3)  สํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี  ตั� งอยู่เลขที�  47/101 หมู่  4  
ถนนติวานนท ์   ตาํบลตลาดขวญั    อาํเภอเมือง    จงัหวดันนทบุรี   11000   ตั�งแต่บดันี�จนถึงวนัที�............................... 
หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  0 2547 1084    ในวนัและเวลาราชการ  
 
                  ประกาศ    ณ   วนัที�  ……………………………...                
 
 
 

          วา่ที�ร้อยตรี 
 

 (วนิยั   ชาคริยานุโยค) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 
 ปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที
  ......... /2552 

การซื�อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมติดตั�ง 

ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.  

ลงวนัที
 ............................................ 
----------------------------------------- 

  สํานกังาน ก.พ.  ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า  “สํานกังาน”  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื�อ 
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง  จํานวน 18 ประเภทรายการ  ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ  
ดงันี�  
 
 1.   เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จาํนวน  1    เครื�อง 
 2.   เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดบัสูง จาํนวน       72   เครื�อง 
 3.   เครื�องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จาํนวน  7    เครื�อง 
 4.   โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน  จาํนวน       79  ลิขสิทธิA  
 5.   โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล SQL จาํนวน      1    ลิขสิทธิA  
 6.   เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ (Laser Printer)  จาํนวน       40   เครื�อง 
 7.   เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์สี (Color Laser Printer)  จาํนวน        4  เครื�อง 
                          8. เครื�องพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   จาํนวน 3 เครื�อง 
  9.  เครื�องพิมพช์นิดกระแทก  24 เขม็พิมพ ์ จาํนวน  3  เครื�อง                       
  (Dot Matrix Printer) 
                          10.  เครื�อง Scanner   จาํนวน 3  เครื�อง                       
                          11.  เครื�อง Scanner  แบบ ADF จาํนวน         8 เครื�อง 
                          12.  เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า (UPS) จาํนวน       37 เครื�อง 
  ขนาดไม่ตํ�ากวา่  500  VA 
                          13.  เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า (UPS)   จาํนวน       14 เครื�อง 
  ขนาดไม่ตํ�ากวา่   1   KVA 
                          14.  LCD  Projector จาํนวน 4 เครื�อง       
                          15.  จอภาพ จาํนวน 1 เครื�อง 
                          16.  เครื�องพิมพส์าํหรับพิมพ ์DVD จาํนวน       11 เครื�อง 
                          17.  DVD  Duplicator จาํนวน 2 เครื�อง          
                          18.  กระดานอิเล็กทรอนิกส์ จาํนวน 4 เครื�อง        
 

ซึ� งพสัดุที�จะซื�อนี� ตอ้งเป็นของแท ้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที�จะ 
ใช้งานไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี�   โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี�  
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 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

  1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง 
1.2 แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�งดว้ย 
  วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   
1.3 แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง 
1.4 หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั�งดว้ยวธีิการ 
         ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาซื�อขาย 
1.6 แบบหนงัสือคํ�าประกนั 

         (1) หลกัประกนัซอง   
             (2) หลกัประกนัสัญญา 
  1.7 บทนิยาม 
   (1) ผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
   (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
  1.8 แบบบญัชีเอกสาร 
   (1) บญัชีเอกสารส่วนที�  1 
   (2)  บญัชีเอกสารส่วนที�  2 
 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 

 2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุที�ประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการและ
ไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น และ/หรือตอ้ง
ไม่ เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  
ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้  1.7 
 2.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิA หรือความคุม้กนัซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาล
ไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิA และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
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 3. หลกัฐานการเสนอราคา 
 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 

  3.1 ส่วนที
  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกัด ให้ยื�นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื�นสํา เนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  และ
บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร่้วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที�มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื�น
เอกสารตามที�ระบุไวใ้น  (1) 

(3) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(4) บญัชีเอกสารส่วนที�  1  ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้  1.8  (1)   

 

  3.2 ส่วนที
  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 

   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้  4.3   
   (2) หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูเ้สนอราคา 
มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทน 
        (3) หลกัประกนัซอง  ตามขอ้  5. 

       (4) บญัชีเอกสารส่วนที�  2  ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้  1.8  (2) 
 

 4. การเสนอราคา 
 

  4.1 ผู เ้สนอราคาตอ้งยื �นขอ้เสนอตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ  ทั�งสิ�น  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง
ครบถว้น  ลงลายมือชื�อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 
  4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ภายใน 90 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา 
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  4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุไปพร้อมเอกสารส่วนที�  1  และเอกสารส่วนที�  2  เพื�อประกอบการพิจารณาหลกัฐานดงักล่าวนี�
สาํนกังานจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที�แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง  โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะ
ขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให้ คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ
ภายใน  3  วนัทาํการ 
  4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
พร้อมติดตั�ง  ตามแบบในขอ้ 1.3 
   ทั�งนี�แคตตาล็อกของครุภณัฑ์ให้ขีดเส้นใตเ้นน้ขอ้ความที�อธิบายคุณสมบติัของครุภณัฑ์
ดว้ย  และระบุวา่ตรงกบัคุณลกัษณะของครุภณัฑ์ในขอ้ใด  พร้อมนี� ให้ระบุในตารางเปรียบเทียบคุณสมบติั
ทางเทคนิคฯ  ช่องเอกสารอา้งอิงดว้ยวา่อา้งอิงแคตตาล็อกหนา้ใด 
  4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑ์
หรือตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย หรือตวัแทนที�ได้รับการแต่งตั�งให้จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์  
ในประเทศไทย  ทุกรายการที�เสนอราคา  (ยกเวน้รายการที�  17)  
  4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั�ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในขอ้ 1.4  จาํนวน  3  ชุด 
  4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งสาํเนาเอกสารในขอ้  3.2 (1),  4.4  และ 4.5   จาํนวน  4  ชุด 
    4.8 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุที�เสนอ  จาํนวน ...-...   หน่วย (ถา้มี) เพื�อใช ้
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั�งนี�   สํานกังานจะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ  ที�เกิดขึ�นแก่ตวัอย่างดงักล่าว ตวัอย่างที�เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ สํานกังานจะคืนให้แก่ 
ผูเ้สนอราคา 
  4.9 ก่อนยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผูเ้สนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคา 
ทั� งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยว ิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  4.10 ผู เ้สนอราคาจะตอ้งยื �นเอกสารประกวดราคาซื�อด ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวนัที�................................... ระหว่างเวลา............................... น.   ณ  ห้องประชุม..............  อาคาร  3   
สาํนกังาน ก.พ.   จงัหวดันนทบุรี   ตั�งอยูเ่ลขที�  47/101  หมู่ 4  ถนนติวานนท ์  ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  
จงัหวดันนทบุรี  11000 
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        เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล ้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ�มเติมโดยเด็ดขาด 
 

   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้เสนอราคา 
แต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามขอ้  1.7  (1)  ณ  วนัประกาศประกวด
ราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั�งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื�นใดที�มี
หลกัฐานว่า ผูเ้สนอราคารับทราบแลว้ 
 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที�มีการเสนอราคาดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
ตามขอ้ 1.7 (2)  คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคารายนั�นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  และ
สาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน  
 

   ผูเ้สนอราคาที�ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื�องตน้ เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอ
ราคา ที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือผูเ้สนอราคาที�ไม่ผา่น
คุณสมบตัิทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานที�จดัหาพสัดุภายใน 3 วนั 
นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที�จดัหา
พสัดุใหถื้อเป็นที�สุด 
 

   หากปรากฏต่อคณะ กรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาซื� อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที�
กาํหนดไว ้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคา
พบปะหรือติดต่อสื�อสารกบับุคคลอื�น และเมื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะให้ดาํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป 
จากขั�นตอนที�คา้งอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที�ยงัเหลือก่อนจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา  
แต่ตอ้งสิ�นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั�งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที� เพื�อเริ�มตน้กระบวนการ
เสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที�อยูใ่นสถานที�นั�นทราบ 
 

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ  เพื�อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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  4.11 ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาในวนัที�..................................... 

    -  ลงทะเบียน     ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  ทดสอบระบบ     ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
 

ณ  บริษทั บีส ไดเมนชั�น จาํกดั    ตั�งอยูที่�อาคาร เอน็ ว ีแพลนเน็ต  ชั�น 4  เลขที� 88/88  หมู่ที� 2  ซอยงามวงศว์าน 6  
ถนนงามวงศ์วาน  ตาํบลบางเขน  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี   (หลงักระทรวงสาธารณสุข  ตึกศูนยบ์ริการ 
พานาโซนิค)   ซึ� งเป็นผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั� งนี�   โดยจะตอ้งปฏิบติั
ดงันี�  
  (1)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงนามในหนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั�งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งเริ�มตน้ที�  
8,260,500.-  บาท  (แปดลา้นสองแสนหกหมื�นหา้ร้อยบาทถว้น) 
 (3)  ราคาที� เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอื�น ๆ (ถ้า มี )  
รวมค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
 (4)  ราคาที� เสนอในการประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง 
ไม่สูงเกินกวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 (5)  ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื�อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ�นแล้ว 
จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที�ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที�เสนอหลงัสุด 
   (6)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  60  วนั นบัแต่วนัยืนยนัราคา
สุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยืนราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที�ตนเสนอไว ้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้
 (7)  ผูเ้สนอราคาที�เขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการจดั
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั�งนี� จะแจง้ให้
ทราบในวนัเสนอราคา 
 

    5. หลกัประกนัซอง 
 

  ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื�นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค จาํนวน  
413,025.- บาท  (สี�แสนหนึ� งหมื�นสามพนัยี�สิบห้าบาทถว้น) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการ 
คํ�าประกนั   ตั�งแต่วนัยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ�นสุดการยืนราคา  (ตั�งแต่วนัที�  
.............................. ถึงวนัที�......................................)โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�    
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  5.1 เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่สํานกังาน  ชื�อบญัชี  “สํานกังาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวนัที�
ที�ยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้นั�นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
  5.2 หนังสือคํ� าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ� าประกันดังระบุ 
ในขอ้ 1.6 (1) 
  5.3 หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ที�ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ� าประกัน ตามประกาศของธนาคาร                       
แห่งประเทศไทย ซึ� งได้แจง้เวียนชื�อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือ                  
ค ํ�าประกนัดงัระบุในขอ้  1.6 (1) 
 5.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 

  หลกัประกนัซองตามขอ้นี�   สํานกังานจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้ ํ�าประกนัภายใน 15 วนั 
นบัถดัจากวนัที�ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที�คดัเลือกไวซึ้� งเสนอราคาตํ�าสุด
จะคืนใหต่้อเมื�อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื�อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
          การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย 
 

 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

   6.1 ในการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  สํานักงานจะพิจารณาตดัสินด้วย
ราคารวม 
                     6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื�นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคาราย
นั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวด
ราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั  ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อสาํนกังานเท่านั�น 
 6.3 สาํนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณี
ดงัต่อไปนี�  

(1)   ไม่ปรากฏชื�อผูเ้สนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
สาํนกังาน 

(2)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไข ที�กาํหนดในเอกสารประกวดราคาซื�อ 
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทาํให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ 
ผูเ้สนอราคารายอื�น 
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 6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาํสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือสํานกังานมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคา  ชี� แจงขอ้เท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือ
ข้อเท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวข้อง  กับผูเ้สนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  
หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกตอ้ง 
 

 6.5 สํานักงานทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด  หรือราคาหนึ� งราคาใด  หรือราคาที�เสนอ
ทั�งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื�อในจาํนวน  หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ� งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัซื�อเลยก็ได ้สุดแต่จะ 
พิจารณา  ทั�งนี�   เพื �อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของสํานกังานเป็น
เด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั�งสาํนกังานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
ซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที�ไดร้ับ
การคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อได้ว่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
 

 6.6 ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิได้รับการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.7 สํานกังานมีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูเ้สนอ
ราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน 

 7. การทาํสัญญาซื�อขาย 
 

 7.1 ในกรณีที�ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูค้า้) สามารถ 
ส่งมอบสิ�งของได ้ครบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ นบัแต่วนัที�ทาํขอ้ตกลงซื�อ สํานักงาน
อาจจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ แทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ ในขอ้ 1.5  ก็ได ้
 

 7.2 ในกรณีที�ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ 
สิ�งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ หรือสํานกังานเห็นว่าไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลง
เป็นหนังสือ ตามขอ้ 7.1  ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญาซื�อขาย  
ตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.5  กบัสํานกังานภายใน  10  วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ  5  ของราคาสิ�งของที�ประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ใหส้าํนกังานยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�   
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 (1) เช็คที�ธนาคารสั�งจ่าย ให้แก่สํานกังาน  ชื�อบญัชี “สํานกังาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวนัที� 
ที�ทาํสัญญาหรือ ก่อนหนา้นั�นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
 (2) หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนั ดงัระบุ 
ใน ขอ้ 1.6 (2) 
 (3) หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที�ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ� าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ซึ� งได้แจ้งเวียนชื�อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ 
คํ�าประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.6 (2) 
 (4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 หลกัประกนันี�จะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที�คู่สัญญา พน้จากขอ้
ผกูพนัตามสัญญาซื�อขายแลว้ 
 

 8. อตัราค่าปรับ 

                        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื�อขายขอ้ 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ  0.10    ต่อวนั 
 

 

 9. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                       ผูช้นะการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือ
ทาํสัญญาซื�อขาย ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของ 
สิ�งของที�ซื�อขายที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  1  ปี นบัถดัจากวนัที�ผูซื้�อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบ
จดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน   7  วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
 

 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื
น ๆ 

   10.1  เงินค่าพสัดุสาํหรับการซื�อครั� งนี�  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2552          
 10.2  เมื�อสํานกังานไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และไดต้กลงซื�อสิ�งของตาม
การประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มา
จากต่างประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ� งเป็นผูข้าย จะตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี�  

(1) แจง้การสั�งหรือนาํสิ� งของที�ซื�อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมการ
ขนส่งทางนํ�าและพาณิชยนาว ี ภายใน 7 วนั นบัตั�งแต่วนัที�ผูข้ายสั�ง หรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็น
ของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นใด 

 
 



 

10 
 

(2) จัดการให้สิ� งของที� ซื� อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที� มี สิทธิ
เช่นเดียวกบัเรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางนํ� าและ
พาณิชยนาวใีหบ้รรทุกสิ�งของนั�น โดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออื�น  หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื�น 

(3) ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
   10.3 ผูเ้สนอราคาซึ� งไดย้ื�นเอกสารประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสํานกังานฯ 
แลว้ จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื�อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาแลว้ตอ้งเขา้ร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้ 4.11 (3) (4) และ (5) มิฉะนั�น
สํานกังานจะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�ง
อาจพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 10.4 การยดึหลกัประกนัซองของผูมี้สิทธิเสนอราคาใหด้าํเนินการในกรณีดงัต่อไปนี�  
  10.4.1  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ส่งผูแ้ทนมาลงทะเบียนเพื�อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวนั เวลา และสถานที�ที�กาํหนด 
 10.4.2  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที�มาลงทะเบียนแลว้ ไม่ LOG IN เขา้สู่ระบบ 
 10.4.3  ผูมี้สิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แลว้  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผดิ 
เงื�อนไขที�กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา่  หรือเท่ากบัราคาเริ�มตน้การประมูล 
 10.4.4  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื�อในแบบ บก. 008 แบบยนืยนัราคาสุดทา้ย 
ในการเสนอราคา 
   10.5  ผูเ้สนอราคาซึ� งสํานกังานไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที� 
ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 สํานักงานจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนังสือ 
คํ�าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาให้เป็น 
ผูทิ้�งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  10.6  สํานกังานมีสิทธิที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
 
       สาํนกังาน ก.พ.  
                          ธนัวาคม  2551 



เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1.1 

รายละเอยีดคุณลกัษณะครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์พร้อมตดิตั้ง 

1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย  จํานวน 1  เคร่ือง มีคุณลกัษณะดังนี ้
1.1 เป็นรุ่นท่ีมีรูปแบบ RACK ขนาด 2U  
1.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ประสิทธิภาพไม่ตํ่ากวา่ Intel Quad-Core Xeon 3.33 GHz 

หน่วยความจาํแคช L2 (L2 Cache Memory) ไม่ตํ่ากวา่ 12 MB จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วย 
1.3 มีหน่วยความจาํหลกั (Main Memory) แบบ ECC Fully Buffered DIMMs 667 MHz หรือดีกวา่

และมีความจุไม่ตํ่ากวา่ 8 GB โดยตวัเคร่ืองรองรับหน่วยความจาํหลกัไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 32 GB 
1.4 มี Hard Disk Drive ชนิด SAS (Serial Attached SCSI) หรือดีกวา่ แบบ Hot-Swap หรือ Hot-Plug 

ท่ีมีความเร็วในการหมุนไม่ตํ่ากวา่ 15,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุต่อหน่วยไม่นอ้ยกวา่ 146 
GB จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยและทาํเป็น RAID  

1.5 มี RAID Controller รองรับการทาํ RAID 5 
1.6 มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 พอร์ต 
1.7 มี USB Port เวอร์ชัน่ 2.0 หรือดีกวา่ อยา่งนอ้ย 4 พอร์ต (โดยมีพอร์ตดา้นหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 พอร์ต)  
1.8 มี Combo Drive หรือดีกวา่ แบบ Internal 
1.9 มี Tape Drive ชนิด DAT72 หรือดีกวา่ แบบ Internal จาํนวน 1 หน่วย และ Tape จาํนวนไม่นอ้ย

กวา่ 3 หน่วย 
1.10 มี Power Supply แบบ Redundant จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมีขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 750 Watts  
1.11 มีคียบ์อร์ดท่ีมีอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษพิมพติ์ดอยูบ่นปุ่มอยา่งชดัเจน 
1.12 มีเมาส์ชนิด Optical Scrolling พร้อมแผน่รอง 
1.13 มีจอภาพสีแบบ LCD ขนาดไม่ตํ่ากวา่ 19 น้ิว และแสดงผลไดไ้ม่ตํ่ากว่า 1280 x 1024 
1.14 มีระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition หรือดีกวา่ ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์จาํนวน 1 ลิขสิทธ์ิ รองรับผูใ้ชง้านไม่ตํ่ากวา่ 5 CAL 
พร้อมแผน่โปรแกรม จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุด 

1.15 ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย BIOS แผงวงจรหลกั จอภาพ เมาส์  คียบ์อร์ด  อยูภ่ายใต้
เคร่ืองหมายการคา้เดียวกนั 

1.16 ไดรั้บมาตรฐานดา้นการแผก่ระจายของแม่เหลก็ไฟฟ้า FCC และมาตรฐานดา้นความปลอดภยั 
UL หรือ CSA โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐานอยา่งชดัเจนตรงกบัรุ่นท่ีเสนอ  

1.17 โรงงานผูผ้ลิต ตอ้งไดรั้บมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
1.18 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี On-Site Service นบัถดัจากวนัท่ี

ผา่นการตรวจรับ 
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2. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ประมวลผลระดับสูง จํานวน 72 เคร่ือง  โดยแต่ละเคร่ืองมีคุณลกัษณะดังนี ้
2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ประสิทธิภาพไม่ตํ่ากวา่ Intel Core 2 Quad Processor ทาํงานท่ี

ความเร็วสญัญาณนาฬิกา ไม่ตํ่ากวา่ 2.50 GHz และมี Front Side Bus (FSB) ความเร็วไม่ตํ่ากวา่ 
1333 MHz 

2.2 มีหน่วยความจาํหลกั (Main Memory) DDR2 800 MHz หรือดีกวา่ ขนาดไม่ตํ่ากวา่ 4 GB  (2GBx2) 
2.3 ตวัเคร่ืองตอ้งรองรับเทคโนโลย ีChipset ไม่ตํ่ากวา่ Q45 และตอ้งรองรับหน่วยความจาํหลกัได ้

ไม่ตํ่ากวา่ 8 GB 
2.4 มี Hard Disk ความจุไม่นอ้ยกวา่ 250 GB ชนิด SATA II 3.0GB/s หรือดีกวา่ 
2.5 มี DVD-RW Drive แบบ Internal 
2.6 มี Media Card Reader แบบ Internal 
2.7 มีจอภาพสีแบบ LCD ขนาดไม่ตํ่ากวา่ 19 น้ิว  และแสดงผลไดไ้ม่ตํ่ากว่า 1280 x 1024 
2.8 มีระบบเสียงและลาํโพงแบบ Bar ติดตั้งกบัจอภาพ 
2.9 มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet 
2.10 สนบัสนุนมาตรฐาน TPM 1.2 (Trusted Platform Module) หรือสูงกวา่ 
2.11 มีรูปแบบ Small Form Factor 
2.12 มี USB Port เวอร์ชัน่ 2.0 หรือดีกวา่ อยา่งนอ้ย 8 พอร์ต (โดยมีพอร์ตดา้นหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 

พอร์ต) , Serial Port อยา่งนอ้ย 1 พอร์ต และ Parallel Port อยา่งนอ้ย 1 พอร์ต 
2.13 มีคียบ์อร์ดท่ีมีอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษพิมพติ์ดอยูบ่นปุ่มอยา่งชดัเจน 
2.14 มีเมาส์ชนิด Optical Scrolling พร้อมแผน่รอง 
2.15 มี Flash Drive ความจุไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
2.16 ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ BIOS แผงวงจรหลกั จอภาพ เมาส์ คียบ์อร์ด และลาํโพง อยูภ่ายใต้

เคร่ืองหมายการคา้เดียวกนั 
2.17 มีแผน่ CD หรือ DVD Recovery System ท่ีอยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้เดียวกนั  
2.18 มีโปรแกรมระบบปฏิบติัการ (Operating System) Microsoft Windows Vista Business หรือดีกวา่

โดยมีแผน่โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์
2.19 มีโปรแกรมป้องกนัไวรัส NOD32 Antivirus รุ่น 3.0 หรือสูงกวา่ ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย

จากเจา้ของผลิตภณัฑ ์
2.20 ไดรั้บมาตรฐานดา้นการแผก่ระจายของแม่เหลก็ไฟฟ้า FCC หรือ มอก.1956-2548 และมาตรฐาน

ดา้นความปลอดภยั UL หรือ CSA หรือ มอก.1561-2541 โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐานอยา่ง
ชดัเจนตรงกบัรุ่นท่ีเสนอ 

2.21 โรงงานผูผ้ลิตไดรั้บมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
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2.22 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี On-Site Service นบัถดัจากวนัท่ี
ผา่นการตรวจรับ 
 

3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จํานวน 7 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมีคุณลกัษณะดังนี ้
3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Mobile Technology ไม่ตํ่ากวา่ Intel Core 2 Duo 

Processor ความเร็วสญัญาณนาฬิกา ไม่ตํ่ากวา่ 2.50 GHz  และมีหน่วยความจาํแคช L2 (L2 Cache 
Memory) ไม่ตํ่ากวา่ 6 MB 

3.2 มีหน่วยความจาํหลกั (Main Memory) แบบ DDR2 800 MHz หรือดีกวา่ ขนาดไม่ตํ่ากวา่ 4 GB 
สามารถขยายเพ่ิมเติมไดสู้งสุด ไม่ตํ่ากวา่ 8 GB 

3.3 มีจอภาพขนาด 14.1 น้ิว ท่ีสามารถแสดงผลหนา้จอท่ีความละเอียดไม่ตํ่ากวา่ WXGA+ (1440 x 900) 
3.4 มี Hard Disk ความจุไม่นอ้ยกวา่ 160 GB ท่ีมีความเร็วในการหมุนไม่ตํ่ากวา่ 7,200 รอบต่อนาที 
3.5 มี DVD-RW Drive แบบ Internal 
3.6 มี Flash Drive ความจุไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
3.7 มี USB Port เวอร์ชัน่ 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 พอร์ต ,  IEEE-1394  ไม่นอ้ยกวา่ 1 พอร์ต และ

มี Port สาํหรับต่อ LCD Projector 
3.8 มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet , Wireless LAN  และ Bluetooth  เป็นแบบ Internal 
3.9 มีกลอ้งท่ีติดตั้งมาบนตวัเคร่ือง 
3.10 มีคียบ์อร์ดท่ีมีอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษติดอยูบ่นปุ่มอยา่งชดัเจน 
3.11 มีเมาส์ชนิด Optical Scrolling พร้อมแผน่รอง 
3.12 เป็นรุ่นท่ีมีนํ้ าหนกัเร่ิมตน้ (Weight start at) รวมแบตเตอร่ีไม่เกิน 2.13 กิโลกรัม 
3.13 สนบัสนุนมาตรฐาน TPM 1.2 (Trusted Platform Module) หรือสูงกวา่  
3.14 ตวัเคร่ือง เมาส์ และกระเป๋าห้ิวพร้อมสายสะพาย อยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้เดียวกนั 
3.15 มีแผน่ CD หรือ DVD Recovery System ท่ีอยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้เดียวกนั 
3.16 มีโปรแกรมระบบปฏิบติัการ (Operating System) Microsoft Windows Vista Business หรือดีกวา่

โดยมีแผน่โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิ ถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์
3.17 มีโปรแกรมป้องกนัไวรัส NOD32 Antivirus รุ่น 3.0 หรือสูงกวา่ ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย

จากเจา้ของผลิตภณัฑ ์ 
3.18 ไดรั้บมาตรฐานดา้นการแผก่ระจายของแม่เหลก็ไฟฟ้า FCC หรือ มอก.1956-2548 และมาตรฐาน

ดา้นความปลอดภยั UL หรือ CSA หรือ มอก.1561-2541 โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐานอยา่ง
ชดัเจนตรงกบัรุ่นท่ีเสนอ 

3.19 โรงงานผูผ้ลิต ตอ้งไดรั้บมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
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3.20 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี On-Site Service นบัถดัจากวนัท่ี
ผา่นการตรวจรับ 
 

4. โปรแกรมปฏบัิติการสํานักงาน จํานวน 79 ลขิสิทธ์ิ ประกอบด้วย 
4.1 โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน Microsoft Office Enterprise 2007  มีเมนูภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ  จาํนวน 2 ลิขสิทธ์ิ พร้อมแผน่โปรแกรม จาํนวน 2 ชุด 
4.2 โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน Microsoft Office Standard 2007 มีเมนูภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ จาํนวน 77 ลิขสิทธ์ิ พร้อมแผน่โปรแกรม จาํนวน 5 ชุด 
 

5. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL จํานวน 1 ลขิสิทธ์ิ ประกอบด้วย 
5.1 โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition หรือดีกวา่ ท่ีมี

ลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ลิขสิทธ์ิ รองรับผูใ้ชง้าน
ไม่ตํ่ากวา่ 5 ราย (5 CAL) 

5.2 แผน่โปรแกรมและคู่มือการใชง้านจาํนวน 1 ชุด 
 

6. เคร่ืองพมิพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)  จํานวน 40 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมีคุณลกัษณะดังนี ้
6.1 มีความเร็วในการพิมพไ์ม่ตํ่ากวา่ 26 หนา้ต่อนาที ดว้ยกระดาษ A4 
6.2 สามารถพิมพแ์ผน่แรกใชเ้วลาไม่เกิน 8.5 วินาที 
6.3 มีความละเอียดไม่ตํ่ากวา่ 1200x1200 dpi 
6.4 มีหน่วยประมวลผลไม่ตํ่ากวา่ 400 MHz 
6.5 มีหน่วยความจาํมาตรฐาน ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 32 MB และสามารถขยายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 288 MB 
6.6 มีถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค ์(Tray) ไม่ตํ่ากวา่ 50 แผน่ ถาดใส่กระดาษมาตรฐาน (Tray)   

ไม่ตํ่ากวา่ 250 แผน่ และท่ีรองรับเอกสารออกไม่ตํ่ากวา่ 125 แผน่ 
6.7 มีพอร์ตต่อเช่ือมกบัคอมพวิเตอร์เป็นชนิด USB Port เวอร์ชัน่ 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย 
6.8 Drum และ Toner ตอ้งเป็นช้ินเดียวกนั 
6.9 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศท่ีผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
6.10 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 

 
7. เคร่ืองพมิพ์แบบเลเซอร์สี (Color Laser Printer) จํานวน 4 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมีคุณลกัษณะดังนี ้

7.1 มีความเร็วในการพิมพข์าวดาํไม่ตํ่ากวา่ 45 หนา้ต่อนาที และสี ไม่ตํ่ากวา่ 35 หนา้ ต่อนาที 
7.2 สามารถพิมพแ์ผน่แรกใชเ้วลาไม่เกิน 6.9 วินาที สาํหรับการพิมพข์าวดาํ และไม่เกิน 9.7 วินาที 

สาํหรับการพิมพสี์ 
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7.3 มีความละเอียดไม่ตํ่ากวา่ 1200 x 1200 dpi 
7.4 มีหน่วยประมวลผลไม่ตํ่ากวา่ 600 MHz 
7.5 มีหน่วยความจาํมาตรฐาน ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 256 MB และสามารถขยายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 768 MB 
7.6 มี Hard Disk ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 40 GB 
7.7 มีถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค ์(Tray) ไม่ตํ่ากวา่ 100 แผน่ และถาดใส่กระดาษมาตรฐาน (Tray) 

ไม่ตํ่ากวา่ 550 แผน่ 
7.8 มีระบบพิมพเ์อกสาร 2 หนา้ อตัโนมติั 
7.9 สามารถใชก้บักระดาษขนาด A3 ได ้
7.10 มีพอร์ตต่อเช่ือมกบัคอมพวิเตอร์เป็นชนิด USB Port  เวอร์ชัน่ 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย และ         

มี Network Interface เป็นแบบ Ethernet (Internal) หรือดีกวา่ 
7.11 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศท่ีผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
7.12 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 

 
8. เคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 3 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมีคุณลกัษณะดังนี ้

8.1 ความเร็วในการพิมพแ์บบร่าง ขาวดาํไม่ตํ่ากวา่ 36 หนา้ต่อนาที และสี ไม่ตํ่ากวา่ 35 หนา้ ต่อนาที 
8.2 ความละเอียดในการพิมพข์าวดาํ ไม่ตํ่ากวา่ 1200x1200 dpi และพิมพสี์ ไม่ตํ่ากวา่ 4800 x 1200 

optimized dpi 
8.3 แยกตลบัหมึกพิมพอ์อกจากกนัตามสี 
8.4 มีหน่วยความจาํมาตรฐาน ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 32 MB 
8.5 มีถาดใส่กระดาษมาตรฐาน (Tray) ไม่ตํ่ากวา่ 250 แผน่ และท่ีรองรับเอกสารออกไม่ตํ่ากวา่ 150 แผน่  
8.6 มีพอร์ตต่อเช่ือมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB Port เวอร์ชัน่ 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย 
8.7 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศท่ีผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
8.8 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 

 
9. เคร่ืองพมิพ์ชนิดกระแทก 24 เข็มพมิพ์ (Dot Matrix Printer)  จํานวน 3 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมี

คุณลกัษณะดังนี ้
9.1 มีหวัพิมพแ์บบ 24 เขม็พิมพ ์และเป็นชนิดแคร่ยาว 
9.2 มีความเร็วในการพิมพแ์บบร่างความเร็วสูง (10 ตวัอกัษร/น้ิว) ความเร็วไม่ตํ่ากวา่ 480 ตวัอกัษร

ต่อวินาที 
9.3 มี Parallel Port ไม่นอ้ยกวา่ 1 พอร์ต 
9.4 สามารถพิมพต์น้ฉบบั 1 ตน้ฉบบั พร้อมสาํเนาไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ชุดพร้อมกนั 
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9.5 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศท่ีผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
9.6 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 

 
10. เคร่ือง Scanner จํานวน 3 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมีคุณลกัษณะดังนี ้

10.1 เป็น Scanner ชนิด Flatbed 
10.2 ใชเ้ทคโนโลยกีารสแกนภาพแบบ CCD 
10.3 แสดงภาพหลงัจาก Scan ไดภ้ายในเวลาไม่เกิน 11 วินาที 
10.4 มีความละเอียดในการสแกนภาพ (Resolution) ไม่ตํ่ากวา่ 4800 x 9600 dpi 
10.5 สามารถสแกนสีไดแ้บบ 48 Bits Colour (Bit depth) หรือดีกวา่ 
10.6 สามารถสแกนกระดาษขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 11.7” ได ้
10.7 มีพอร์ตต่อเช่ือมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB Port เวอร์ชัน่ 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย 
10.8 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศท่ีผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
10.9 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 

 
11. เคร่ือง Scanner  แบบ ADF จํานวน 8 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมีคุณลกัษณะดังนี ้

11.1 ใชเ้ทคโนโลยกีารสแกนภาพแบบ CCD 
11.2 มีระบบป้อนกระดาษอตัโนมติั Automatic Document Feeder (ADF) ไม่นอ้ยกวา่ 50 แผน่ 
11.3 มีความเร็วในการสแกนในระบบ ADF ไม่ตํ่ากวา่ 8ppm/4ipm 
11.4 สามารถสแกนสีไดแ้บบ 48 Bits Colour (Bit depth) หรือดีกวา่ 
11.5 แสดงภาพหลงัจาก Scan ไดภ้ายในเวลาไม่เกิน 7 วินาที 
11.6 มีความละเอียดในการสแกนภาพ (Resolution) ไม่ตํ่ากวา่ 2400 x 2400 dpi 
11.7 สามารถใชก้บักระดาษขนาด 8.5” x 14”  ได ้
11.8 มีพอร์ตเช่ือมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB Port เวอร์ชัน่ 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย  
11.9 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศท่ีผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
11.10 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 

 
12. เคร่ืองควบคุมและสํารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 500 VA จํานวน 37 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมี

คุณลกัษณะดังนี ้
12.1 เป็นเคร่ืองจ่ายไฟฟ้าสาํรอง (UPS)  ท่ีทาํงานในลกัษณะ Line Interactive หรือดีกวา่ 
12.2 ควบคุมดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเน่ืองสาํหรับอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
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12.3 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500VA และสามารถสาํรองกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที  
12.4 มีแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ 230 VAC +/- 25 % และความถ่ีขาเขา้ 50Hz +/- 5% หรือดีกวา่ 
12.5 มีแรงดนัไฟฟ้าขาออก 230 VAC +/- 10% และความถ่ีขาออก 50Hz +/- 1% หรือดีกวา่ 
12.6 มีเตา้รับทางดา้นออก (แบตเตอร่ี) จาํนวนไม่น้อยกว่า 3 เตา้รับ  
12.7 แบตเตอร่ีเป็นแบบ Sealed Lead Acid โดยไม่ตอ้งบาํรุงรักษา (Maintenance Free) 
12.8 มีระบบป้องกนั Short Circuit , Overload และระบบป้องกนัแรงดนัไฟกระชากสูงสาํหรับ

สายโทรศพัท ์และสาย LAN 
12.9 มีระบบแสดงสภาวะเคร่ืองและมีเสียงเตือนเม่ือเกิดสภาวะผดิปกติ 
12.10 มีระบบปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั Automatic Voltage Regulation (AVR)  
12.11 มี Communication Interface Port เช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้
12.12 มีระบบ Software ท่ีใชต้รวจสอบสถานะการทาํงานของเคร่ืองได ้
12.13 ไดรั้บมาตรฐาน มอก. 1291-2545 หรือ FCC ,UL โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
12.14 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศท่ีผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
12.15 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 2 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 

 
13. เคร่ืองควบคุมและสํารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 1 KVA จํานวน 14 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมี

คุณลกัษณะดังนี ้
13.1 เป็นเคร่ืองจ่ายไฟฟ้าสาํรอง (UPS)  ท่ีทาํงานในลกัษณะ Line Interactive หรือดีกวา่ 
13.2 ควบคุมดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเน่ืองสาํหรับอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
13.3 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1000VA และสามารถสาํรองกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 
13.4 มีแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ 230 VAC +/- 25 % และความถ่ีขาเขา้ 50Hz +/- 5% หรือดีกวา่ 
13.5 มีแรงดนัไฟฟ้าขาออก 230 VAC +/- 10% และความถ่ีขาออก 50Hz +/- 1% หรือดีกวา่ 
13.6 มีเตา้รับทางดา้นออก (แบตเตอร่ี) จาํนวนไม่น้อยกว่า 6 เตา้รับ 
13.7 แบตเตอร่ีเป็นแบบ Sealed Lead Acid โดยไม่ตอ้งบาํรุงรักษา (Maintenance Free) 
13.8 มีระบบป้องกนั Short Circuit , Overload และ ระบบป้องกนัแรงดนัไฟกระชากสูงสาํหรับ

สายโทรศพัท ์และสาย LAN 
13.9 มีระบบแสดงสภาวะเคร่ืองและมีเสียงเตือนเม่ือเกิดสภาวะผดิปกติ 
13.10 มีระบบปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั Automatic Voltage Regulation (AVR)  
13.11 มี Communication Interface Port เช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้
13.12 มีระบบ Software ท่ีใชต้รวจสอบสถานะการทาํงานของเคร่ืองได ้
13.13 ไดรั้บมาตรฐาน มอก. 1291-2545 หรือ FCC ,ULโดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
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13.14 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศท่ีผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
13.15 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 2 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 

 
14. LCD Projector จํานวน 4 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมีคุณลกัษณะดังนี ้

14.1 เป็นเคร่ืองฉายภาพวดีีโอ และคอมพิวเตอร์ชนิด  3 LCD 
14.2 ความสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 3500 ANSI Lumens 
14.3 มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 500:1 
14.4 ฉายภาพไดอ้ยา่งนอ้ย 30 - 300 น้ิว  
14.5 มีความละเอียดของภาพไม่ตํ่ากวา่ 1,024 x 768 
14.6 สามารถปรับโฟกสั อ่านค่าลกัษณะจอภาพ และปรับภาพทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนโดย

อตัโนมติั  
14.7 สามารถกดปุ่มปิดเคร่ืองและถอดปลัก๊ไฟออกหลงัจากการใชง้าน และสามารถเคล่ือนยา้ยเคร่ือง

ไดท้นัที โดยตวัเคร่ืองไม่เสียหาย 
14.8 มีลาํโพงในตวัเคร่ือง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 5W 
14.9 สามารถนาํเสนอภาพแบบไร้สายได ้(Wireless LAN) 
14.10 มีระบบยอ่ ขยายภาพ ไดอ้ยา่งนอ้ย 1.6x  
14.11 มีระบบปิดภาพและเสียงชัว่คราว  
14.12 มี INPUT แบบ Analog RGB Port ไม่นอ้ยกวา่ 2 ช่อง , USB ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง และ RJ45 ไม่นอ้ย

กวา่ 1 ช่อง 
14.13 สามารถควบคุมการทาํงานของตวัเคร่ืองดว้ยรีโมทคอนโทรลไร้สาย 
14.14 นํ้าหนกัตวัเคร่ืองไม่เกิน 3.1 กิโลกรัม 
14.15 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศท่ีผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
14.16 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 2 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 
 

15. จอภาพ จํานวน 1 เคร่ือง มีคุณลกัษณะดังนี ้
15.1 เป็นแบบ LCD ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว 
15.2 มีความละเอียดของภาพไม่ตํ่ากวา่ 1280 x 1024 
15.3 มี Brightness  ไม่นอ้ยกวา่ 300 cd/m² 
15.4 มี Contrast Ratio   ไม่นอ้ยกวา่ DC 8000:1 
15.5 มี Response time   ไม่เกิน 5ms 
15.6 สามารถเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดท้ั้งแบบ Analog RGB และ DVI 
15.7 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศท่ีผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
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15.8 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 2 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 
 

16. เคร่ืองพมิพ์สําหรับพมิพ์ DVD จํานวน 11 เคร่ือง ประกอบด้วย 
16.1 เคร่ืองพมิพ์สําหรับพมิพ์ DVD  แบบที ่1 จํานวน  1 เคร่ือง มีคุณลกัษณะดังนี ้

16.1.1 พิมพภ์าพหรือตวัอกัษรลงบนแผน่ CD และ DVD ไดโ้ดยตรง 
16.1.2 ความละเอียดในการพิมพ ์ไม่ตํ่ากวา่ 4800 x 1200 dpi  
16.1.3 มีความเร็วในการพิมพแ์บบเร็วไม่เกิน 45 วินาที 
16.1.4 มีความจุแผน่ดิสกไ์ม่นอ้ยกวา่ 25 แผน่ 
16.1.5 มี Drive สาํหรับบนัทึก DVD และ CD ไม่นอ้ยกวา่ 1 Drive 
16.1.6 มีพอร์ตต่อเช่ือมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB เวอร์ชัน่ 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย 
16.1.7 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศท่ีผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
16.1.8 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 

 
16.2 เคร่ืองพมิพ์สําหรับพมิพ์ DVD  แบบที ่2 จํานวน 10 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมีคุณลกัษณะดังนี ้

16.2.1 พิมพภ์าพหรือตวัอกัษรลงบนแผน่ CD และ DVD ไดโ้ดยตรง 
16.2.2 มีความเร็วในการพิมพก์ระดาษ A4 แบบขาวดาํไม่ตํ่ากวา่ 26 หนา้ต่อนาที และแบบสี ไม่

ตํ่ากวา่ 21 หนา้ ต่อนาที 
16.2.3 ความละเอียดในการพิมพ ์ไม่ตํ่ากวา่ 9600 x 2400 dpi  
16.2.4 แยกตลบัหมึกพิมพอ์อกจากกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 สี 
16.2.5 มีพอร์ตต่อเช่ือมกบัคอมพิวเตอร์เป็นชนิด USB เวอร์ชัน่ 2.0 หรือดีกวา่ พร้อมสาย 
16.2.6 ผูเ้สนอราคาผลิตภณัฑต์อ้งระบุแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑห์รือประเทศท่ีผลิตผลิตภณัฑด์ว้ย 
16.2.7 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 

 
17. DVD Duplicator  จํานวน 2 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมีคุณลกัษณะดังนี ้

17.1 สามารถ Copy แผน่ DVD และ CD  คร้ังละไม่ตํ่ากวา่ 10  แผน่ ต่อ 1 ตน้ฉบบั  
17.2 มี  Controller Cache buffer ไม่นอ้ยกวา่ 128 MB 
17.3 มี Harddisk ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 GB 
17.4 มีคู่มือการใชง้านเป็นภาษาไทย 
17.5 การรับประกนัทุกช้ินส่วนและการใหบ้ริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 
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18. กระดานอเิลก็ทรอนิกส์ จํานวน 4 เคร่ือง ประกอบด้วย 
18.1 กระดานอเิลก็ทรอนิกส์ แบบที ่1 จํานวน 2 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมีคุณลกัษณะดังนี ้

18.1.1 มีขนาดไม่ตํ่ากวา่ 77 น้ิว 
18.1.2 สามารถแสดงขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่น LCD Projector ได ้
18.1.3 มีความละเอียดในการสมัผสัไม่นอ้ยกวา่ 4,000  จุด  
18.1.4 มีความเร็วในการตอบรับสญัญาณไม่นอ้ยกวา่  240 จุด/วนิาที  
18.1.5 เช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ย Wireless Bluetooth และ USB Version 2.0 หรือ

ดีกวา่ได ้ 
18.1.6 มีปากกาไร้สายแบบไม่ตอ้งใชห้มึกและแบตเตอร่ี สามารถเปล่ียนสี , รูปแบบ และขนาด

ของเสน้ได ้และแสดงสีปากกาไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 256 สี   
18.1.7 มีแปรงลบแบบไร้สายท่ีไม่ตอ้งใชแ้บตเตอร่ี 
18.1.8 สามารถเขียนทบัขอ้มูลดว้ยปลายน้ิวและจากปากกาท่ีมาพร้อมกบักระดาน

อิเลก็ทรอนิกส์และบนัทึกเกบ็ขอ้มูลได ้
18.1.9 รองรับการใชง้านกบัระบบปฏิบติัการ Windows XP, Windows Vista , MAC และ 

Linux ได ้
18.1.10 มีขาตั้งพร้อมฐานลอ้ เพื่อการเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก 
18.1.11 มีซอฟตแ์วร์ควบคุมการทาํงาน ท่ีมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

1) สามารถส่งออกขอ้มูลในรูปแบบ JPEG, BMP, HTML และ PDF ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
2) สามารถแปลงจากลายมือเป็นตวัพิมพไ์ด ้(เฉพาะภาษาองักฤษ) 
3) มีฟังกช์ัน่สปอตไลท ์แวน่ขยาย และฉาก ช่วยในการนาํเสนอได ้
4) มีฟังกช์ัน่ Screen Capture ท่ีสามารถเลือกเฉพาะพ้ืนท่ีภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวได ้
5) มีฟังกช์ัน่ท่ีสามารถปรับรูปร่างของรูปแบบเรขาคณิตท่ีเขียนดว้ยลายมือ (Free 

Hand) ไดอ้ตัโนมติั 
6) สามารถเขียนขอ้มูลทบัภาพเคล่ือนไหวและตั้งค่าใหข้อ้ความเลือนหายได ้ 
7) สามารถบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งภาพและเสียง ในขณะบรรยายโดยสามารถเลือก

เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการบนัทึกได ้เพื่อนาํมาเล่นภายหลงัได ้
8) สามารถสร้าง Link จากรูปภาพและขอ้ความท่ีตอ้งการในรูปแบบ Web Page และ 

File ได ้
9) สามารถเคล่ือนยา้ย  ยอ่-ขยาย  และแทรกรูปภาพจาก Gallery  ของโปรแกรมและ

สามารถนาํรูปภาพท่ีตอ้งการนอกเหนือจากในโปรแกรมเพิ่มลงไปได ้
10) สามารถสัง่พิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพไ์ด ้
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11) สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรม Microsoft Power Point , Microsoft Word และ 
Microsoft Excel ได ้ 

12) สามารถ Import ขอ้มูลจาก Microsoft Power Point ได ้
13) สามารถแสดงหนา้จอแบบ Duo Page และ Full Screen ได ้
14) สามารถอพัเกรดซอฟตแ์วร์รุ่นใหม่จาก Web Site ของเจา้ของผลิตภณัฑไ์ดโ้ดย   

ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
18.1.12 มีแผน่ CD ซอฟตแ์วร์ควบคุมการทาํงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของ

ผลิตภณัฑแ์ละคู่มือการใชง้านภาษาไทย จาํนวน 1 ชุด 
18.1.13 โรงงานผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
18.1.14 ผูเ้สนอราคาตอ้งจดัฝึกอบรมการใชก้ระดานอิเลก็ทรอนิกส์และซอฟตแ์วร์ควบคุมการ

ทาํงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน ก.พ. จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 10 คน 
18.1.15 การรับประกนัทุกช้ินส่วนอยา่งนอ้ย 5 ปี และการใหบ้ริการฟรี On-Site Service  อยา่งนอ้ย 

1 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 
 

18.2 กระดานอเิลก็ทรอนิกส์ แบบที ่2 จํานวน 2 เคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมีคุณลกัษณะดงันี ้
18.2.1 มีขนาดไม่ตํ่ากวา่ 17 น้ิว 
18.2.2 สามารถแสดงขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้ 
18.2.3 มีความละเอียดในการแสดงผลไม่นอ้ยกวา่ 1280 x 1024  จุด  
18.2.4 มีช่องเช่ือมต่อ USB Version 2.0 หรือดีกวา่ อยา่งนอ้ย 2 พอร์ต , Analog RGB OUT 

อยา่งนอ้ย 1พอร์ต และ Analog RGB IN อยา่งนอ้ย 1 พอร์ต 
18.2.5 มีปากกาไร้สายท่ีสามารถเปล่ียนสี , รูปแบบ และขนาดของเสน้ได ้
18.2.6 สามารถเขียนทบัขอ้มูลดว้ยปากกาท่ีมาพร้อมกบักระดานอิเลก็ทรอนิกส์และบนัทึกเกบ็

ขอ้มูลได ้
18.2.7 รองรับการใชง้านกบัระบบปฏิบติัการ Windows XP, Windows Vista , MAC และ 

Linux ได ้
18.2.8 มีซอฟตแ์วร์ควบคุมการทาํงาน ท่ีมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

1) สามารถส่งออกขอ้มูลในรูปแบบ JPEG, BMP, HTML และ PDF ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
2) สามารถแปลงจากลายมือเป็นตวัพิมพไ์ด ้(เฉพาะภาษาองักฤษ) 
3) มีฟังกช์ัน่สปอตไลท ์แวน่ขยาย และฉาก ช่วยในการนาํเสนอได ้
4) มีฟังกช์ัน่ Screen Capture ท่ีสามารถเลือกเฉพาะพ้ืนท่ีภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวได ้
5) มีฟังกช์ัน่ท่ีสามารถปรับรูปร่างของรูปแบบเรขาคณิตท่ีเขียนดว้ยลายมือ (Free 

Hand) ไดอ้ตัโนมติั 



12 
 

6) สามารถเขียนขอ้มูลทบัภาพเคล่ือนไหวและตั้งค่าใหข้อ้ความเลือนหายได ้ 
7) สามารถบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งภาพและเสียง ในขณะบรรยายโดยสามารถเลือก

เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการบนัทึกได ้เพื่อนาํมาเล่นภายหลงัได ้
8) สามารถสร้าง Link จากรูปภาพและขอ้ความท่ีตอ้งการในรูปแบบ Web Page และ 

File ได ้
9) สามารถเคล่ือนยา้ย  ยอ่-ขยาย  และแทรกรูปภาพจาก Gallery  ของโปรแกรมและ

สามารถนาํรูปภาพท่ีตอ้งการนอกเหนือจากในโปรแกรมเพิ่มลงไปได ้
10) สามารถสัง่พิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพไ์ด ้
11) สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรม Microsoft Power Point , Microsoft Word และ 

Microsoft Excel ได ้ 
12) สามารถ Import ขอ้มูลจาก Microsoft Power Point ได ้
13) สามารถแสดงหนา้จอแบบ Duo Page และ Full Screen ได ้
14) สามารถอพัเกรดซอฟตแ์วร์รุ่นใหม่จาก Web Site ของเจา้ของผลิตภณัฑไ์ดโ้ดย   

ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
18.2.9 มีแผน่ CD ซอฟตแ์วร์ควบคุมการทาํงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของ

ผลิตภณัฑแ์ละคู่มือการใชง้านภาษาไทย จาํนวน 1 ชุด 
18.2.10 โรงงานผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
18.2.11 ผูเ้สนอราคาตอ้งจดัฝึกอบรมการใชก้ระดานอิเลก็ทรอนิกส์และซอฟตแ์วร์ควบคุมการ

ทาํงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน ก.พ. จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 10 คน 
18.2.12 การรับประกนัทุกช้ินส่วนอยา่งนอ้ย 2 ปี และการใหบ้ริการฟรี On-Site Service อยา่งนอ้ย 

1 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผา่นการตรวจรับ 
 

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

 
 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

แบบใบยื�นข้อเสนอการประกวดราคา 

ซื�อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมติดตั�ง ด้วยวธีิการทางอเิล็กทรอนิกส์ 

เรียน     รองเลขาธิการ ก.พ. 
 1. ขา้พเจา้ บริษทั/ห้าง/ร้าน..............................................................อยู่เลขที�…............. 
ถนน...........................................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต........................................ 
จงัหวดั............................................................โทรศพัท.์.....................................โทรสาร...............................
โดย.............................................................. ผูล้งนามขา้งทา้ยนี+  ไดพ้ิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร
ประกวดราคาซื+อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั+งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขที� ............./2552 
และเอกสารเพิ�มเติมเลขที�…….............(ถา้มี) โดยตลอดและยอมรับขอ้กาํหนดและเงื�อนไขแลว้ รวมทั+ง
รับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนด  และไม่เป็นผูทิ้+งงานของทางราชการ 
 2.  ขา้พเจา้ขอเสนอครุภณัฑค์อมพิวเตอร์พร้อมติดตั+ง   ซึ� งกาํหนดไวใ้นเอกสาร 
ประกวดราคาซื+อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   และกาํหนดเวลาส่งมอบ ดงัต่อไปนี+  
 

ลาํดับที� รายการ จํานวน กาํหนดส่งมอบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดบัสูง 
เครื�องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) 
โปรแกรมปฏิบติัการสาํนกังาน  
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล SQL 
เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ (Laser Printer)  
เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์สี (Color Laser Printer)  
เครื�องพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   
เครื�องพิมพช์นิดกระแทก  24  เขม็พิมพ ์ (Dot Matrix Printer)  
เครื�อง Scanner   
เครื�อง Scanner  แบบ ADF 
เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า (UPS)  ขนาดไม่ตํ�ากวา่ 500 VA 
เครื�องควบคุมและสาํรองไฟฟ้า (UPS)  ขนาดไม่ตํ�ากวา่  1  KVA 
LCD  Projector   

จอภาพ 
เครื�องพิมพส์าํหรับพิมพ ์DVD 
DVD  Duplicator  
กระดานอิเล็กทรอนิกส์  

1  เครื�อง 
72  เครื�อง 
7  เครื�อง 

79  ลิขสิทธิh  
1  ลิขสิทธิh  
40  เครื�อง 
4  เครื�อง 
3  เครื�อง 
3  เครื�อง 
3  เครื�อง 
8  เครื�อง 

37  เครื�อง 
14  เครื�อง 
4  เครื�อง 
1  เครื�อง 

11  เครื�อง 
2  เครื�อง 
4  เครื�อง 

 

 

กาํหนดส่งมอบพสัดุภายใน 90 วนั  นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา 
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 3. คาํเสนอนี+ จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...........วนั  (ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั) นบัแต่วนัยืนยนั
ราคาสุดทา้ย  และสาํนกังาน ก.พ. อาจรับคาํเสนอนี+   ณ  เวลาใดก็ไดก่้อนที�จะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว  
หรือระยะเวลาที�ยดืออกไปตามเหตุผลอนัสมควรที�สาํนกังาน  ก.พ.  ร้องขอ  
 

4. ในกรณีที�ขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็นผูช้นะการประกวดราคาซื+อดว้ยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  ขา้พเจา้รับรองที�จะ  
  4.1 ทาํสัญญาตามแบบสัญญาซื+อขายของทางราชการกบัสาํนกังาน ก.พ.  ภายใน    
10  วนั  นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บหนงัสือใหไ้ปทาํสัญญา  
  4.2 มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาตามที�ระบุไวใ้นขอ้  7  ของเอกสาร 
ประกวดราคาซื+อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สํานกังาน  ก.พ.  ก่อนหรือขณะที�ไดล้งนามในสัญญา  
เพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น  
  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัให้ครบถว้นตามที�ระบุไวข้า้งตน้นี+   ขา้พเจา้ยอมให้สํานกังาน 
ก.พ.  ริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ+าประกนั รวมทั+งยินดีชดใชค้่าเสียหายใดที�อาจมี
แก่สาํนกังาน ก.พ. และสํานกังาน  ก.พ.  มีสิทธิจะให้ผูเ้สนอราคารายอื�นเป็นผูเ้สนอราคาไดห้รือสํานกังาน 
ก.พ.  อาจเรียกการประกวดราคาซื+อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได ้ 

 

5. ขา้พเจา้ยอมรับวา่สํานกังาน ก.พ. ไม่มีความผกูพนัที�จะรับคาํเสนอนี+  รวมทั+งไม่ตอ้ง
รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดขึ+นในการที�ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา  

 

6. บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา  เช่น  ตวัอยา่ง (Sample)  แคตตาล็อก  แบบรูป
รายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  (Specifications)  ซึ� งขา้พเจา้ไดส่้งให้แก่สํานกังาน ก.พ.  ขา้พเจา้ยินยอม
มอบใหส้าํนกังาน ก.พ.  ไวเ้ป็นเอกสารและทรัพยสิ์นของทางราชการ  
  สาํหรับตวัอยา่งที�เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ ซึ� งสาํนกังาน ก.พ.คืนให้ ขา้พเจา้จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  ที�เกิดขึ+นกบัตวัอยา่งนั+น  
 

7. เพื�อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัโดยถูกตอ้งตามที�ไดท้าํความเขา้ใจ และตามความ
ผกูพนัแห่งคาํเสนอนี+   ขา้พเจา้ขอมอบ………………………………………………………………………
เพื�อเป็นหลกัประกนัซอง เป็นเงินจาํนวน…………………….บาท   มาพร้อมนี+  
 

8. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที�ไดย้ื�นในการประกวดราคา
ซื+อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี+โดยละเอียดแลว้  และเขา้ใจดีวา่สํานกังาน ก.พ.  ไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ     
ในความผดิพลาด   หรือตกหล่น  
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 9. การประกวดราคาซื+อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี+ไดย้ื�นเสนอโดยบริสุทธิh  ยุติธรรม
และปราศจากกลฉอ้ฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือหลาย
บุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วนบริษทัใด ๆ  ที�ไดย้ื�นเสนอราคาในคราวเดียวกนั  
  
                                     เสนอมา      ณ      วนัที�         เดือน                        พ.ศ.  
  
                          
  
               ลงชื�อ..................………….....................                                   
                               (......................................................)  
                                    ตาํแหน่ง............................................................. 
                                                                  ประทบัตรา (ถา้มี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.3 
 

 

ตารางเปรียบเทยีบคุณสมบัตทิางเทคนิคครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมตดิตั$ง 
 

 

ลาํดบั

ที� 

 

ผลติภณัฑ์ที�เสนอ 

(ชื�อ รุ่น แบบ ขนาด) 

 

คุณสมบัติทางเทคนิค 

ตามข้อกาํหนดในประกาศฯ 

 

คุณสมบัติทางเทคนิค 

ของผลติภณัฑ์ที�เสนอราคา 

 

เอกสารอ้างองิ 

(หน้า) 

 

การยอมรับ 

(COMPLY) 

 

หมายเหตุ 

 

ผลการพจิารณา 

(เฉพาะเจ้าหน้าที�) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


