
 
 
             

 
 
                                                              ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

เร่ือง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
…………………………….. 

 

  ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 
จ านวน  5  รายการ 
   ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 

  1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
    2.  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน     ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกนัเช่นว่านั้น 
         4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน    ที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัย 
นาฏศิลปลพบุรี   ณ  วันที่ประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้ 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที ่ 29  มกราคม  2559  ถึงวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2559  ตั้งแต่ 
เวลา  15.00  น.  ถึงเวลา  16.30 น.   ณ   ห้องพัสดุวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี   เลขที่  121/9   ถนนรามเดโช  ต าบล
ทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา   ในวันที่  15   กุมภาพันธ์   2559 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุม 1  อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

  ผู้สนใจ  ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ห้องพัสดุ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  121/9
ถนนรามเดโช  ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี   ในวันที ่  29   มกราคม   2559    ถึงวันที่   12 
กุมภาพันธ์    2559     ตั้งแต่เวลา   08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์    ของศูนย์จัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ  www. gprocurement.go.th  และทางเว๊บไซด์ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  http://cdalb.bpi.ac.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   (036)  424186 , 412150  ต่อ  103   ในวันและเวลาราชการ  
 

  อนึ่ง  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่จัดซื้อก็ได้หาก
ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการและหรือบางส่วน  หรือมีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใด 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  29  มกราคม  พ.ศ.  2559 
 
 

                     (นายสมชาย   ฟ้อนร าดี) 
                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 



เอกสารสอบราคาซื้อเลขท่ี  7/2559 
 การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ตามประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ลงวันท่ี   29  มกราคม   พ.ศ. 2559 
………………………………. 

 

  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ วิทยาลัย ”   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ 
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  จ านวน  5  รายการ   ตามรายการดังนี้ 
  1.   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบที่ 1                    จ านวน    1   ชุด         

2.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1                 จ านวน    3   เคร่ือง      
     (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 
3.  เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก Inkjet              จ านวน    4   เคร่ือง      
4.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  ส าหรับงานประมวลผล                      จ านวน     3   เคร่ือง       
5.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน           จ านวน   30  เคร่ือง 
     (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                                            

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ   อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที   และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้   โดยมี 
ข้อแนะน า  และข้อก าหนดต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2. แบบใบเสนอราคา 
1.3. แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4. แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา 

(1) หลักประกันสัญญา 
(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

1.5. บทนิยาม 
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้ง 

เวียนชื่อแล้ว    หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล    หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
                                                                                                                          2/2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็น... 
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       2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน    ณ  วันประกาศผล
สอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5     

      2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                    2.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยฯ                                                                                                                                                            
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
  3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
          (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด    ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล   หนังสือบริคนห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้าม)ี     ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส านาถูกต้อง 
   (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด  เป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
   (4)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและส านาใบทะเบียนภาษี 
มูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส านาถูกต้อง 

ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์      และ 
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (1) 
  3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา 

มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
3/(3) บัญชีเอกสาร... 
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                                         (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบ   
ในข้อ  1.6 (2)                                                                                                                                    

4.  การเสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้       โดยไม่มี 

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร      โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข    หากมีการขูดลบ  
ตกเติม   แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้าม)ี    ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว      โดยเสนอ
ราคารวม    และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ      ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้    ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ    ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน    ให้ถือ 
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ   ห้องพัสดุ   วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 121/9   ถนน 
รามเดโช  ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 15000 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้    และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  30  วัน       นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
  4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก   และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ไปพร้อมใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้   วิทยาลัย
นาฏศิลปลพบุรีจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
  ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา    หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล         หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดู 
ต้นฉบับแค็ตตาล็อก    ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา      ตรวจสอบ 
ภายใน 3 วัน และต้องการให้ผู้เสนอราคาส่งตัวอย่างพัสดุ   เพื่อใช้ในการตรวจสอบทดลอง ในวันท่ีเปิดซอง 
สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จ านวน 5 รายการ  ตามประกาศสอบราคาข้างต้น 

4.5  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 
  4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ราการ  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอ
ราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  7/2559”  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่  29 มกราคม  2559  ถึงวันที่  12  กุมภาพันธ์  
2559   เวลา  15.00 น. – 16.30  น.   ณ   ห้องพัสดุ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เลขที่  121/9   ถนนรามเดโช  ต าบล 
ทะชุบศร  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  

4/เมื่อพ้นก าหนดเวลา... 
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  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว   จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด               
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5  (1)    ณ   วันประกาศสอบราคา
หรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน    หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ 
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2)     และคณะ 
กรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ    จะตัด 
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา      และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการ 
คัดเลือก  และวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย 
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ   และมิได้เป็น 
ผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา         เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น 
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน  นับแต่ 
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ห้องประชุม 1  อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ในวันที่  15 
กุมภาพันธ์  2559  ตั้งแต่เวลา  11.00 น.  เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า    ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา     เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว     จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
การอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิก 
การเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง 
มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาคร้ังนี้  วิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม   
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ 

ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ     ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่พิจารณา 
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยเท่านั้น    

5.3 วิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ 

เอกสารสอบราคาของวิทยาลัยฯ 
5/(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล... 
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(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ 
พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี  ก ากับไว้ 
       5.4  ในการตัดสินการสอบราคา    หรือในการท าสัญญา      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
วิทยาลัยฯ  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ     หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้  วิทยาลัยฯ  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม   หรือ 
ไม่ถูกต้อง 
       5.5  วิทยาลัยฯ   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้   สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของวิทยาลัยฯ  เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  
รวมทั้งวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา   และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม    หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต   เช่น      
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา  ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5  วิทยาลัยฯ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว 
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6  และวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
         ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนิน 
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง      ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ดังกล่าวได้ 
   6.    การท าสัญญาซื้อขาย 

6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5 วันท าการของ 
ทางราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ   วิทยาลัยฯ จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญา 
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได ้  
        6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของ
ทางราชการ    หรือวิทยาลัยฯ  เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ 6.1    ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับวิทยาลัยภายใน 7 วัน   นับจากวันที่ได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญา    เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้   ให้วิทยาลัยฯ
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
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(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้วิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   

3  วันท าการของทางราชการ 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ าประกัน   ดังระบุใน 

ข้อ1.4 (1)  
(4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ ทราบแล้ว  โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ 

ราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
       7.   อัตราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.2  ต่อวัน 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                     ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ    หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  
1.3  แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  
วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
9.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อคร้ังนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 

  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2559  แล้วเท่านั้น 
        9.2  เมื่อวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคา
ซื้อแล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ   และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 
  (1)  แจ้งการสั่ง  หรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 
วัน  นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 
 

                                                                                                                        7/(2) จัดการให้สิ่งของ... 
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(2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ 
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย     ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี                                                                                                                   

9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ 
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  วิทยาลัยฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4  วิทยาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไข   หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม 
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)    
                            
         
                 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 

  
           29   มกราคม  2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  5  รายการ 
แนบประกาศสอบราคาเลขที่ 7/2559  ลงวันที่  29 มกราคม  2559 

.............................................. 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 

   คุณลักษณะพื้นฐาน                                           

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server)  โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz  จ านวนไม่น้อยกว่า  

1 หน่วย  

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 

Memory  ไม่น้อยกว่า 15 MB  

3.  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB        

     4.  สนับสนุนการท างาน RAID  ไม่น้อยกว่า RAID  0, 1, 5   

          5.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ  SAS หรือ SATA  ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 

               7,200 รอบต่อนาที่ หรือชนิด Solid State Drives หรือดีกว่าและมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB  

               จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

6. มี DVD–ROM  หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย   

7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง    

8. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

9. มี Power Supply แบบ  Redundant หรือ  Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 

10. เครื่องคอมพวิเตอร์รุ่นที่เสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 Series 

11. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีระบบ  ONLINE SUPPORT  ที่ให้บริการ DOWNLOAD DRIVER 

ของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้เสนอราคาต้องระบุ URL มา 

ในเอกสารการเสนอราคา 

12. ต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ท้ังชุด) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (On Site Service) 
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2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
   คุณลักษณะพื้นฐาน                              

1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า Intel Core i5 ต้องท างานที่สัญญาณ

นาฬิกาไม่ต่ ากว่า 3.0 GHz หรือมีคุณสมบัติดีกว่า มีหน่วยความจ า Cache ไม่น้อยกว่า 6 MB 

2. Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ 

3. มีหน่วยความจ าหลักแบบ (RAM) แบบ DDR3 1600 MHz หรือมีคุณสมบัติดีกว่า ซึ่งมีขนาดไม่น้อย

กว่า 4 GB  

4. มี SATA DVD+/-RW Drive ชนิด  Internal Drive จ านวน 1 Drive  หรือมีคุณสมบัติดีกว่า                                         

5. Hard Disk มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB  ความเร็วไม่ต่ ากว่า 7,200  rpm  หรือมมีคุณสมบัติ

ดีกว่า 

6. มีแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB       

7. ส่วนควบคุมการเชื่อต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) เป็นอุปกรณท์ี่ติดตั้งอยู่บน 

Mainboard (Built – in on Board) ซึ่งสนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมี Interface 

เป็นแบบ RJ-45 

8. มี Media Card Reader แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง 

9. มี USB Port จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง โดยเป็น USB 3.0  ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  

10. Keyboard  ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB โดยตรง จ านวนแป้นพิมพ์รวมกันไม่น้อยกว่า 104 keys โดย 

มีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร 

11. Mouse เป็นแบบ Optical Mouse  ที่มีปุ่ม Scroll Wheel  โดยใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB โดยตรง 

12. มีจอภาพสี ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

13. ตัวเครื่อง, จอภาพ, Keyboard และ Mouse  ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตรา

เครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 

14. เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานดังนี้ 

1. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 Series 

2. ได้รับมาตรฐาน FCC และ UL หรือ CSA หรือ ETL 

15. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีระบบ  ONLINE SUPPORT  ที่ให้บริการ DOWNLOAD DRIVER 

ของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้เสนอราคาต้องระบุ URL มา 

ในเอกสารการเสนอราคา 

16. ต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ท้ังชุด) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (On Site Service) 
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3. เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  

   คุณลักษณะพื้นฐาน                  
1. เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) 
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
5. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi 
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
9. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
10. สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ส าเนา 
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค  ส าหรับงานประมวลผล 

    คุณลักษณะพืน้ฐาน 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีประสิทธิภาพท างานที่สัญญาณนาฬิกาไม่ต่ ากว่า 1.7 GHz และมี

หน่วยความจ า L3 Cache ไม่น้อยกว่า 4 MB หรือมีประสิทธิภาพท างานที่สัญญาณนาฬิกาไม่ต่ ากว่า 
2.7 GHz และมีหน่วยความจ า L3 Cache ไม่น้อยกว่า 3 MB 

2. มีหน่วยความจ าหลัก (Memory) ชนิด DDR3 1600 MHz หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
3. มีหน่วยความจ าส ารอง (Hard disk) ชนิด Serial ATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB 

จ านวน 1 หน่วย ที่มีความเร็วรอบไม่ต่ ากว่า 5,400 รอบต่อนาที 
4. มีหน่วยประมวลผลภาพ (Graphics Controller) มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า Intel HD Graphic 
5. มี DVD-RW  ที่สามารถอ่าน และเขียนแผ่น CD และ DVD ได้   
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) ชนิดความเร็ว  10/100/1000 Mbps ตาม 

มาตรฐาน RJ-45  จ านวน 1 Port 
7. มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อแบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB รวมกันไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต โดยเป็น USB 

3.0 จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 
8. มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อแสดงผลภายนอกแบบ VGA จ านวน 1 พอร์ต 
9. สนับสนุนการท างานแบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 แบบ Wireless b/g/n พร้อม  

Bluetooh v4.0 หรือดีกว่า 
10. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว มีความละเอียดไม่ต่ ากว่า 1366 x 768 หรือดีกว่า 

11. เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานดังนี้ 
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- ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 Series 

- ได้รับมาตรฐาน FCC และ UL หรือ CSA หรือ ETL 

12. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีระบบ  ONLINE SUPPORT  ที่ให้บริการ DOWNLOAD DRIVER 

ของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้เสนอราคาต้องระบุ URL  

มาในเอกสารการเสนอราคา 

  13. ต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ท้ังชุด) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (On Site Service)  
  14. มีกระเป๋าส าหรับใส่เครื่องพร้อมอุปกรณ์ท่ีออกแบบเพ่ือให้ใส่คอมพิวเตอร์แบบ Netebook   
               และมีวัสดุภายในที่ป้องกันการกระแทกจากภายนอก 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 

1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า Intel PENTIUM ต้องท างานที่สัญญาณ
นาฬิกาไม่ต่ ากว่า 3.0 GHz หรือมีคุณสมบัติดีกว่า มีหน่วยความจ า Cache ไม่น้อยกว่า 3 MB 

2. Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  
3. มีหน่วยความจ าหลักแบบ DDR3 1600 MHz หรือมีคุณสมบัติดีกว่า  ซึ่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4. มี SATA DVD+/-RW Drive ชนิด Internal Drive จ านวน 1 Drive หรือมีคุณสมบัติดีกว่า 
5. Hard Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB ความเร็วไม่ต่ ากว่า 7200 rpm หรือมีคุณสมบัติดีกว่า 
6. ส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่บน 

Mainboard (Built-in on Board) ซึ่งสนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมี Interface 
เป็นแบบ RJ-45 

7. มี Media Card Reader แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง 
8. มี USB Port จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง โดยเป็น USB 3.0  ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
9. Keyboard  ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ  USB  โดยตรง จ านวนแป้นพิมพ์รวมกันไม่น้อยกว่า 104 keys โดย

มีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร 
10. Mouse  เป็นชนิด Optical Mouse  ที่มีปุ่ม Scroll Wheel  โดยใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB โดยตรง 
11. มีจอภาพสี ชนิด LED  ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย   
12. ตัวเครื่อง, จอภาพ, Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตรา

เครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
13. เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานดังนี้ 

- ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 Series 

- ได้รับมาตรฐาน FCC และ UL หรือ CSA หรือ ETL 

14. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีระบบ  ONLINE SUPPORT  ที่ให้บริการ DOWNLOAD DRIVER 

ของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้เสนอราคาต้องระบุ URL มา 

ในเอกสารการเสนอราคา 

15. ต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ท้ังชุด) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (On Site Service) 


