
ประกาศสำนักงานสถิติแหํงขาดิ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ Ce-bidding)

สำ น กังานสถิติแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน (ส่วนกลาง) ด ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงํนทั้งสิ้น ๕,๐๒๗,๐๑๐.๘๐ บาท (ห้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันสิบบาทแปดสิบสตางค์) ตาม
รายการ ด งันี้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหา จำ นวน ๑ โครงการ
ระบบคอมพิวเตอรํเพื่อทดแทนและ
เพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง)
สำ น กังานสถิติแห่งชาติ สงวนสิทธที่จะยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ครั้งนี้ หากไม่ได้รันอนุนัติเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานสถิติแห่งฃาติมิได้
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบต ด งัต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไร้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวiนบัญขีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จ ดัการ ผู บ้รีหาร ผู ม้ี อำ นาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบรีหาร
พ สัดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการจันเป็นการข้ดฃวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิหธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เร้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคีาสั่งให้สละเอกสิทธความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

โครงการ
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๑๐. ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบี'ญฃีกลาง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอตามที่กำหนดในเอกสารแบบท้าย
เอกสารประกวดราคาฯ ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตของงานฯ ข้อ ๓ ขอบเขตของงาน ในข้อ
๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๓.๑.๔ และ ๓.๑.๗ ซื้งท้าหากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้
แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้แทนจำหน่ายที่!ด้
ร บัการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยมีหนังสือรับรองเป็นภาษาไทย ทั ง้นี้ สำ น กังานสลิติ
แห่งซาติขอสงวนสิทธิ้ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยข้อเท็จจรืงโดยตรงจากผู้รับรองที่เสนอมานั้นเพี่อประกอบการพิจารณา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒
ก นัยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวนัโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จ ดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต้ www.nso.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๔๑-๗๓๒๔ , ๐-๒๑๔๑-๗๓๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ ว นัที่ ๑๖ ลิงหาคม ๒๔๖๒

(นายภขพงค์ โนดไธสง)

ผ้อำ นวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรืยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ eb-©b/๒(ร^๒

การซื้อครุภัณฑ์คอมฟิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน (ส์วนกลาง)
ตามประกาศ สำ น กังานสถิติแห่งชาติ

ลงจับที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

สำ น กังานสถิติแห่งซาติ ซี่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ด งันี้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหา จำ นวน ๑ โครงการ
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่ม
ศักยภาพ (ส่วนกลาง)

พ สัดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลัก'ษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมีช้อ
แนะนำและข้อกำหนด ด งัต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ ส ญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประลัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู ม้ีผลประโยขน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็น'บคคลลัมละลาย

๒.๓ ไม่อย่ระหว่างเลิกกิจการ
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๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน•ของรัฐH
ชั ว่คราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ้ตงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทํรัฐมนตรืว่าอา'3
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือ'ข่ายสารสนเทศของก'5ม'บัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้'ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อใ'พ้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือ•ข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น'ฬุ้นส่วนผู้
จ ดัการ กรรมการผู้จัดการ ผู บ้ริหาร ผู ม้ี อำ นาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลบันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะด้อง'ด้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง
กล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอใ'ด้แก่ สำ น กังาน
ณ ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแ'ข่งฃันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีดำสั่งใ'ด้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเ•ข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู ย้ื่นข้อเสนอด้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอตามที่กำหนดในเอกสาร
แนบท้ายเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตของงานฯ ข้อ ๓ ขอบเขตของงาน
ในข้อ ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๓.๑.๔ และ ๓.๑.๗ ซึ่งล้าหากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่าย ต อ้งได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ทรือผู้แทน
จำ หน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกด้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยมีหนังสือรับรองเป็นภา'ษาไ'ศย ทิ ง้นี้
สำ น กังานสถิติแห่งชาติขอสงวนสิทธี้ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยตรงจากผู้รับรองที่เสนอมานั้นเพี่อป'ระกอบ
การพิจารณา

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่าง'น้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห า้งหุ้นส่วนสามัญหรือห้าง'ด้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บ ญัชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู ม้ีอำ นาจควบคุม (ล้ามี) พร้อมทังรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บ ญัชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู ม้ี อำ นาจควบคุม (ล้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ล้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง
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(๒) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำ เนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำ เนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำ เนาบัตรประจำตัว
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิไตัถึอสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
ส ญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำ เนาใบทะเบียนการค้าหรือสำเนาใบทะเบียนพาณีซย์ พร้อมรับรอง

สำ เนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(๔.๒) สำ เนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๔) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั ง้หมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ า้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทั ง้นี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ ว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ด งักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อำ นาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั ง้นี้หาก
ผู ร้ บัมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๒.๑๑
(๔.๒) เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเซตของงานฯ ข้อ ๔ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ข้อย่อย ๔.๒ ถึง
ข อ้ ๔.๔ ให้ครบทุกข้อ

(๔.๓) เอกสารยืนยันการดำเนินการตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสาร
ประกวดราคา ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตของงานฯ ข้อ ๖ การติดตั้งและบำรุงรักษา ให้ครบทุก
ข้อ

(๔) บ ญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั ง้หมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ า้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
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ทั ง้นี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ ว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้วยอิเล็กทรอนิกล์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ด งักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นิ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท งัสิน และจะต้องกรอก
ข อ้ความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงดัวตนและทำการยืนยันดัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั ง้นี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งดัวเลขและดัวหนังสือ ถ า้ตัวเลขและดัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำ ค ญั โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ทั ง้
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำ น กังานสถิติแห่งซาติ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ว นั ตั ง้แต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้

๔.๓ ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ ว นั น บัลัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก สำ น กังาน ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพิ่อทดแทน (ส่วนกลาง) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัด
ซื อ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หฺล กัฐานตังกล่าวนี้ สำ น กังานจะยืดไว้เป็นเอกสารของ
ทางราชการ

สำ หรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๒ ว นั

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู ย้ื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสืยก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ ก นัยายน ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถืง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพันกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
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๔.๘ ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใซ้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ สำ น กังาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบ้ติฃองผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มี ผู ย้ื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแช่งข้นอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒)
และคณะกรรมการฯ เซื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแช่งข้นอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ
ผู ย้ื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ สำ น กังาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้!เริ่มให้มีการกระทำตังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมีอเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สำ น กังาน

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบ้ต ต งันี้
(๑) ปฏินัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใข้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กำ หนด

(๓) ผู ย้ื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

(๔) ผู ย้ื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ไต้
(๔) ผู ย้ื่นข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.§procurement.§o.th
๔. หลักประกับการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตังต่อไปนี้ จำ นวน ๒๔๑,๓๔๑.๐๐ บาท (สองแสน
ห้าหมีนหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๔.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซื่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํ
นั น้ชำระต่อเจ้าหนัาที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ ว นัทำการ

๔.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ชองธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๔.๓ พ นัธบัตรรัธบาลไทย
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๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะตัองส่งต้นฉบับเอกสาร
ต งักล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่{ร^ ก นัยายน ๖๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงคํจะใช้หนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ต งันี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อกิจกรรมร่วมค้าตังกล่าว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั ง้นี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำ น กังานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้าประกันภายใน ๑๕
ว นั น บัลัดจากวันที่สำนักงานไต้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเสือกผู้ชนะการประกวดราคาเรืยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้
ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไวัซื่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไต้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนไต้ต่อเมื่อไต้ทำสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอไต้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธใบการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำ น กังานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำ น กังาน จะพิจารณาจาก

ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายบั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
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จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรีอเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สำ น กังานสงวนสิทธิ้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ต งัต่อไปบี้

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญขีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดบี้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรีอนัญซีรายซื่อผู้ซื่'อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรีอมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรีอในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรีอสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำ น กังาน
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกด้อง

๖.๖ สำ น กังานทรงไว้ซื่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั ง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั ง้บี้ เพื่อประโยซนัของทางราชการเป็น
สำ ค ญั และให้ถือว่าการตัดสินของ สำ น กังานเป็นเด็ดขาด ผู ย้ื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ม ไิด้
รวมทั้งสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอทึ๋โด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เซื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใข้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ

สำ น กังาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นขี้แจงและแสดงหสักฐานที่ทำให้เซื่อได้ว่า ผู ย้ื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสั1ห้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซื้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ สำ น กังาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ
เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั ง้บี้ ผู ย้ื่นข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากสำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าสักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือทิ้โด้รับการคัดเลือกมีผลประโย'ชนั
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
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๗. การทำสัญญาส์อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ครนถ้วน

ภายใน ๕ ว นัทำการ น บัแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก ไ็ด้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ ว บัทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู ช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ก บัสำนักงานภา
ยใน ๗ ว นั น บักัดจากวันที่!ด้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่า
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อ
ไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารแนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํ
นั น้ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ ว นัทำการ

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามดัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำ หนด ด งัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหสักทรัพย์ที่!ด้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามดัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ด งัระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พ นัธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ ว นั น บักัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ นัจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแถ้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบไว้

แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำ น กังาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าไข้จ่ายทั้ง
ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไดัรับการดัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรืยบร้อยแล้ว

๙. อ ตัราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คืดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไมใต้รับมอบ



-๙-

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู ซ้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ

ทำ ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะด้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี น บัถัดจากวันที่ สำ น กังาน ได้รับมอบสิ่งของ โดยด้องรืบจัดการซ่อมแซมแกIฃใฟ้1ข้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน ๕ ว นัทำการ น บัถัดจากวันทึ๋Iด้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธื้ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอบุฟ้ตเงินค่าพัสดุจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่าบั้น

๑๑.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้ขายจะด้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของบั้นต้อง
นำ เข้ามาโดยทางเรือในเล้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรืว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะด้องปฏิบตตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ด งันี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ ว นั น บัตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรืว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จ ดัการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของบั้นโดยเรืออื่นที่
มิใข่เรือไทย ซึ่งจะด้องได้รับอนุญาตเซ่นบั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรืว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู ข้ายจะด้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิขยนาวี

๑๑.๓ ผู ย้ื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังลือ
ภายในเวลาที่กำหนด ด งัระบุไว้ในข้อ ๗ สำ น กังานจะริบหลักประถันการยื่นข้อเสนอ หรือเรืยกรัองจากผู้ออกหนังลือ
คํ า้ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรืยกร้องให้ขดใข้ความเลืยหายอื่น (ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ ง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สำ น กังานสงวนสิทธี้ที่จะแก้ไขเพิ่มเดิมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ
ตกลงซื้อเป็นหนังลือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำ วินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีลืทธิ
เรืยกร้องค่าไข้จ่ายใดๆ เพิ่มเดิม



-๑๐-

๑๑.๖ สำ น กังานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี๋ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรยก
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำ น กังานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที'จะไซ้ในการจัดซื้อหรือที่!ด้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นฮรรม หรือสมยอมกัน
ก บัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจัาหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซื้งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบ้ตตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่!ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายด้องปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำ น กังาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่!ด้รับการคัด
เลือกให้เป็นผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบีตงานของผู้ประกอบการ

ทั ง้นี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็ก^รอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่.&;

การจัดเอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน (ส่วนกลาง)
ตามประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

© b ^'' ^''ลงวนท

ข้อ ๑.๑ รายละเอืยดคุณลักษณะเฉพาะ



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน (ส่วนกลาง)

๑. ความเป็นมาของโครงการ
สำ น กังานสถิติแห่งซาตํ มีความต้องการเครองมอทมืประสิทริภาพสำหรับการประมวลผล*Iเอมูร^เทรพ^^

ข อ้มูลสารสนเทคอย่างต่อเนื่อง สำ หรับการประกอบการตัดสินใจ การบริหารงาน การกำหนดนโยบาย ของผู้บริหาร
ในระตับต่าง ๆ ของประเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใข้งานอยู่ในป็จจุนับ เป็นเครื่องรุ่นเก่าไม่มีประสิทธิภาพ ใม่
สามารถรองรับการเขื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นใหมใต้ นอกจากนันเครืองคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีย'ใยุล'ไ^ใต้'3านทีมาก ทำ
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เริมเสียหายและเสื่อมสภาพโม่ลามวรกใต้"^วมใต้ยย่ว''เต็มท

เนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการทำสำมะโนและสำรวจหลายโครงการชึ่งมีการจัดเก็บต้อมูลแล"
ประมวลผลต้อมูลเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องการใต้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ร'3มทั้งมีการ
นำ เสนอข้อมูล การสืบค้นแผนที่ การใข้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบงานเกี่ยวกับข้อมูลที่มีลักษณะ
ข้อมูลเซิงพื้นที่ และแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพที่มิความละเอียดสูง จึงจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
สนับสุนนการทำงานและการผลิตข้อมูลของโครงการสำมะใบแล«ส่วรวจใศว"'กาวตำ"' ๆ *^9"' •

สำ น กังานสถิติแห่งขาติ ไต้มีการพัฒนา Software ที่ใข้เฉพาะในงานต้านต่าง ๆ ซึงต้องใข้การประมวลผล
ข้อมูลสูง เข่น โปรแกรม CS Pro, Fox Pro, เป็นต้น ต งันั้นสำนักงานสถิติแห่งขาติจึงมีความต้องการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลเพิอผลิตข้อมูลสาวสบเทค บอกจากนับเคริอง
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีอายุการใข้งาบมากกว่า ฅเ ปี ประสิทธิภาพของเครืองคอมพิวเตอรตำลง เครืองคอมพิวเตอร์
เริ่มเสียหายและเสื่อมสภาพไม่สามารถใข้งาบไต้อย่างเต็มที่

ฉะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ จ ดัหาในโครงการคอมพิวเตอร์เพี่อทดแทนและเพิ่ม
ศ กัยภาพนี้จึงจำเป็นอย่างยิงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทำ ให้
การตอบสนองงานของสำนักงาบสถิติแห่งขาติเป็บไปไค้อย่างมีประสิทธิกาพใบกาวะปีจอุบับ

๒. ว ตัอุประสงค์
๒.๑. เพื่อทดแทบครุกัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มิอายุการใข้งาบเกินกว่า ฅ' ปี ที่ขำ รุดและ

เสื่อมสภาพ
๒.๒. เพื่อให้มิครุกัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพใบการประมวลผลและผลิต

ข อ้มลสถิติ

๓. ขอบเขตของงาน

.๑. จ ดัหาผลิตกัณฑ์ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ต งัต่อไปนี้ตามข้อกำหนดหรือดีกว่าใน ภาคผนวก ก.
๓.๑.๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำ หรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่นัอยกว่า ๑๙ นี ว้)

จำ นวน ๓๔ เครื่อง
๓.๑.๒. เครื่อง Multifunction เลเซอร์ หรือขบิด LED สี ขนาด A๔ จำ นวน ๑๓ เครื่อง
๓.๑.๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวตำ ฃบิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หนัา/นาที) จำ นวน ๔๒

เครื่อง
.๑.๔. เครื่องคอมพิวเตอร์โบ๊ตบุ๊ก สำ หรับงานประมวลผล จำ นวน ๗๒ เครื่อง

๓.
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๓.๑.๔. ขุดโปรแกรมระบบปฎํบ้ติการ จำ นวน ๑๐๖ ขุด
๓.๑.๖. ขุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำ บวบ ๑๐๖ ขุด
๓.๑.๗. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขบิด Network สำ หรับกระดาษ Am จำ นวน ๒ เครือง

ขอบเขตของงาบ (TOR) และราคากลาง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพี่อทดแทน (ส่วนกลาง) งบประมาณปี ท.ด. ๒๔๖๒



๓.๒. ติดตั้งที่สานักงาบสถิติแห่งขาติ (ส่วนกลาง)
ต อ้งดำเนินการติดตั้งให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่สำนักงานสถิติแห่งขาติกำหนด๓.๓

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๔.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๔.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกถิจการ
๔.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นช้อเสนอหรือทำสัญญากันหน่วยงานของรัฐไว้'ชั่วคราวเนื่องจาก

เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมีนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการคามระเมีย'บ ที่ ร ฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคสังกำหนดตามที่ประกาคเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๔.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
ร ฐัในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นห้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู บ้ริหาร ผู ม้ีอำ นาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีสักษณะด้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราขกิจจานเบกบา

๔.๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู ม้ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ด งักล่าว

๔.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ยื่นช้อเสนอรายอื่นที่เช้ายื่นช้อเสนอให้แก่สำนักงานสถิติแห่งขาติ ณ
ว นัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙. ไม่เป็นผู้!ด้รับเอกลิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้อื่นช้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๔.๑๐.ผู้ยี่นช้อเสนอด้องลงทะเมียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๑.ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายผลิตกัณ์ที่เสนอในช้อ ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๓.๑.๔ และ
๓.๑.๗ ซึ่งล้าหากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่าย ต้องไต้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตกัณ์ที่
เสนอในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผสิตกัณฑ์หรือผู้แทบจำหน่ายที่ได้รั'บการ
แต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตกัณฑ์ โดยมีหนังสือรับรองเป็นภาบาไทย ทั ง้นี้สำนักงาน
สถิติแห่งชาติขอสงวนสิทธึ๋ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยช้อเท็จจริงโดยตรงจากผู้รับรองที่เสบอมานั้บเที่อ
ประกอบการพิจารณา

๔. รายละเอียดและคุณสักบณะเฉพาะ
๔.๑. ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตกัณฑ์ที่ตรงตามช้อกำหนดหรือดีกว่าใบ ภาคผบวก ก.
๔.๒. ผลิตกัณฑ์ที่เสนอ ในช้อ ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๓.๑.๔ และ ๓.๑.๗ ต้องมีศบยบริการเป็นของเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์หรือเป็นของตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

ขอมเขตของงาน (TOR) และราคากลาง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพี่อทดแทน (ส่วนกลาง) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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เจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๑0 แห่ง โดยระบุชื่อและทีตังคูนย์บริการพร้อมหมายเลข
โทรศัพท์

(ะ.๓. ลิขลิทธึ๋ซอฟต์แวร์และ License การไซ้งานที่นำไปโขในระบบต้องเป็นซอฟต์แวร์และ License ทถูกต้อง
ตามกฎหมายและเป็นแบบไซ้งานอย่างถาวรในกรณีที่มีบุคคลกวยนอกกล่าวอ้วงหริอไต้สิพรึ๋เรีย^ร้อ''ไ'^ๆ
ว่ามีการละเมิดลิทธึ๋หรือลิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ์และหริอฮาร์ดแวร์'ซอฟต์แวร์ที่เส^อผู้''2^1^อ'5วคาต้อ^
ดำ เนินการทั้งปวงเพี่อไห้การกล่าวอ้างหริอการเริยกร้องตังกลาวระงับสิ้นไปโคยเว็ว และต้องเป็นผู้ชำระ
ค่าเสียหายและค่าใต้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น

๕.๔. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผนพร้อมเสนอราคาไนการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่เสนอไนต้อ ๓.๑-๑, ๓.๑.๒,
๓.๑.๓, ๓.๑.๔ และ ๓.๑.๗ หลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกันการชำรุดบกพร่อง เป็นเวลา ๕ ปี

๖. การติดตั้งและบำรุงรักษา
ผู ซ้นะการประกวดราคาต้องดำเนินการตังนี้
๖.๑. ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ณ สำ น กังานสถิติแห่งขาติ (ส่วนกลาง)
๖.๒. ร บัประกันความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ไนต้อ ๓.๑.๑, ๓.๑.๒. ๓.๑.๓, ๓.๑.๔ และ ๓.๑.๗

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และไนระหว่างการรับประกัน
ต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบไนการเต้ามาดำเนินการมาซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ตังกล่าว ภายใน ๕ ว นัทำการ หลังจากไต้รับการแจ้งจากสำนักงานสถิติ โดยไม่ติดค่าอะไหล่และ

ค่าบริการใดๆ ทั ง้สิ้น
๖.๓. ตั ง้ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเวิร์คกรุ๊ป ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
๖.๔. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
๖.๔. แบ่งเนี้อที่ของ Storage ออกเป็น 05 Partition และ Data Partition
๖.๖. ดำ เนินการเปลี่ยนจอภาพไห้ไหมในรายการต้อ ๓.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำ หรับประมวลผล แบบที่ ๑

หากจอภาพเกิดจุดเสียขึ้นตามต้อกำหนดการรับรองของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการรับประกัน ๑ ปี โดยไม่
ติดค่าใต้จ่ายใดๆ ทั ง้สิ้น

๖.๗. ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เสนอใน ต อ้ ๓.๑.๖ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ลงในผลิตภัณฑ์ที่เสนอใน ต้อ ๓.๑.๑
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ และต้อ ๓.๑.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำ หรับ
งานประมวลผล

๖.๘. ร บัผิดขอบค่าใต้จ่ายในส่วนของการส่งมอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ให้ใต้งานใต้ (ไม่รวมค่าใต้จ่ายอื่นๆ
เซ่น โต๊ะ เก้าอี้ สายเน็ตเวิร์ค ปลั๊กไฟ เนื่องจากเป็นการจัดหาเพี่อทดแทนของเติม)

๗. การส่งมอบตรวจรับ
ผู ช้นะการประกวดราคาต้องดำเนินการตังนี้
๗.๑. ทำ ฟ้ายสตั๊กเกอร์ติดที่ตัวเครื่อง (CASE) และที่จอภาพ (Monitor) ในต้อ ๓.๑.๑. ๓.๑.๒. ๓.๑.๓. ๓.๑.๔

และ ๓.๑.๗ โดยให้ระบุ เลขที่สัญญา ชื่อบริษัทคู่สัญญาชื่อยี่ห้อ ชื่ อรุ่น และหมายเลขเครื่อง (Serial
Number) ของเครื่อง ให้ถูกต้อง

ขอบเขตของงาบ (TOR) และราคากลาง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพี่อทดแทบ (ส่วนกลาง) งบประมาณปี พ.ค. ๒(tr๖๒
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๗.๒. จ ดัทำรายการของที่ส่งมอบเป็นรายซิ้บเพื่อการรับมอบ (Checklist) ซึ่งประกอบด้วย ประเภท (ซบิด/
รายการ) ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ต วัเครื่อง (CASE) จอภาพ (Monitor) คี ย์บอร์ด
เมาส์ขื่อหน่วยงาน/ ผู ร้ บั/ ว นัที่รับมอบ เป็นอย่างน้อย

๗.๓. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆและเอกสารที่เป็นคู่มือทางเทคบิคเฉพาะของผลิตภัณท์ที่เสนอ ที่มืมาจากเจัาของ
ผลิตภัณฑ์ มอบให้ภับสำนักงานสถิติแห่งซาตึในวันตดตั้งหรือส่งมอบงาน

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิใบการพิจารณา
สำ น กังานสถิติแห่งชาติจะคัดเลือกผู้ที่ยี่นขอเสนอที่มืคุณสมนัติถูกด้องต'5มอ้าน">อร^ออ3Jรัมพื่อม'Iขตา

ข อ้กำหนดของขอบเขตของงาน (TOR) ใดยใข้เกณฑ์ราคา
ทั ง้นี้สำนักงานสถิติแห่งชาติทรงใวัซึ่งลิทธิที่จะยกเลิกการจัด'พาใดย!•ม่รั'บพิจา'5ณาอัตจ้างเตอ สุต^^

พิจารณา เพื่อประใยขน่ของทางราชการเป็นสำคัญ แลิะให้ถือว่าการตัดลิบของสำนักงานสถิติแห่งขาติเป็นเด็ดขาด
ผู้เสนอราคาจะเรืยกร้องค่าเสียหายใดๆ ม ใืด้

๙. ระยะเวลาในการดำเนินใครงการ
ขนะการประกวดราคา ด อ้งดำเบิการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ถูกด้องครบอ้วน และส่งมอบงานทั้งหมด

ภายใน ๙๐ ว นั น บัถัดจากวันลงนามในสัญญาและต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบงานให้สำนักงานสถิติแห่งขาติ
ทราบป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ ว นัทำการ

๑๐. วงเง๊นการจัดหา
งบประมาณ (ะ,๐๒๗,๐๑๐.๘๐ บาท (ห้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันลิบบาทแปดลิบสตางค์)

©ชุ!?'า
ขอบเขตของงาบ (TOR) นละราคากลาง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทบ (ส่วบกลาง) งบประมาณปี ท.ค. ๒(ะ๖๒



ภาคผนวก ก.

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เครื่องคอมพิวเตอร สำ หรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙นิว) จำ นวน ๓๔ เครอง
๑.๑ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) โดยมีความเร็วลัญญาณนาฬิกา พื น้ฐาน

ไม่น้อยกว่า ๒.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพื้มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องไซ้ความสามารลไบการ
ประมวลผลสูง จำ นวน ๑ หน่วย

๑.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

๑.๓ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
๑.๔ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
๑.๔ มีหน่วยจัดเก็บซ้อมูล ขนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำ นวน ๑ หน่วย
๑.๖ มี DVD-RW หรือดีกว่า จำ นวน ๑ หน่วย
๑.๗ มีข่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำ นวบ่

ไม่น้อยกว่า ๑ ข่อง
๑.๘ มีข่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำ นวนรวมไม่น้อยกว่า ๘ ข่อง เปีนชนิด USB ๓ หรือดีกว่า ไม่น้อย

กว่า ๔ ข่อง แล่ะมีข่อง USB อยู่ต้านหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ ข่อง
๑.๙ มีข่องเสียบ microphon๙headpho^e อยู่ทางต้านหน้าเครื่อง
๑.๑๐ มีข่องเสียบขยายอุปกรณ์ (Expansion slots) จำ นวนไม่น้อยกว่า ๒ ข่อง โดยเนิน PCI Express x๑๖

จำ นวนไม่ตํ่ากว่า ๑ ข่อง และ Express x๑ จำ นวนไม่ตํ่ากว่า ๑ ช่อง และชนิด M.๒ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
๑.๑๑ แป๋นพิมพ์ (Keyboard) แสดงตัวอักษรทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เชื่อมต่อเนินแบบ USB
๑.๑๒ มีเมาส์ เชื่อมต่อเนินแบบ USB
๑.๑๓ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ว้ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ะ ๑ และ มีความละเอียดไม่

น อ้ยกว่า ๑๔๔๐ X ๙๐๐

๑.๑๔ ต วัเครื่อง, จอภาพ, Keyboard และ Mouse มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
๑.๑๔ มีข่อง Card Reader โดยสามารถอ่านสื่อไต้ ต งันี้คือ SD, SDHC, SDXC
๑.๑๖ มีข่องสำหรับเชื่อมกับจอภาพชนิด VGA Port หรือ Display Port หรือดีกว่า อย่างน้อย ๑ ข่อง
๑.๑๗ มีแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply) ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ พ
๑.๑๘ ไต้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC
๑.๑๙ ไต้รับการรับรองมาตรฐานต้านความปลอดภัย UL หรือ CE
๑.๒๐ ไต้รับการรับรองมาตรฐานต้านการประหยัดพลังงาน Energy star และสิงแวดลัอม EPEAT Rating
๑.๒๑ ผลิตภายใต้การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ Series
๑.๒๒ มี Hardware ทำ หน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสซ้อมูลโดยเฉพาะ ตามมาตรฐาน TPM ๒.๐ หรือดีกว่า Build

in บนแผงวงจรหลัก

๑.๒๓ เจ้าของผลิตภัณฑ์เที่สนอจะต้องมีระบบ Online Support ท ใีหับริการ Download คู่มีอ. Drive และ Bios
Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้ด้วย

๑.๒๔ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ทังจุด) จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เปนเวลาไม่น้อยกว่า ๓ นิ

Oci'^'A



๑.๒๕ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็บของแท้ ของใหม่ ไม่เคยไข้งานมาก่อน เป็นรุ่นที่อยู่ไนสายการผลิต (Product
line) โดยมีหนังสือรับรองอุปกรณ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรึอผู้แทนจำหน่ายไน"ประIทตไหยที่ไต้รัหการ
แต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

๒. เครื่อง Multifunction เลเซอร์ หรีอซนิด LED สิ ขนาด A๔ จำ นวน ๑๓ เครื่อง
๒.๑ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer. Copier และ Scanner ภายไนเครื่องเดียวกัน
๒.๒ เป็นเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ซนิดสี และ ขาว-ดำ
๒.๓ มีความละเอียดไนการพิมพ์ (Resolution) สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ X ๖๐๐ dpi
๒.๔ มีความเร็วไนการพิมพ์ขาว-ดำและสี สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน้าต่อนาที (กระดาษ A๕)
๒.๕ สามารถรองรับภาษา PCL ๖ และ Postscript
๒.๖ มีความเร็วไนการทำสำเนาขาว-ดำและสี ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน้าต่อนาที (กระดาษ A๔)
๒.๗ ความละเอียดไนการถ่ายสำเนาเอกสารสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ X ๖๐๐ จุดต่อตารางนิว
๒.๘ สามารถสั่งทำสำเนาต่อครั้งไต้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำ เนา
๒.๙ สามารถย่อและขยายไต้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ %
๒.๑๐ มีความละเอียดไนการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐x๑๒๐๐ dpi
๒.๑๑ มีความละเอียดบิทสี (bit depth) ไม่น้อยกว่า ๒๔ bit
๒.๑๒ รองรับไฟล์ขนิด PDF และ JPG
๒.๑๓ สามารถ Scan to e-mail และรองรับการสแกนที่เป็นแบบ TWAIN
๒.๑๔ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๒๔๖ MB
๒.๑๕ หน่วยประมวลผลมีความเร็วไม่น้อยกว่า ๘๐๐ MHz
๒.๑๖ รองรับปริมาณงานพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ แผ่นต่อเดีอน
๒.๑๗ มีถาดบรรจุกระดาษ สามารถบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แผ่น
๒.๑๘ มีถาดรองรับกระดาษ รองรับกระดาษไต้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
๒.๑๙ มีถาดป็อนเอกสารอัดโนม้ต (Auto Document Feed)
๒.๒๐ มีหน้าจอสีแบบสัมผัส
๒.๒๑ มีข่องเขื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำ นวนไม่นอย

กว่า ๑ ข่อง และ สามารถไข้งานผ่าน Front Host USB
๒.๒๒ รองรับกับระบบปฏิน้ตการ MS Windows และ Mac OS
๒.๒๓ สามารถพิมพ์งานผ่าน Mobile Device หรือ Wireless มายังเครืองพิมพ์โดยตรงไต้
๒.๒๔ สามารถไข้1ต้กับ A< Letter, Legal และ Custom
๒.๒๔ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องรับประกันผลิตภัพฑ์ (อุปกรณ์ท้งขุด) จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เปนเวดาไม่ม®ยกใ'! ร" ป
๒.๒๖ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นของแท้ ของไหม่ ไม่เคยไข้งานมาก่อน เป็นรุ่นทีอยู่ไนสายการผลิต (Product

line) โดยมีหนังสือรับรองอุปกรณ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้แทมจํ'!หน่'!ยไมบ่ใ"!'^^ไ^^^ไท้^'บ^'^^
แต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ขนิด Network แบบห ๒ (๓๘ หนา/นาที) จำ นวน ๔๒ เครอง
๓.๑ มีความเร็วไนการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๘ หน้าต่อนาที
๓.๒ มีความเร็วไนการพิมพ์แผ่นแรกไม่เกินกว่า ๖.๓ วินาที เครื่องอยู่ไนฺสถานะพร้อมพิมพ์
๓.๓ มีความละเอียดไนการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐x๑๒๐๐ dpi

๓



๓.๔ ร สามารถพิมพ์สองหน้าอัดโนมติ (A๔) และพิมพ์สองหน้าที่ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (A^
๓.๕ สามารถรองรับการพิมพ์!ด้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ หน้าต่อเดือน (Monthly Duty Cycle)
๓.๖ สามารถรองรับภาษา PCL ๖ และ Postscript
๓.๗ หน่วยประมวลผลม็ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ MHz
๓.๘ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB
๓.๙ มีถาดป๋อนกระดาษที่สามารถบรรจุกระดาษได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น และแบบ Multipurpose Tray

สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
๓.๑๐ สามารถรองรับกระดาษออกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น
๓.๑๑ สามารถไซ้!ด้กับกระดาษ A๔, A๕, Ato, 8๕, Letter, Le§al และ Custom
๓.๑๒ มีจอภาพแสดงสถานะการทำงาน
๓.๑๓ มีพอร์ตเขื่อมต่อแบบ USB ๒.๐ หรือดืกว่า
๓.๑๔ มีข่องเซื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำ นวน

ไม่น้อยกว่า ๑ ข่อง หรือมีการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ b/g/n)
๓.๑๕ รองรับกับระบบปฏิบติการ MS Windows และ Mac OS
๓.๑๖ ผลิตกัณฑ์ที่เสนอต้องรับประกันผลิตภัณฺฑ์ (อุปกรณ์ทั้งชุด) จากเจ้าฃํองผลิตกัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓.๑ฅเ ผลิตกัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยไซ้งานมาก่อน เป็นรุ่นที่อยู่ในสายการผลิต (Product

line) โดยมีหนังสือรับรองอุปกรณ์จากเจ้าของผลิตกัณฑ์หรือผู้แทนจำหน่ายไนน่ระเทศไทยที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตกัณฑ์

๔. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำ หรับงานประมวลผล จำ บวน ๗๒ เครื่อง
๔.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จำ นวน ๑ หน่วยโดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าด้งนี้
๔.๑.๑ ไนกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย

กว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วลัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒■๒ GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด า้นกราพิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ

๔.๑.๒ ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อฺย
กว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑ ๖ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
ส ญัญาณนาฬิกาได้!นกรณีที่ต้องไซ้ความลามารถไนการน่ระนาลผลสู"^

๔.๒ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด 008๔ หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
๔.๓ มีหน่วยจัดเก็บซ้อมูลขนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB จำ นวน ๑

หน่วย

๔.๔ มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกวา ๑,๓๖๖ X ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิว
๔.๕ มีข่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำานวน

ไม่น้อยกว่า ■๑ ข่อง

๔.๖ มีข่องเชื่อมต่อแบบ USB ไม่น้อยกว่า ๓ ข่อง โดยมีข่อง USB ๓.๐ หรือดีกว่า จำ นวนไมนอยกวา ๒ ของ
และมีขนิด USB Type C ไม่น้อยกว่า ๑ ข่อง

๔.๗ มีข่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำ นวนไม่น้อยกว่า ๑ ข่อง
๔.๘ มีกล้อง Webcam และมีข่อง Card Reader แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง
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๔.๙ รองรับการใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑) และ Bluetooth
๔.๑๐ มีบํ า้หนักไม่เกิน ๑.๖๐ kg.
๔. ๑๑ มีแบตเตอรึ่1ม่น้อยกว่า cn-cell

๔.๑๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC
๔.๑๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย UL หรือ CSA หรือ CE หรือ IEC
๔.๑๔ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน Energy Star และสิ่งแวตลัอม EPEAT Rating
๔.๑๔ ผลิตภายได้การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ Series
๔.๑๖ มีเมาส์ เขื่อมต่อเป็นแบบไร้สาย และมีเครื่องหมายการค้าเดียวลันลับเครื่องคอมพิวเตอร้โน๊ตป๊ค
๔.๑๗ มี Hardware ทำหน้าที่เช้ารหัสและลอดรหัสช้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน TPM ๒.๐ หรือดีกว่า Build

in บนแผงวงจรหลัก

๔.๑๘ เจ้าของผลิตภัณฑ์เที่สนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ไหับริการ Download คู่มือ. Drive และ Bios
Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง URL ไห้ทราบมาไนเอกสารเสนอราคานี้ด้วย

๔.๑๙ ผลตภัณฑ์ที่เสนอต้องรับประลันผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ทั้งขด) จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ •ปี
๔.๒๐ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นของแห้ ของไหม' ไม่เคยไช้งานมาก่อน เป็นรุ่นทีอย่ไนสายการผลิต (Product

line) โดยมีหนังสือรับรองอุปกรณ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้แพนจำหน่ายไมปวะเพตไพยพี่'^ต้ร้'ม^า^
แต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

๔. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำ นวน ๑๐๖ ชุด
๔.๑ เป็นชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๑๐ แบบสิทธิการไช้งานประเภพติดด้งมาจาก

โรงงาน (OEM) หรือดีกว่าสำหรับติดตั้งลับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด ง้นี้
๔.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นี ว้) จำ มวม ๓๔

เครื่อง
๔.๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำ หรับงานประมวลผล จำ นวน ๗!๐ เครื่อง

๔.๒ มีลิขลิทฮี้ถูกต้องตามกฎหมาย
๖. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำ นวน ๑๐๖ ชุด

๖.๑ เป็นชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft office Home & Business ๒๐๑๙ หรือดีกว่า
ประกอบด้วย Outlook, Word. Excel. PowerPoint และ OneNote เป็นอย่างน้อย สำ หรับติดตั้งลับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ด ง้นี้
๖.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ประประมวลผล แนมที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยลว่า ๑๙ นี ว้) จำ นวน -

รไ ๔ เครื่อง
๖.๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำ หรับงานประมวลผล จำ นวน ๗๒ เครื่อง

๖.๒ มีลิขลิทธิ้ถูกต้องตามกฎหมาย
๖.๓ มี Media เข่น DVD, CD สำ หรับการติดตั้งชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน

๗. เครื่องพิมพเลเซอร์ หรือ LED สิ ชนิด Network สำ หรับกระดา'ษ Am จำ นวน ๒ เครอง
๗.๑ เป็นเครื่องพิมพ์แบบ Color Laser Printer
๗.๒ มีดลับหมีก (1ม่รวมที่มาพร้อมเครือง) จำ นวนด้งนี

๗.๒.๑ สิ Cyan จำ นวน ๒ ตลับ



๗.๒.!ร) สี Magenta จำ บวน ๒ ตลับ
๗.๒.๓ สี Yellow จำ นวน ๒ ตลับ
๗.๒.๔ สี Black จำ นวน ๒ ตลับ

๗.๓ มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำและสื1ด้ไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่นต่อนาที ทีขนาดกระดา'ษขนาด A๔
๗.๔ ความละเอียดในการพิมพ์ {Resolution) ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ X ๖๐๐ dpi
๗.(ร: มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ A๔ แผ่นแรกต้องไม่เกิน ๑๖ วินาที (ขาวดำ) และ ๑๗ วินาที (สี)
๗.๖ สามารถพิมพ์สองหน้าโดยอัตโนม้ติไต้
๗.๗ ถาดฟ้อนกระดาษหลักต้องสามารถบรรจุกระดาษได!ม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น และแบบ Multipurpose Tray

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

๗.๘ สามารถเพิ่มถาดฟ้อนกระดาษที่ความจุกระดาษไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แผ่น
๗.๙ สามารถรองรับกระดาษออกได้ไม่ตํ่ากว่า ๒๕๐ แผ่น
๗.๑๐ สามารถรองรับการพิม'พ์!ต้!ม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐ แผ่นต่อเดือน
๗.๑๑ มีหน่วยประมวลผลมีความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๒๘ MHz
๗.๑๒ หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB และสามารถขยายไต้!ม่น้อยกว่า ๔๔๘ MB
๗.๑๓ รองรับกระดาษขนาด A๓, A< A๔, B๔, B«. Letter, Legal และ Custom

๗.๑๔ สามารถรองรับภาษา PCL ๖ เป็นอย่างน้อย
๗.๑๔ มีจอภาพแสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่อง
๗.๑๖ มีการเขื่อมต่อ (Connectivity) แบบ USB ๒.๐ และ Ethernet ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดืกว่า
๗.๑๗ รองรับกับระบบปฏิ'บดืการ MS Windows และ Mac OS
๗.๑๘ ผลตกัณฑ์ที่เสนอต้องรับประกันผลิตภัณพ์ (อุปกรณทังขด) จากเจ้าของผลิตกัณฑ์เปนเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๗.๑๙ ผลิตกัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นของแท้ ของไหม' ไม่เคยไข้งานมาก่อน เป็น'รุ่นทีอยู่ไนสายการผลิต (Product

line) โดยมีหนังสือรับรองอุปกรณ์จากเจ้าของผลิตกัณฑ์หรือผู้แทนจำหน่ายไนน่วะเษคไทยที่ไต้รับการ
แต่งดั้งอย่างถกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตกัณฑ์


