
  

ขอ กำหนด ความ ตองการ ท่ัวไป   

โครงการ จัด ซ้ือ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ   วัสดุ คอมพิวเตอร   และ วัสดุ สำนักงาน     

ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   

โดย   สมาคม โทรคมนาคม แหง ประเทศไทย   ใน พระบรม รา ชู ปภัมภ   

_________________________________________   

  

1. ความ เปน มา   

ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   ภาย ใต   สมาคม 

โทรคมนาคม แหง ประเทศไทย   ใน พระบรม รา ชู ปภัมภ   ได รับ การ จัด ต้ัง ให เปน ศูนยกลาง ประสาน งาน ใน การ รับมือ 

กับ ภัย คุกคาม ทาง ไซเบอร ท่ี อาจ เกิด ข้ึน ตอ อุตสาหกรรม โทรคมนาคม   อัน จะ สง ผลก ระ ทบ ตอ ความ ม่ันคง หรือ ความ 

สงบ เรียบรอย ของ สาธารณะ หรือ ประเทศ ชาติ   จึง มี การ จัด ต้ัง ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ 

คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม ใน การ ทำ หนาท่ี เปน ศูนยกลาง ใน การ พัฒนา มาตรฐาน ความ ม่ันคง ปลอดภัย ไซเบอร 

และ การ พัฒนา บุคลากร   เพ่ือ เพ่ิม ขีด ความ สามารถ ใน การ บริหาร จัดการ   ปองกัน และ รับมือ กับ ภัย คุกคาม ความ 

ม่ันคง ปลอดภัย ไซเบอร ของ อุตสาหกรรม โทรคมนาคม ของ ประเทศ     

ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม จึง เล็ง เห็น ความ สำคัญ 

ของ การ จัด ต้ัง และ พัฒนา ศักยภาพ การ ปองกัน และ รับมือ กับ ภัย คุกคาม ทาง ไซเบอร   เพ่ือ ให เปน ไป ตาม วัตถุประสงค 

ขาง ตน   และ เพ่ือ ให ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม มี ขีด ความ 

สามารถ ใน การ รับมือ กับ เหตุการณ ทาง ไซเบอร ได อยาง มี ประสิทธิภาพ   จึง มี ความ จำเปน ตอง ใช วัสดุ ครุภัณฑ   วัสดุ 

คอมพิวเตอร   และ วัสดุ สำนักงาน   เพ่ือ ใช ใน การ ปฏิบัติ งาน ตาม วัตถุประสงค     

2. รายการ ความ ตองการ ท่ัวไป   

2.1. เคร่ือง คอมพิวเตอร โนตบุก   สำหรับ งาน ประมวล ผล แบบ ท่ี   1   จำนวน   2   เคร่ือง   

2.2. เคร่ือง คอมพิวเตอร โนตบุก   สำหรับ งาน ประมวล ผล แบบ ท่ี   2   จำนวน   2   เคร่ือง   

2.3. เคร่ืองพิมพ มัลติ ฟง กช่ัน แบบ ฉีด หมึก พรอม ติด ต้ัง ถัง หมึก พิมพ   (Ink   Tank   Printer)   จำนวน   2   ชุด   

2.4. เคร่ือง โทร ทัศน แอ ล อีดี   (LED   TV)   พรอม ขา ต้ัง แบบ ลอ เล่ือน   ขนาด ไม ต่ำ กวา   65   น้ิว   จำนวน   1   เคร่ือง   

2.5. เคร่ือง โทรศัพท ไร สาย ต้ัง โตะ   จำนวน   1   เคร่ือง   

2.6. วัส ดุสํา นักงาน   จำนวน   19   รายการ   โดย มี ราย ละเอียด ตาม    ผนวก   ก  

2.7. ชุด โปรแกรม จัดการ สำนักงาน   Microsoft   Office   365   Family   หรือ ดี กวา   โดย มี คุณลักษณะ ดังน้ี   

2.7.1. มี ลิขสิทธ์ิ การ ใช งาน ชุด โปรแกรม ดัง กลาว จำนวน ไม นอย กวา   4   สิทธ์ิ   มี ระยะ เวลา ของ ลิขสิทธ์ิ ไม 

นอย กวา   1   ป   หรือ ดี กวา     

2.7.2. มี โปรแกรม จัดการ สำนักงาน อยาง นอย   ดัง ตอ ไป น้ี     

2.7.2.1. Microsoft   Word   หรือ เทียบ เทา   หรือ ดี กวา     

2.7.2.2. Microsoft   Excel   หรือ เทียบ เทา   หรือ ดี กวา     

2.7.2.3. Microsoft   PowerPoint   หรือ เทียบ เทา   หรือ ดี กวา     
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2.7.2.4. Microsoft   OneNote   หรือ เทียบ เทา   หรือ ดี กวา     

2.7.2.5. Microsoft   Outlook   หรือ เทียบ เทา   หรือ ดี กวา     

3. คุณสมบัติ ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา   

3.1. ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ตอง เปน นิติบุคคล ซ่ึง ได จด ทะเบียน ไว กับ กรม พัฒนา ธุรกิจ การ คา   กระทรวง 

พาณิชย   

3.2. ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ตอง ไม เปน ผู ได รับ เอกสิทธ์ิ หรือ ความ คุม กัน   ซ่ึง อาจ ปฏิเสธ ไม ยอม ข้ึน ศาล ไทย   

เวน แต รัฐบาล ของ ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ได มี คำ ส่ัง ให สละ สิทธ์ิ และ ความ คุม กัน เชน วา น้ัน   

3.3. ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ตอง เปน บุคคล หรือ นิติบุคคล ท่ี จะ เขา เปน คู สัญญา ตอง ไม อยู ใน ฐานะ เปน ผู ไม 

แสดง บัญชี รายรับ ราย จาย   หรือ แสดง บัญชี รายรับ จาย ไม ถูก ตอง ครบ ถวน ใน สาระ สำคัญ   ตาม ประกาศ 

คณะ กรรมการ ปองกัน และ ปราบ ปราม การ ทุจริต แหง ชาติ    เร่ือง   หลัก เกณฑ และ วิธี การ จัด ทำ และ 

แสดง บัญชี รายการ รับ จาย ของ โครงการ ท่ี บุคคล หรือ นิติบุคคล เปน คู สัญญา กับ หนวย งาน ของ รัฐ   พ . ศ .   

2554   และ ท่ี แกไข เพ่ิม เติม     

3.4. ไม เปน ผู ท่ี ถูก ระบุ ช่ือ ไว ใน บัญชี ราย ช่ือ ผู ท้ิง งาน และ ได แจง เวียน ช่ือ ให เปน ผู ท้ิง งาน ของ หนวย งาน ของ รัฐ 

ใน ระบบ เครือ ขาย สารสนเทศ ของ กรม บัญชี กลาง   ซ่ึง รวม ถึง นิติบุคคล ท่ี ผู ท้ิง งาน เปน หุน สวน ผู จัดการ   

กรรมการ ผู จัดการ   ผู บริหาร   ผู มี อำนาจ ใน การ ดำเนิน งาน ใน กิจการ ของ นิติบุคคล น้ัน ดวย     

3.5. ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ตอง ไม เปน ผู มี ผล ประโยชน รวม กัน กับ ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ราย อ่ืน   ณ   วัน 

ประกาศ สอบ ราคา   หรือ ไม เปน ผู กระทำ การ อัน เปนการ ขัด ขวาง การ แขงขัน ราคา อยาง เปน ธรรม   

4. ความ ตองการ ทาง เทคนิค   

4.1. ขอ กำหนด ทาง เทคนิค   เคร่ือง คอมพิวเตอร โนตบุก   สำหรับ งาน ประมวล ผล แบบ ท่ี   1   มี คุณลักษณะ 

เฉพาะ   ตาม คุณลักษณะ เฉพาะ ส่ิง อุปกรณ ท่ี ระบุ ไว ตาม    ผนวก   ข   

4.2. ขอ กำหนด ทาง เทคนิค   เคร่ือง คอมพิวเตอร โนตบุก   สำหรับ งาน ประมวล ผล แบบ ท่ี   2   มี คุณลักษณะ 

เฉพาะ   ตาม คุณลักษณะ เฉพาะ ส่ิง อุปกรณ ท่ี ระบุ ไว ตาม    ผนวก   ค   

4.3. ขอ กำหนด ทาง เทคนิค   เคร่ืองพิมพ มัลติ ฟง กช่ัน แบบ ฉีด หมึก พรอม ติด ต้ัง ถัง หมึก พิมพ   (Ink   Tank   

Printer)   มี คุณลักษณะ เฉพาะ   ตาม คุณลักษณะ เฉพาะ ส่ิง อุปกรณ ท่ี ระบุ ไว ตาม    ผนวก   ง   

4.4. ขอ กำหนด ทาง เทคนิค   เคร่ือง โทร ทัศน แอ ล อีดี   (LED   TV)   พรอม ขา ต้ัง แบบ ลอ เล่ือน   ขนาด ไม ต่ำ กวา   

65   น้ิว   มี คุณลักษณะ เฉพาะ   ตาม คุณลักษณะ เฉพาะ ส่ิง อุปกรณ ท่ี ระบุ ไว ตาม    ผนวก   จ   

4.5. ขอ กำหนด ทาง เทคนิค   เคร่ือง โทรศัพท ไร สาย ต้ัง โตะ   มี คุณลักษณะ เฉพาะ   ตาม คุณลักษณะ เฉพาะ ส่ิง 

อุปกรณ ท่ี ระบุ ไว ตาม    ผนวก   ฉ   

5. ระยะ เวลา ดำเนิน การ   

ระยะ เวลา ดำเนิน การ   20   ( ย่ีสิบ )   เดือน   นับ ถัด จาก วัน ท่ี ลง นาม ใน สัญญา ซ้ือ ขาย   

6. ระยะ เวลา สง มอบ   

6.1. ผู ขาย จะ ตอง สง มอบ ส่ิงของ ท่ี จัดหา ให แลว เสร็จ ภายใน   20   ( ย่ีสิบ )   เดือน   นับ ถัด จาก วัน ท่ี ลง นาม ใน 

สัญญา ซ้ือ ขาย   ท้ังน้ี ใน กรณี สถาน ท่ี ติด ต้ัง ประสบ ปญหา ขอ ขัดของ ทาง เทคนิค จน ไม สามารถ ติด ต้ัง 
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ระบบ อุปกรณ ได อยาง สมบูรณ   ให คณะ กรรมการ ตรวจ รับ สามารถ พิจารณา ขยาย เวลา สง มอบ ได ตาม 

ความ เหมาะ สม เพ่ือ ให เกิด ประโยชน สูงสุด ตอ ทาง ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ 

คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   

6.2. หาก พบ วา ส่ิงของ ท่ี จะ ตอง สง มอบ ภายใน ระยะ เวลา ท่ี กำหนด   ไม สามารถ ติด ต้ัง ใน พ้ืนท่ี ท่ี ศูนย ประสาน 

งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   กำหนด ให ดำเนิน การ ติด ต้ัง ได   ผู 

ขาย จะ ตอง เขา มา ดำเนิน การ ติด ต้ัง ส่ิงของ ดัง กลาว ใน ทันที   ท่ี พ้ืนท่ี ดัง กลาว อยู ใน สภาพ ท่ี พรอม เขา 

ดำเนิน การ ติด ต้ัง   และ / หรือ ได รับ การ รองขอ จาก ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ 

คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   ให เขา ดำเนิน การ ติด ต้ัง   ท้ังน้ี ผู ขาย จะ ตอง ดำเนิน การ ติด ต้ัง ส่ิงของ ดัง 

กลาว ให แลว เสร็จ ภายใน   15   ( สิบ หา )   วัน   นับ จาก วัน ท่ี พ้ืนท่ี ดัง กลาว อยู ใน สภาพ ท่ี พรอม เขา ดำเนิน การ 

ติด ต้ัง   และ / หรือ   ได รับ การ รองขอ จาก   ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ 

คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   ให เขา ดำเนิน การ ติด ต้ัง   

7. การ ตรวจ รับ   

7.1. ผู ขาย เปน ผูรับ ผิด ชอบ คา ใช จาย ท้ัง ส้ิน ท่ี เกิด ข้ึน   ใน การ ดำเนิน การ ทดสอบ   และ การ ตรวจ รับ   

7.2. ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   ไม ตอง รับ ผิด ชอบ 

ตอ ความ เสีย หาย ท่ี อา จะ เกิด ข้ึน จาก การ ทดสอบ อุปกรณ   และ ระบบ น้ัน   ๆ    ตาม แผนการ ทดสอบ   และ 

วิธี การ ทดสอบ ท่ี อนุมัติ ไว   

7.3. ใน กรณี ท่ี ผู ขายสง มอบ ส่ิงของ ถูก ตอง   แต ไม ครบ จำนวน   หรือ สง มอบ ครบ จำนวน   แต ไม ถูก ตอง ท้ังหมด   

ผู ซ้ือ จะ ตรวจ รับ เฉพาะ สวน ท่ี ถูก ตอง   โดย ออก หลัก ฐาน รับ เฉพาะ สวน น้ัน ก็ได   

7.4. ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม ขอ สงวน สิทธ์ิ ใน การ 

ยกเลิก สัญญา   หาก พิจารณา แลว พบ วา อุปกรณ ท่ี สง มอบ มี คุณสมบัติ   ตา กวา คุณลักษณะ เฉพาะ และ ขอ 

กำหนด ท่ี ระบุ ใน เอกสาร น้ี   โดย ผู ขาย ไมมี สิทธ์ิ เรียก รอง หรือ โต แยง ใด   ๆ    ท้ัง ส้ิน   

7.5. กรณี ผู ขาย ไม ปฏิบัติ ตาม สัญญา   โดย มี หลัก ฐาน ชัดเจน   ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย 

ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม ขอ สงวน สิทธ์ิ พิจารณา จัดหา ผู ประกอบ การ ราย อ่ืน ท่ี คุณสมบัติ 

สามารถ ดำเนิน งาน เพ่ือ ให งาน ตาม สัญญา   ท้ังน้ี ผู ขาย ยัง คง ตอง รับ ผิด ชอบ ตอ การ ดำเนิน การ ของ ผู 

ประกอบ การ ราย น้ัน   

8. วงเงิน งบ ประมาณ   

ใช วงเงิน ใน การ จัดหา เปน เงิน     476,990.-   บาท   ( ส่ี แสน เจ็ด หม่ืน หก พัน เกา รอย เกา สิบ บาท ถวน )   โดย รวม ภาษี 

ตาง   ๆ    แลว   

9. เอกสาร หลัก ฐาน การ เสนอ ราคา   

ให ย่ืน เอกสาร ดังน้ี   

9.1. กรณี ผู เสนอ ราคา เปน หาง หุน สวน สามัญ   หรือ หาง หุน สวน จำกัด   ให ย่ืน สำเนา หนังสือ รับรอง การ จด 

ทะเบียน นิติบุคคล จาก นาย ทะเบียน ของ กระทรวง พาณิชย ท่ี มีอายุ การ รับรอง ไม เกิน   6   เดือน   นับ ถึง วัน 

ท่ี ประกาศ ขอ กำหนด และ เง่ือนไข ฉบับ น้ี   พรอม วัตถุประสงค   บัญชี ราย ช่ือ หุน สวน ผู จัดการ   ผู มี อำนาจ 
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ควบคุม   ( ถา มี )   พรอม รับรอง สำเนา ถูก ตอง โดย ผู มี อำนาจ ของ หาง หุน สวน สามัญ หรือ หาง หุน สวน จำกัด   

และ ประทับ ตรา   ( ถา มี )   ของ หาง หุน สวน สามัญ หรือ หาง หุน สวน จำกัด ดวย     

9.2. กรณี ผู เสนอ ราคา เปน บริษัท จำกัด   หรือ บริษัท มหาชน จำกัด   ให ย่ืน สำเนา หนังสือ รับรอง การ จด 

ทะเบียน นิติบุคคล จาก นาย ทะเบียน ของ กระทรวง พาณิชย ท่ี มีอายุ การ รับรอง ไม เกิน   6   เดือน   นับ ถึง วัน 

ท่ี ประกาศ ขอ กำหนด และ ขอบเขต ของ งาน ฉบับ น้ี   หนังสือ บริคณหสนธิ   บัญชี ราย ช่ือ กรรมการ ผู จัดการ   

ผู มี อำนาจ ควบคุม   ( ถา มี )   และ บัญชี ผู ถือ หุน ราย ใหญ   พรอม รับรอง สำเนา ถูก ตอง   โดย ผู มี อำนาจ ของ 

บริษัท จำกัด   หรือ บริษัท มหาชน จำกัด   และ ประทับ ตรา   ( ถา มี )   ของ บริษัท จำกัด   หรือ บริษัท มหาชน 

จำกัด ดวย     

9.3. กรณี เปน ผู เสนอ ราคา รวม กัน ใน ฐานะ เปน ผู รวม คา   ให ย่ืน สำเนา สัญญา ของ การ เขา รวม คา   สำเนา บัตร 

ประจำ ตัว ประชาชน ของ ผู รวม คา   และ ใน กรณี ท่ี ผู รวม คา ฝาย ใด เปน บุคคล ธรรมดา ท่ี ไมใช สัญชาติ ไทย   

ให ย่ืน สำเนา หนังสือเดินทาง   หรือ ผู รวม คา ฝาย ใด เปน นิติบุคคล ให ย่ืน เอกสาร ตาม ท่ี ระบุ ไว ใน ขอ   9.1   

หรือ   9.2   แลว แต กรณี   

9.4. หนังสือ มอ บอํา นาจ   ( ถา มี )   ให ระบุ การ มอบ อำนาจ ให ชัดเจน ใน หนังสือ มอบ อำนาจ ตาม แบบ ท่ี แนบ ทาย 

ขอ กำหนด และ เง่ือนไข ฉบับ น้ี   พรอม ประทับ ตรา   ( ถา มี )   และ ติด อากร แสตมป ให ครบ ถวน ตาม กฎหมาย   

พรอม หลัก ฐาน ของ ผู มอบ อำนาจ และ ผูรับ มอบ อำนาจ     

9.5. ใน กรณี ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา จด ทะเบียน ภาษี มูลคา เพ่ิม ไว   จะ ตอง แนบ แบบ สำเนา   ภ . พ .   20   พรอม 

รับรอง สำเนา ถูก ตอง     

9.6. เอกสาร คุณสมบัติ ของ ผู เสนอ ราคา ตาม ท่ี กำหนด ใน ขอ   3   

9.7. เอกสาร ราย ละเอียด ขอ เสนอ   (Proposal)   ของ ผู เสนอ ราคา   ตอง ระบุ ลำดับ หมายเลข ของ ราย ละเอียด 

ให ตรง กับ หมายเลข ของ ราย ละเอียด ตาม ขอ   ขอ   2   รายการ ความ ตองการ ท่ัวไป   และ ขอ   4   ความ 

ตองการ ทาง เทคนิค   ท่ี ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน 

โทรคมนาคม   กำหนด   

ใน กรณี ท่ี หาง หุน สวน สามัญ   หรือ หาง หุน สวน จำกัด   หรือ บริษัท จำกัด   หรือ บริษัท มหาชน จำกัด   หรือ ผู รวม 

คา   ผู ลง นาม ใน เอกสาร ตาง   ๆ    ตอง เปน ผู มี อำนาจ ลง นาม ผูกพัน หาง หุน สวน สามัญ   หรือ หาง หุน สวน จำกัด   หรือ 

บริษัท จำกัด   หรือ บริษัท มหาชน จำกัด   หรือ ผู รวม คา ตาม ท่ี ระบุ ไว ใน หนังสือ รับรอง การ จด ทะเบียน ของ กระทรวง 

พาณิชย   แลว แต กรณี   และ ใน กรณี มอบ อำนาจ ให บุคคล อ่ืน เปน ผู ลง นาม ใน เอกสาร หรือ กระทำ การ ใดๆ ท่ี เก่ียว กับ 

การ เสนอ ราคา ใน คร้ัง น้ี   ตอง จัด สง หนังสือ มอบ อำนาจ ตาม ขอ   9.4   ดวย   

กรณี ท่ี เอกสาร หลัก ฐาน ของ ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา มิใช เอกสาร ตนฉบับ   ให ผู เสนอ ราคา ลง นาม และ 

ประทับ ตรา   ( ถา มี )   กำกับ ใน เอกสาร ทุก หนา   หรือ กรณี ผู เสนอ ราคา ทำการ ขุด   ลบ   ตก   เติม   หรือ แกไข เพ่ิม เติม 

ขอความ ใด  ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ตอง ลง ลายมือ ช่ือ กำกับ และ ประทับ ตรา   ( ถา มี )   ทุก แหง   

กรณี ท่ี ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   เห็น วา เอกสาร 

หรือ หลัก ฐาน ของ ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ราย ใด ไม สมบูรณ   ไม ครบ ถวน   หรือ ไม ถูก ตอง   หาก ความ ไม สมบูรณ   ไม 

ครบ ถวน   หรือ ไม ถูก ตอง ดัง กลาว มิใช สาระ สำคัญ   ให อยู ใน ดุลยพินิจ ของ คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   
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แตง ต้ัง   ท่ี จะ ให ผู เสนอ ราคา ดำเนิน การ ใด   ๆ    เพ่ือ แกไข ให สมบูรณ   ครบ ถวน   ถูก ตอง   หรือ จะ รับ เอกสาร หรือ หลัก 

ฐาน น้ัน ไว พิจารณา หรือ ไม ก็ได   

10. ขอ กำหนด ใน การ เสนอ ราคา   

10.1. ราคา ท่ี เสนอ ตอง รวม คา ใช จาย ตาง   ๆ    ตลอด จน รวม คา ภาษี มูลคา เพ่ิม แลว   

10.2. ใน การ เสนอ ราคา   ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ตอง เสนอ ราคา พรอม แจกแจง ราย ละเอียด ของ ราคา ท่ี เสนอ   

( ถา มี )   ราคา ท่ี เสนอ ตอง ระบุ ให ชัด แจง ครบ ถวน ท้ัง ราคา ตอ หนวย   ราคา รวม   และ คา ภาษี มูลคา เพ่ิม   โดย 

แสดง เปน ตัวเลข และ ตัว อักษร   ถา ปรากฏ วา ราคา ท่ี เสนอ เปน ตัวเลข และ ตัว อักษร ไม ตรง กัน   ให ถือ เอา 

จำนวน เงิน ตาม ตัว อักษร เปน สำคัญ   แต ถา เม่ือ เอา ราคา ตอ หนวย คูณ กับ จำนวน ส่ิงของ แลว ปรากฏ วา ไม 

ตรง กับ ราคา รวม   ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ยอม ให คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   ถือ 

เอา จำนวน เงิน ท่ี ต่ำ กวา เปน ราคา ท่ี เสนอ   ใน กรณี ท่ี มี การ ขูด   ลบ   เติม   หรือ แกไข ขอความ ท่ี กรอก ใน ใบ 

เสนอ ราคา   ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ตอง ลง ลายมือ ช่ือ กำกับ และ ประทับ ตรา   ( ถา มี )   ทุก แหง   

10.3. ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ตอง ลง ลายมือ ช่ือ กำกับ และ ประทับ ตรา   ( ถา มี )   ใน ใบ เสนอ ราคา   และ เอกสาร 

หลัก ฐาน ตาง   ๆ    ทุก หนา   

10.4. ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ตอง ยืน ราคา ไม นอย กวา   60   วัน   นับ ต้ังแต วัน ย่ืน เสนอ ราคา   

11. การ ย่ืน เอกสาร หลัก ฐาน การ เสนอ ราคา     

11.1. ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ตอง สง มอบ เอกสาร หลัก ฐาน การ เสนอ ราคา ตาม ขอ   9   ใน วัน ท่ี   25   มิถุนายน   

2564   ระหวาง เวลา   10.00-11.00   น .   ณ   สมาคม โทรคมนาคม แหง ประเทศไทย   ใน พระบรม ราชูปถัมภ 

อาคาร   เอ ไอเอ   แคปปตอล   เซ็นเตอร   ช้ัน   31   หอง   3101-3104   เลข ท่ี   89   ถนน รัชดาภิเษก   แขวง 

ดินแดง   เขต ดินแดง   กรุงเทพ   โดย ให ย่ืน เอกสาร หลัก ฐาน เปน   3   ซอง   คือ    

11.1.1. ซอง ท่ี   1    ใบ เสนอ ราคา     

11.1.2. ซอง ท่ี   2    เอกสาร หลัก ฐาน การ เสนอ ราคา ตาม ขอ   9.1   -   ขอ   9.6   

11.1.3. ซอง ท่ี   3    เอกสาร ราย ละเอียด ขอ เสนอ   (Proposal)   ตาม ขอ   9.7   

11.2. ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ราย ใด ท่ี มิได จัด สง เอกสาร หลัก ฐาน ดัง กลาว   ภายใน ระยะ เวลา ท่ี กำหนด   คณะ 

กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   จะ ตัด สิทธ์ิ มิ ให เปน ผู มี สิทธ์ิ เสนอ ราคา   และ เม่ือ พน กำหนด 

เวลา ย่ืน เอกสาร หลัก ฐาน การ เสนอ ราคา   คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   จะ ไม รับ 

เอกสาร เสนอ ราคา หรือ เอกสาร หลัก ฐาน ใด   ๆ    เพ่ิม เติม โดย เด็ด ขาด     

12. เกณฑ การ คัด เลือก     

คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   จะ ไม พิจารณา ขอ เสนอ ของ ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา หาก 

พบ วา   

12.1. ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา มี คุณสมบัติ ไม ถูก ตอง หรือ ไม ครบ ถวน ตาม ขอ   3   หรือ มี ผล ประโยชน รวม กัน   

หรือ เปน ผู เสนอ ราคา ท่ี กระทำ การ อัน เปนการ ขัด ขวาง การ แขงขัน ราคา อยาง เปน ธรรม   

12.2. ขอบเขต งาน และ คุณสมบัติ ท่ี นำ เสนอ ไม เปน ไป ตาม ขอ   2   รายการ ความ ตองการ ท่ัวไป   และ ขอ   4   ความ 

ตองการ ทาง เทคนิค   

5 / 21   



  

12.3. คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   จะ ใช เกณฑ ราคา ใน การ คัด เลือก ผู ท่ี เสนอ ราคา ต่ำ สุด 

เปน ผู ชนะ การ ซ้ือ หรือ จาง   หาก มี ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ได เสนอ ราคา ต่ำ สุด เทา กัน หลาย ราย   คณะ 

กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง   จะแจง ผู ท่ี เสนอ ราคา ต่ำ สุด ทุก ราย มา เสนอ ราคา ใหม พรอม กัน   ดวย วิธี ย่ืน ซอง 

เสนอ ราคา   

12.4. ท้ังน้ี   ให คำ ตัดสิน การ คัด เลือก ผู ชนะ โดย คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   ถือ เปน ท่ี ส้ิน 

สุด   และ คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   อาจ ยกเลิก การ ประมูล หรือ 

การ คัด เลือก ได   โดย ผู เขา รวม ประมูล หรือ ผู ชนะ การ ประมูล ไมมี สิทธิ เรียก รอง คา เสีย หาย ใด   ๆ    ท้ัง ส้ิน  

13. การ พิจารณา คัด เลือก และ การ ทำ สัญญา   

13.1. ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ท่ี เปน ผู ท่ี เสนอ ราคา ต่ำ สุด จะ เปน ผู ได รับ การ พิจารณา คัด เลือก เพ่ือ เจรจา ตกลง 

ราคา ตาม วงเงิน ท่ี ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   

กำหนด เปน ลำดับ แรก   หาก ไม สามารถ ตกลง กัน ได คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   จะ 

พิจารณา เรียก ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ราย ท่ี เสนอ ราคา ต่ำ สุด ใน อันดับ ถัด ไป มา ตอ รอง ราคา ตาม ลำดับ   

โดย การ ตัดสิน ของ คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   ถือ เปน ขอ ยุติ   คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ 

/ จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   จะแจง ผล การ พิจารณา คัด เลือก ให ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา แตละ ราย ทราบ 

ภายใน   60   วัน นับ ต้ังแต วัน ท่ี ย่ืน ซอง เสนอ ราคา   

13.2. เม่ือ คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   ได ตัดสิน คัด เลือก แลว   ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ท่ี 

ได รับ การ คัด เลือก ตอง ไม ถอน การ เสนอ ราคา   อีก ท้ัง ตอง ยืน ราคา ตาม ท่ี ได เสนอ ไว จนกวา   ศูนย ประสาน 

งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   จะ ทำ สัญญา ครบ ถวน ตาม ความ 

ประสงค แลว   

13.3. ผู ท่ี ได รับ การ คัด เลือก ตอง เขา ทำ สัญญา ภายใน    30   ( สามสิบ )   วัน   นับ ต้ังแต วัน ท่ี ได รับ แจง ผล การ คัด 

เลือก จาก คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   

13.4. ตอง ดำเนิน การ รับ ผิด ชอบ ผล การ ดำเนิน การ ท้ัง ส้ิน ใน การ จัดหา   และ ติด ต้ัง อุปกรณ   ให ถูก ตอง ตรง ตาม 

ท่ี กำหนด ใน ขอ   2   รายการ ความ ตองการ ท่ัวไป   และ ขอ   4   ความ ตองการ ทาง เทคนิค   ซ่ึง หาก ภาย หลัง 

พบ วา   มี ความ จำเปน ตอง ใช อุปกรณ เพ่ิม เติม อ่ืน   ๆ    เพ่ือ ให เปน ไป ตาม วัตถุประสงค ของ ศูนย ประสาน 

งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   และ ผู ขาย ไม ได เสนอ ไว แต แรก   ให 

ถือวา เปน หนาท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู ขาย   ท่ี จะ ตอง จัดหา อุปกรณ น้ัน มา ให กับ ศูนย ประสาน งาน 

รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   โดย ตอง สง คุณลักษณะ เฉพาะ ของ 

อุปกรณ น้ัน มา ให ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม 

ตรวจ สอบ กอน   ซ่ึง คา ใช จาย ท่ี เกิด ข้ึน เปน ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู ขาย   

13.5. ใน กรณี ท่ี บุคคล ภายนอก กลาว อาง หรือ ใช สิทธ์ิ เรียก รอง ใด   ๆ    ท่ี มี การ ละเมิด ลิขสิทธ์ิ หรือ สิทธิ บัตร เก่ียว 

กับ คอมพิวเตอร   และ / หรือ   ซอฟแวร ท่ี เสนอ   ผู ขาย ตองการ ดำเนิน การ ท้ัง ปวง   เพ่ือ ใหการ กลาว อาง   

หรือ การ เรียก รอง ดัง กลาว ระงับ ส้ิน ไป โดย เร็ว   ผู ขาย ตอง เปน ผู ชำระ คา เสีย หาย   และ คา ใช จาย ท่ี เกิด ข้ึน 

ท้ังหมด   
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14. การ รับ ประกัน และ บริการ หลัง การ ขาย   

14.1. ผู ขาย จะ ตอง รับ ประกัน ความ ชำรุด บกพรอง   หรือ ขัดของ ของ อุปกรณ   ไม นอย กวา   1   ป   นับ ถัด จาก วัน ท่ี 

คณะ กรรมการ ตรวจ รับ พัสดุ   ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   ได ทำการ ตรวจ รับ ส่ิงของ   และ ออก หนังสือ หลัก ฐาน 

การ ตรวจ รับ ให เปน ท่ี เรียบรอย   ยกเวน รายการ ท่ี กำหนด ไว มากกวา   ให ถือ ระยะ เวลา รับ ประกัน น้ัน แทน   

โดย ภาย กำหนด เวลา ดัง กลาว   หาก อุปกรณ ใด ตาม รายการ ท่ี สง มอบ น้ี   เกิด ชำรุด หรือ ขัดของ อัน เน่ือง มา 

จาก การ ใช งาน ตาม ปรกติ   ผู ขาย จะ ตอง เปล่ียน   หรือ ซอมแซม   หรือ แกไข ให อยู ใน สภาพ ท่ี ใช การ ได ดี ดัง 

เดิม   ภายใน   7   ( เจ็ด )   วัน   นับ ต้ังแต วัน ท่ี รับ แจง   ความ ชำรุด บกพรอง   โดย ไม คิด คา ใช จาย ใด   ๆ    ท้ัง ส้ิน   

รวม ถึง การ สำรอง ช้ิน สวน อะไหล ให ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร 

ดาน โทรคมนาคม   เปน ระยะ เวลา ไม นอย กวา   3   ( สาม )   ป   นับ จาก วัน ท่ี คณะ กรรมการ ตรวจ รับ พัสดุ   ท่ี 

สมา คมฯ   แตง ต้ัง   ได ทำการ ตรวจ รับ การ ทำงาน ของ ระบบ   และ จำนวน ส่ิงของ ไว ถูก ตอง ครบ ถวน ตาม 

สัญญา   และ ออก หลัก ฐาน การ ตรวจ รับ ให เปน ท่ี เรียบรอย แลว   โดย ไม คิด คา ใช จาย ใด   ๆ    ท้ัง ส้ิน   ท้ังน้ี ให 

สง ราย ละเอียด การ เรียก รอง การ รับ ประกัน ให กับ ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ 

คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม ดวย  

15. การ ดำเนิน งาน และ ติด ต้ัง อุปกรณ   

15.1. ผู ขาย ตอง ออกแบบ และ กำหนด จุด ติด ต้ัง อุปกรณ   แลว สง ให ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง 

ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม ให เห็น ความ ชอบ กอน ติด ต้ัง   

15.2. ใน กรณี ท่ี ติด ต้ัง อุปกรณ แลว   ไม เปน ไป ตาม ท่ี ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ 

คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม กำหนด   ผู ขาย จะ ตอง รับ ผิด ชอบ ใน การ ปรับปรุง แกไข ให เปน ไป ตาม 

กำหนด   โดย ไมมี การ เรียก คา ใช จาย เพ่ิม เติม จาก ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ 

คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   

16. การ จาย เงิน   

16.1. การ จาย เงิน งวด ท่ี   1   ใน อัตรา รอย ละ   40   ( ส่ี สิบ )   ของ วงเงิน ตาม สัญญา   จะ จาย ให เม่ือ ผู ขาย ได สง มอบ 

ส่ิงของ   และ อุปกรณ ตาม ขอ   2.6   ไป ติด ต้ัง แลว เสร็จ ถูก ตอง ครบ ถวน   ภายใน ระยะ เวลา   120   วัน   นับ 

ต้ังแต วัน ถัด จาก วัน ท่ี ลง นาม ใน สัญญา   รวม ท้ัง ได ดำเนิน การ ทดสอบ แลว   สามารถ ใช งาน ได เปน อยาง ดี   

และ คณะ กรรมการ ตรวจ รับ พัสดุ   ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง ได ทำการ ตรวจ รับ ไว   ถูก ตอง ครบ ถวน   พรอม ออก 

หลัก ฐาน การ ตรวจ รับ ให เปน ท่ี เรียบรอย แลว   

16.2. การ จาย เงิน งวด ท่ี   2   ใน อัตรา รอย ละ   50   ( หา สิบ )   ของ วงเงิน ตาม สัญญา   จะ จาย ให เม่ือ ผู ขาย ได สง มอบ 

ส่ิงของ   และ อุปกรณ   ตาม ขอ   2.1   2.2   2.4   2.5   และ   2.7   ไป ติด ต้ัง แลว เสร็จ ถูก ตอง ครบ ถวน   ภายใน 

ระยะ เวลา   150   วัน   นับ ต้ังแต วัน ถัด จาก วัน ท่ี ลง นาม ใน สัญญา   รวม ท้ัง ได ดำเนิน การ ทดสอบ ระบบ แลว   

สามารถ ใช งาน ได เปน อยาง ดี   และ คณะ กรรมการ ตรวจ รับ พัสดุ   ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง ได ทำการ ตรวจ รับ ไว   

ถูก ตอง ครบ ถวน   พรอม ออก หลัก ฐาน การ ตรวจ รับ ให เปน ท่ี เรียบรอย แลว   

16.3. การ จาย เงิน งวด ท่ี   3   ใน อัตรา รอย ละ   5   ( หา )   ของ วงเงิน ตาม สัญญา   จะ จาย ให เม่ือ ผู ขาย ได สง มอบ 

ส่ิงของ   และ อุปกรณ ตาม ขอ   2.3   จำนวน   1   ชุด   ไป ติด ต้ัง แลว เสร็จ ถูก ตอง ครบ ถวน   ภายใน ระยะ เวลา   
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360   วัน   นับ ต้ังแต วัน ถัด จาก วัน ท่ี ลง นาม ใน สัญญา   รวม ท้ัง ได ดำเนิน การ ทดสอบ แลว   สามารถ ใช งาน ได 

เปน อยาง ดี   และ คณะ กรรมการ ตรวจ รับ พัสดุ   ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง ได ทำการ ตรวจ รับ ไว   ถูก ตอง ครบ ถวน   

พรอม ออก หลัก ฐาน การ ตรวจ รับ ให เปน ท่ี เรียบรอย แลว   

16.4. การ จาย เงิน งวด ท่ี   4   ใน อัตรา รอย ละ   5   ( หา )   ของ วงเงิน ตาม สัญญา   จะ จาย ให เม่ือ ผู ขาย ได สง มอบ 

ส่ิงของ   และ อุปกรณ ตาม ขอ   2.3   จำนวน   1   ชุด   และ อ่ืนๆ   ตาม สัญญา   ไป ติด ต้ัง แลว เสร็จ ถูก ตอง ครบ 

ถวน   ภายใน ระยะ เวลา   570   วัน   รวม ท้ัง ได ดำเนิน การ ทดสอบ แลว   สามารถ ใช งาน ได เปน อยาง ดี   และ 

คณะ กรรมการ ตรวจ รับ พัสดุ   ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง ได ทำการ ตรวจ รับ ไว   ถูก ตอง ครบ ถวน   พรอม ออก หลัก 

ฐาน การ ตรวจ รับ ให เปน ท่ี เรียบรอย แลว   

16.5. ท้ังน้ี   การ เบิก จาย   การ ชำระ เงิน ให เปน ไป ตาม ระเบียบ ปฏิบัติ ของ สมา คมฯ   

17. เง่ือนไข การ ปรับ   

ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา จะ ตอง สง มอบ งาน ตาม ท่ี ระบุ ใน ขอ   16   ตาม กำหนด ระยะ เวลา การ สง มอบ   หาก ไม 

สามารถ ดำเนิน การ ได เสร็จ ส้ิน ตาม ระยะ เวลา ท่ี กำหนด ใน แตละ งวด งาน   ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง 

ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   จะ ปรับ เปน ราย วัน ใน อัตรา คา ปรับ รอย ละ   0.01   ตอ วัน ของ วงเงิน 

ตาม งวด งาน   โดย เศษ ของ วัน นับ เปน   1   วัน   จนกวา ผูรับ จาง จะ สง มอบ งาน ตาม ขอบเขต ท่ี ระบุ ไว อยาง ครบ ถวน และ 

ถูก ตอง   

18. การ โอน สิทธ์ิ และ หนาท่ี     

ผู ได รับ การ คัด เลือก ตอง ไม โอน งาน ท่ี ตกลง ซ้ือ ขาย ตาม สัญญา   ไม มอบ หรือ โอน ผล ประโยชน   รวม ท้ัง สิทธ์ิ 

หรือ หนาท่ี   ไม วา จะ ท้ังหมด หรือ บาง สวน ตาม สัญญา   ไป ให บุคคล อ่ืน โดย ไม ได รับ อนุญาต เปน หนังสือ จาก ศูนย 

ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   

19. การ สงวน สิทธ์ิ   

19.1. คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   สงวน สิทธ์ิ ใน การ ตัดสิน ใจดำ เนิน การ ใด   ๆ    ระหวาง 

การ คัด เลือก งาน ดัง กลาว   เพ่ือ ใหการ คัด เลือก เกิด ประโยชน สูงสุด ตอ ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ 

ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม     

19.2. คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   อาจ พิจารณา ยกเลิก การ คัด เลือก งาน ดัง กลาว   หาก มี 

เหตุ ท่ี เช่ือ ได วา ผู เขา รวม การ คัด เลือก   และ การ เสนอ ราคา กระทำ การ โดย ไม สุจริต   เชน   การ เสนอ 

เอกสาร อัน เปน เท็จ   หรือ ใช ช่ือ นิติบุคคล อ่ืน มา เสนอ ราคา แทน   เปนตน     

19.3. ใน กรณี ท่ี ปรากฏ ขอ เท็จ จริง ภาย หลัง จาก การ คัด เลือก งาน ดัง กลาว วา   ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา   ผู มี สิทธ์ิ 

เสนอ ราคา   หรือ ผู ได รับ การ คัด เลือก มี ผล ประโยชน รวม กัน กับ ผู ประสงค จะ เสนอ ราคา ราย อ่ืน   ณ   วัน 

ประกาศ ขอ กำหนด และ ขอบเขต ของ งาน ฉบับ น้ี   หรือ เปน ผู มี สิทธ์ิ เสนอ ราคา   หรือ ผู ชนะ การ เสนอ ราคา 

ท่ี มี การก ระ ทำ อัน เปนการ ขัด ขวาง การ แขงขัน ราคา อยาง เปน ธรรม   คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา 

คมฯ   แตง ต้ัง มี อำนาจ ท่ี จะ ตัด ราย ช่ือ ผู มี สิทธ์ิ เสนอ ราคา หรือ ผู ได รับ การ คัด เลือก ดัง กลาว     
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19.4. คณะ กรรมการ จัด ซ้ือ / จัด จาง ท่ี สมา คมฯ   แตง ต้ัง   สงวน สิทธ์ิ ท่ี จะ เปล่ียนแปลง ราย ละเอียด ใด   ๆ    ใน ขอ 

กำหนด และ ขอบเขต ของ งาน ฉบับ น้ี ได ตาม ความ เห็น วา เหมาะ สม   โดย ไม จำเปน ตอง แจง ให ทราบ ลวง 

หนา   

20. ขอ กำหนด และ เง่ือนไข อ่ืน   ๆ    

20.1. ผู ชนะ การ เสนอ ราคา   จะ ตอง รักษา ความ ลับ ของ ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ 

คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   และ ไม เปด เผย ขอมูล ของ ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย 

ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   โดย มิได รับ อนุญาต จาก ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง 

ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   เปน ลาย ลักษณ อักษร   

20.2. ผู ชนะ การ เสนอ ราคา   จะ ตอง ปฏิบัติ ตาม กฎ   ระเบียบ ของ สมาคม โทรคมนาคม แหง ประเทศไทย ใน 

พระบรม ราชูปถัมภ    กฎ   ระเบียบ ของ ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร 

ดาน โทรคมนาคม   และ กฎหมาย ของ ราช อาณาจักร ไทย   โดย เครงครัด   

20.3. ใน กรณี ท่ี มี ขอ ขัด แยง ระหวาง กัน ภายใน เอกสาร น้ี หรือ เอกสาร อ่ืน   ๆ    ท่ี เก่ียวของ   ศูนย ประสาน งาน 

รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม ขอ สงวน สิทธ์ิ ท่ี จะ ยึด เอา เอกสาร ท่ี ศูนย 

ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม   พิจารณา แลว เปน 

ประโยชน สูงสุด ตอ ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม 

เปน หลัก   และ ให ถือ การ พิจารณา ของ ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร 

ดาน โทรคมนาคม เปน ส้ิน สุด   

20.4. ผู เสนอ ราคา ซ่ึง   ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม ได 

คัด เลือก แลว ไม ไป ทำ สัญญา   หรือ ขอ ตกลง ภายใน ระยะ เวลา ท่ี ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง 

ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม กำหนด   ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย 

ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม อาจ พิจารณา เรียก รอง ชดใช ความ เสีย หาย อ่ืน   ( ถา มี )   รวม ท้ัง 

พิจารณา ให เปน ผู ทอด ท้ิง งาน   

  

_________________________________________   
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ผนวก   ก    ราย ละเอียด วัส ดุสํา นักงาน     
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ลำดับ    รายการ    จำนวน   หนวย  

1    เคร่ือง เจาะ กระดาษ   2   รู   สามารถ เจาะ กระดาษ   80   แกรม   หนา   40   แผน   หรือ ดี กวา   1    อัน   

2    โต ะ ทำงาน   -   ขา เหล็ก   แผน   TOP   หนา   20   มม .   ขนาด   150   ซม .   X   50   ซม .   X   65   

ซม .   หรือ ดี กวา   

1    ตัว   

3    ตู เก็บ เอกสาร   แผน   TOP   หนา   20   มม .   ขนาด   110   ซม .   X   30   ซม .   X   65   ซม .   บาน 

เปด   และ   ล้ิน ชัก ขาง   3   ใบ   หรือ ดี กวา   

4    ตัว   

4    เกาอ้ี สำนักงาน   ขนาด   กวาง   40   ซม .   X   ลึก   50   ซม .   X   สูง   75   ซม .   แบบ ไมมี ลอ 

เล่ือน   ขา   4   แฉก   เหล็ก ทอ กลม   ชุบ โค ร เม่ี ยม   หรือ ดี กวา   

5    ตัว   

5    โตะ ประชุม ขา เหล็ก   พรอม ชุด กลอง ไฟ สำหรับ ติด ต้ัง เตาเสียบ   ขนาด   230   ซม .   x   

110   ซม .   x   65   ซม .   หรือ ดี กวา   

2    ตัว   

6    มูล่ี   สำหรับ   หนาตาง กวาง อยาง นอย   5.5   เมตร   x   1   เมตร   สำหรับ ใช งาน ใน 

สำนักงาน ของ ศูนย   TTC-CERT   พรอม ติด ต้ัง   

5    ชุด   

7    ฟลม ติด กระจก ทึบ แสง สำหรับ ประตู หนา สำนักงาน   พรอม ติด ต้ัง    1    ชุด   

8    ปาย สำนักงาน   พรอม ติด ต้ัง    1    ชุด   

9    กุญแจ ประตู พรอม เคร่ือง สแกน น้ิว   พรอม ติด ต้ัง    1    ชุด   

10    กระดาน ไวท บอรด ขอบ อะลูมิเนียม   ขนาด   110   ซม .   x170   ซม .   หรือ ดี กวา   พรอม 

ติด ต้ัง   

1    ชุด   

11    นามบัตร เจา หนาท่ี    4    ชุด   

12    เคร่ือง ปรับ อากาศ   ขนาด   18,000   บี ทียู   พรอม ติด ต้ัง    2    ชุด   

13    ปล๊ัก พวง   5   ชอง   ขนาด ความ ยาว   5   ม .   หรือ ดี กวา    2    ชุด   

14    เคร่ือง ทำลาย เอกสาร   แบบ ตัด ละเอียด   (Cross   Cut)   สามารถ ทำลาย เอกสาร ขนาด   

A4   ได   5   แผน / คร้ัง   (75   แกรม )   หยุด ทำงาน อัตโนมัติ เม่ือ ความ รอน เกิน   มี ปุม เดิน 

ถอย หลัง เม่ือ มี กระดาษ ติด   สามารถ ทำลาย เอกสาร   ลวด เย็บ กระดาษ และ บัตร 

เครดิต ได ภายใน เคร่ือง เดียว   หรือ ดี กวา   

1    ชุด   

15    อุปกรณ เสียง สำหรับ การ ประชุม ทาง ไกล ผาน จอภาพ   

-   มี   Microphone   ภายใน ตัวอยาง นอย   6   อัน   

-   มี ระบบ   echo   cancellation,   de-reverberation,   และ   ambient   noise   

suppression   แบบ   real-time   

1    เคร่ือง  
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-   สามารถ เช่ือม ตอ ได ผาน   Bluetooth   และ   USB-C   ได เปน อยาง นอย   

-   มี แบตเตอร่ี ภายใน โดย มี ความ จุ อยาง นอย   6,600mAh   

16    กลอง วงจรปด   แบบ ท่ี   1   พรอม   Memory   ขนาด   128   GB   และ การ ติด ต้ัง  

-   มี เซ็นเซอร รูปภาพ   1/2.4   น้ิว   Progressive   Scan   CMOS   1536p   หรือ ดี กวา   

-   มี เลนส   2.3mm   และ   F-STOP   F2.4   หรือ ดี กวา   

-   มี   nightvision   ท่ี สามารถ มอง เห็น ได ใน เวลา ท่ี ไมมี แสง   

-   มี ไมโครโฟน ใน ตัว   

-   มี ลำโพง ใน ตัว   

-   สามารถ เช่ือม ตอ ผาน   RJ45   10Base-T/100Base-TX   และ   Wireless   LAN   แบบ   

IEEE802.11b/g/n   เปน อยาง นอย   

-   รองรับ โปรโตคอล   TCP/IP   เปน อยาง นอย   

-   รองรับ หนวย ความ จำ ขนาด   128GB   เปน อยาง นอย   

1    เคร่ือง  

17    กลอง วงจรปด   แบบ ท่ี   2   พรอม   Memory   ขนาด   128   GB   และ การ ติด ต้ัง  

-   มี เซ็นเซอร รูปภาพ   1/2.9   น้ิว   Progressive   Scan   CMOS   1080p   หรือ ดี กวา   

-   มี เลนส   4.0mm   และ   F-STOP   F2.4   หรือ ดี กวา   

-   มี ระบบ   Motion   Detection   ตรวจ จับ ภาพ เคล่ือนไหว โดย อัตโนมัติ   ได เปน อยาง 

นอย   

-   สามารถ ส่ัง ให หมุน   ซาย - ขวา   335   องศา   และ   ข้ึน - ลง   110   องศา   ได เปน อยาง 

นอย   

-   มี   nightvision   ท่ี สามารถ มอง เห็น ได ใน เวลา ท่ี ไมมี แสง   

-   มี ไมโครโฟน ใน ตัว   

-   มี ลำโพง ใน ตัว   

-   สามารถ เช่ือม ตอ ผาน   RJ45   10Base-T/100Base-TX   และ   Wireless   LAN   แบบ   

IEEE802.11b/g/n   เปน อยาง นอย   

-   รองรับ โปรโตคอล   TCP/IP   เปน อยาง นอย   

-   รองรับ หนวย ความ จำ ขนาด   128GB   เปน อยาง นอย   

1    เคร่ือง  
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18    จอ มอนิเตอร   

-   ขนาด ไม นอย กวา   23.5   น้ิว   

-   มี   Max   Resolution   1920   x   1080   เปน อยาง นอย   

-   มี   Refresh   Rate   165   Hz   เปน อยาง นอย   

-   มี   Response   Time   1   ms   หรือ ดี กวา   

-   มี   Brightness   350   cd/m2   หรือ ดี กวา   

-   มี   Contrast   Ratio   3,000   :   1   หรือ ดี กวา   

-   มีColor   Support   16.7   Million   หรือ ดี กวา   

-   มีViewing   Angle   (Vertical/Horizontal)   178°/178°   หรือ ดี กวา   

-   รองรับ   AMD   FreeSync   หรือ   NVIDIA   G   SYNC   หรือ ดี กวา   

-   มี คุณลักษณะ แบบ   Flicker   Free   หรือ เทียบ เทา   หรือ ดี กวา   

-   มี คุณลักษณะ แบบ   Low   Blue   Light/Eye   Care   หรือ เทียบ เทา   หรือ ดี กวา   

-   มี ชอง   HDMI   อยาง นอย   1   Port   

4    เคร่ือง  

19    คียบอรด และ เมาส ไร สาย    4    ชุด   



  

ผนวก   ข    ราย ละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ ส่ิง อุปกรณ   เคร่ือง คอมพิวเตอร โนตบุก   สำหรับ งาน ประมวล ผล แบบ ท่ี   1   

  

ช่ือ ส่ิง อุปกรณ เคร่ือง คอมพิวเตอร โนตบุก   สำหรับ งาน ประมวล ผล แบบ ท่ี   1   จำนวน   2   เคร่ือง   

หนวย นับ เคร่ือง   

1. คุณลักษณะ เฉพาะ     

1.1. คุณลักษณะ เฉพาะ ใน การ ใช งาน   

1.1.1. เพ่ือ ใช ใน การ ปฏิบัติ งาน   สำหรับ ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร 

ดาน โทรคมนาคม   

1.2. คุณลักษณะ เฉพาะ ทาง เทคนิค   

1.2.1. มี หนวย ประมวล ผลก ลาง   (CPU)   ไม นอย กวา   6   แกน หลัก   (6   core)   โดย มี ความเร็ว สัญญาณ 

นากา พ้ืน ฐาน   (Base   Clock)   ไม นอย กวา   2.1   GHz   หรือ ดี กวา    

1.2.2. มี หนวย ประมวล ผลก ลาง   (CPU)   ท่ี มี หนวย ความ จำ แบบ   Cache   Memory   L2   Cache   ขนาด 

ไม นอย กวา   3   MB   หรือ ดี กวา    และ   Cache   Memory   L3   Cache   ขนาด ไม นอย กวา   8   MB   

หรือ ดี กวา   

1.2.3. มี หนวย ความ จำหลัก   (RAM)   ชนิด   DDR4   หรือ ดี กวา   มี ขนาด ไม นอย กวา   16   GB   

1.2.4. มี หนวย จัด เก็บ ขอมูล ชนิด   Solid   State   Drive   ขนาด ความ จุ ไม นอย กวา   512GB   หรือ ดี กวา   

จำนวน   1   หนวย   หรือ มากกวา   

1.2.5. มี จอภาพ ท่ี รองรับ ความ ละเอียด ไม นอย กวา   1,920   x   1,080   Pixel   และ มี ขนาด ไม นอย กวา   14   

น้ิว     

1.2.6. มี ชอง เช่ือม ตอ ระบบ เครือ ขาย   (Network   Interface)   แบบ   10/100/1000   Base-T   หรือ ดี กวา   

จำนวน ไม นอย กวา   1   ชอง   ( สามารถ เช่ือม ตอ ผาน   USB   ได )   หาก ไมมี ให เสนอ สาย แปลง เปน ชอง 

เช่ือม ตอ แบบ   10/100/1000   มา ดวย   

1.2.7. มี ชอง เช่ือม ตอ แบบ   USB   3.0   หรือ ดี กวา   ไม นอย กวา   2   ชอง   และ   มี ชอง เช่ือม ตอ แบบ   USB-C   

หรือ ดี กวา   ไม นอย กวา   2   ชอง     

1.2.8. มี ชอง สำหรับ เช่ือม ตอ แบบ   HDMI   จำนวน ไม นอย กวา   1   ชอง   ( สามารถ เช่ือม ตอ ผาน   USB   ได )   

หาก ไมมี ให เสนอ สาย แปลง เปน   HDMI   มา ดวย   

1.2.9. รองรับ การ ใช งาน   WiFi   6   802.11   AX   หรือ ดี กวา   และ   Bluetooth   หรือ ดี กวา   ได เปน อยาง 

นอย   

1.2.10. มี ระบบ เสียง   พรอม ลำโพง ใน ตัว เคร่ือง     

1.2.11. มี แปน พิมพ ท่ี มี อักษร ภาษา ไทย   ภาษา อังกฤษ   และ เคร่ืองหมาย ตาง   ๆ    ติด อยู บน แปน พิมพ แบบ 

ถาวร     

1.2.12. มี แบตเตอร่ี ชนิด   ลิ เธี ยม ไอออน   (Lithium-ion)   หรือ   ลี เธี ยม - โพลิเมอร   (Lithium-Polymer)   มี 

ขนาด ไม นอย กวา   3   Cell   หรือ   ไม นอย กวา   40   วัตต ตอ ช่ัวโมง   หรือ ดี กวา   
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1.2.13. มี ระบบ ปฏิบัติ การ แบบ   Windows   10   Pro   ท่ี ถูก ตอง ตาม ลิขสิทธ์ิ     

2. การ บรรจุ หีบหอ   

2.1. บรรจุ ใน หีบหอ ท่ี แข็ง แรง   ทนทาน   ปองกัน การ ชำรุด เสีย หาย จาก การ ขนสง   

2.2. สะดวก ใน การ ขน ยาย   เก็บ รักษา   และ แจก จาย   

3. ขอ กำหนด อ่ืน   ๆ    

3.1. อุปกรณ ทุก รายการ ตอง เปน ของ ใหม   ไม เคย ใช งาน มา กอน   ไม เกา เก็บ   และ ตอง ได มาตรฐาน โรงงาน ผู 

ผลิต   

3.2. มี อุปกรณ ประกอบ ชุด ครบ ถวน ตาม มาตรฐาน ท่ีทาง ผู ผลิต กำหนด   พรอม อุปกรณ ประกอบ ท่ี ไม ได ระบุ ไว 

ใน คุณลักษณะ เฉพาะ ของ ส่ิง อุปกรณ น้ี   ซ่ึง ไม เปน   Option   

3.3. ตอง รับ ประกัน การ ชำรุด ของ อุปกรณ ระหวาง นำ มา สง มอบ ตาม สถาน ท่ี ท่ี ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ 

ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม กำหนด   และ ตอง รับ ประกัน การ ตรวจ ซอม อุปกรณ 

จาก การ ใช งาน ปกติ สถาน ท่ี ใช งาน   เปน ระยะ เวลา ไม นอย กวา   1   ( หน่ึง )   ป ข้ึน ไป   โดย ไม คิด คา ซอม และ คา 

อะไหล ใน กรณี ท่ี อุปกรณ น้ัน เกิด ความ เสีย หาย อัน เน่ือง มา จาก การ ใช งาน ปกติ ใน ระหวาง การ รับ ประกัน   

3.4. ผู เสนอ ราคา อาจ เสนอ สินคา ใน รุน หรือ สวน ประกอบ ท่ี ดี กวา คุณลักษณะ เฉพาะ น้ี ก็ได โดย ไม คิด ราคา เพ่ิม   

4. วิธี การ ตรวจ สอบ   

4.1. ตรวจ สอบ ตาม หัวขอ คุณลักษณะ เฉพาะ   และ ขอ กำหนด อ่ืน   ๆ    

4.2. ตรวจ สอบ โดย ให อุปกรณ แสดง คุณลักษณะ เฉพาะ   (Logical)   หรือ ตรวจ สอบ อุปกรณ   (Physical)   

4.3. ตรวจ สอบ โดย การ ทดลอง ใช งาน   
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ผนวก   ค    ราย ละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ ส่ิง อุปกรณ   เคร่ือง คอมพิวเตอร โนตบุก   สำหรับ งาน ประมวล ผล แบบ ท่ี   2   

  

ช่ือ ส่ิง อุปกรณ เคร่ือง คอมพิวเตอร โนตบุก   สำหรับ งาน ประมวล ผล แบบ ท่ี   2   จำนวน   2   เคร่ือง   

หนวย นับ เคร่ือง   

5. คุณลักษณะ เฉพาะ     

5.1. คุณลักษณะ เฉพาะ ใน การ ใช งาน   

5.1.1. เพ่ือ ใช ใน การ ปฏิบัติ งาน   สำหรับ ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร 

ดาน โทรคมนาคม   

5.2. คุณลักษณะ เฉพาะ ทาง เทคนิค   

5.2.1. มี หนวย ประมวล ผลก ลาง   (CPU)   ไม นอย กวา   8   แกน หลัก   (8   core)   โดย มี ความเร็ว สัญญาณ 

นากา พ้ืน ฐาน   (Base   Clock)   ไม นอย กวา   1.7   GHz   หรือ ดี กวา    

5.2.2. มี หนวย ประมวล ผลก ลาง   (CPU)   ท่ี มี หนวย ความ จำ แบบ   Cache   Memory   L2   Cache   ขนาด 

ไม นอย กวา   4   MB   หรือ ดี กวา    และ   Cache   Memory   L3   Cache   ขนาด ไม นอย กวา   8   MB   

หรือ ดี กวา   

5.2.3. มี หนวย ความ จำหลัก   (RAM)   ชนิด   DDR4   หรือ ดี กวา   มี ขนาด ไม นอย กวา   32   GB   

5.2.4. มี หนวย จัด เก็บ ขอมูล ชนิด   Solid   State   Drive   ขนาด ความ จุ ไม นอย กวา   512GB   หรือ ดี กวา   

จำนวน   1   หนวย   หรือ มากกวา   

5.2.5. มี จอภาพ ท่ี รองรับ ความ ละเอียด ไม นอย กวา   1,920   x   1,080   Pixel   และ มี ขนาด ไม นอย กวา   14   

น้ิว     

5.2.6. มี ชอง เช่ือม ตอ ระบบ เครือ ขาย   (Network   Interface)   แบบ   10/100/1000   Base-T   หรือ ดี กวา   

จำนวน ไม นอย กวา   1   ชอง   ( สามารถ เช่ือม ตอ ผาน   USB   ได )   หาก ไมมี ให เสนอ สาย แปลง เปน ชอง 

เช่ือม ตอ แบบ   10/100/1000   มา ดวย   

5.2.7. มี ชอง เช่ือม ตอ แบบ   USB   3.0   หรือ ดี กวา   ไม นอย กวา   2   ชอง   และ   มี ชอง เช่ือม ตอ แบบ   USB-C   

หรือ ดี กวา   ไม นอย กวา   2   ชอง     

5.2.8. มี ชอง สำหรับ เช่ือม ตอ แบบ   HDMI   จำนวน ไม นอย กวา   1   ชอง   ( สามารถ เช่ือม ตอ ผาน   USB   ได )   

หาก ไมมี ให เสนอ สาย แปลง เปน   HDMI   มา ดวย   

5.2.9. รองรับ การ ใช งาน   WiFi   6   802.11   AX   หรือ ดี กวา   และ   Bluetooth   หรือ ดี กวา   ได เปน อยาง 

นอย   

5.2.10. มี ระบบ เสียง   พรอม ลำโพง ใน ตัว เคร่ือง     

5.2.11. มี แปน พิมพ ท่ี มี อักษร ภาษา ไทย   ภาษา อังกฤษ   และ เคร่ืองหมาย ตาง   ๆ    ติด อยู บน แปน พิมพ แบบ 

ถาวร     

5.2.12. มี แบตเตอร่ี ชนิด   ลิ เธี ยม ไอออน   (Lithium-ion)   หรือ   ลี เธี ยม - โพลิเมอร   (Lithium-Polymer)   มี 

ขนาด ไม นอย กวา   3   Cell   หรือ   ไม นอย กวา   40   วัตต ตอ ช่ัวโมง   หรือ ดี กวา   
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5.2.13. มี ระบบ ปฏิบัติ การ แบบ   Windows   10   Pro   ท่ี ถูก ตอง ตาม ลิขสิทธ์ิ     

6. การ บรรจุ หีบหอ   

6.1. บรรจุ ใน หีบหอ ท่ี แข็ง แรง   ทนทาน   ปองกัน การ ชำรุด เสีย หาย จาก การ ขนสง   

6.2. สะดวก ใน การ ขน ยาย   เก็บ รักษา   และ แจก จาย   

7. ขอ กำหนด อ่ืน   ๆ    

7.1. อุปกรณ ทุก รายการ ตอง เปน ของ ใหม   ไม เคย ใช งาน มา กอน   ไม เกา เก็บ   และ ตอง ได มาตรฐาน โรงงาน ผู 

ผลิต   

7.2. มี อุปกรณ ประกอบ ชุด ครบ ถวน ตาม มาตรฐาน ท่ีทาง ผู ผลิต กำหนด   พรอม อุปกรณ ประกอบ ท่ี ไม ได ระบุ ไว 

ใน คุณลักษณะ เฉพาะ ของ ส่ิง อุปกรณ น้ี   ซ่ึง ไม เปน   Option   

7.3. ตอง รับ ประกัน การ ชำรุด ของ อุปกรณ ระหวาง นำ มา สง มอบ ตาม สถาน ท่ี ท่ี ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ 

ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม กำหนด   และ ตอง รับ ประกัน การ ตรวจ ซอม อุปกรณ 

จาก การ ใช งาน ปกติ สถาน ท่ี ใช งาน   เปน ระยะ เวลา ไม นอย กวา   1   ( หน่ึง )   ป ข้ึน ไป   โดย ไม คิด คา ซอม และ คา 

อะไหล ใน กรณี ท่ี อุปกรณ น้ัน เกิด ความ เสีย หาย อัน เน่ือง มา จาก การ ใช งาน ปกติ ใน ระหวาง การ รับ ประกัน   

7.4. ผู เสนอ ราคา อาจ เสนอ สินคา ใน รุน หรือ สวน ประกอบ ท่ี ดี กวา คุณลักษณะ เฉพาะ น้ี ก็ได โดย ไม คิด ราคา เพ่ิม   

8. วิธี การ ตรวจ สอบ   

8.1. ตรวจ สอบ ตาม หัวขอ คุณลักษณะ เฉพาะ   และ ขอ กำหนด อ่ืน   ๆ    

8.2. ตรวจ สอบ โดย ให อุปกรณ แสดง คุณลักษณะ เฉพาะ   (Logical)   หรือ ตรวจ สอบ อุปกรณ   (Physical)   

8.3. ตรวจ สอบ โดย การ ทดลอง ใช งาน   
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ผนวก   ง    ราย ละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ ส่ิง อุปกรณ   เคร่ืองพิมพ มัลติ ฟง กช่ัน แบบ ฉีด หมึก พรอม ติด ต้ัง ถัง หมึก พิมพ   

(Ink   Tank   Printer)   

  

ช่ือ ส่ิง อุปกรณ เคร่ืองพิมพ มัลติ ฟง กช่ัน แบบ ฉีด หมึก พรอม ติด ต้ัง ถัง หมึก พิมพ   (Ink   Tank   Printer)   

หนวย นับ ชุด   

1. คุณลักษณะ เฉพาะ     

1.1. คุณลักษณะ เฉพาะ ใน การ ใช งาน   

1.1.1. เพ่ือ ใช ใน การ ปฏิบัติ งาน   สำหรับ ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร 

ดาน โทรคมนาคม   

1.2. คุณลักษณะ เฉพาะ ทาง เทคนิค   

1.2.1. เปน เคร่ืองพิมพ แบบ ฉีด หมึก พรอม ติด ต้ัง ถัง หมึก พิมพ   (Ink   Tank   Printer)   จาก โรงงาน ผลิต     

1.2.2. เปน เคร่ืองพิมพ ท่ี สามารถ สแกน และ ถาย เอกสาร ได เปน อยาง นอย     

1.2.3. มี ความ ละเอียด ใน การ พิมพ ไม นอย กวา   5,760   x   1,440   dpi     

1.2.4. มี ความเร็ว ใน การ พิมพ ราง ขาว ดำ สำหรับ กระดาษ ขนาด   A4   ไม นอย กวา   33   หนา ตอ นาที   

(ppm)   หรือ   8.8   ภาพ ตอ นาที   (ipm)     

1.2.5. มี ความเร็ว ใน การ พิมพ ราง สี สำหรับ กระดาษ ขนาด   A4   ไม นอย กวา   15   หนา ตอ นาที   (ppm)   

หรือ   5   ภาพ ตอ นาที   (ipm)     

1.2.6. มี ชอง เช่ือม ตอ   (Interface)   แบบ   USB   2.0   หรือ ดี กวา   จำนวน ไม นอย กวา   1   ชอง   และ แบบ   

Ethernet   10/100   BaseTX   หรือ ดี กวา   จำนวน ไม นอย กวา   1   ชอง     

1.2.7. มี ถาด ใส กระดาษ ได ไม นอย กวา   100   แผน     

1.2.8. สามารถ ใชได กับ   A4,   Letter   และ   Legal   เปน อยาง นอย     

1.2.9. มี ความเร็ว ใน การ ทำ สำเนา   แบบ สีดำ   จำนวน ไม นอย กวา   7   รูปภาพ ตอ นาที   หรือ ดี กวา     

1.2.10. มี ความเร็ว ใน การ ทำ สำเนา   แบบ สี   จำนวน ไม นอย กวา   3   รูปภาพ ตอ นาที   หรือ ดี กวา     

1.2.11. มี ความ ละเอียด ใน การ ทำ สำเนา   ไม นอย กวา   600   x   600   dpi   

1.2.12. มี ความ ละเอียด ใน การ สแกน   ไม นอย กวา   1,200   x   2,400   dpi   

1.2.13. มี ความ สามารถ ใน การ สง แฟกซ ได   โดย มี ความ ละเอียด ของ แฟกซ   ไม นอย กวา   200   x   200   dpi     

1.2.14. สามารถ ใชได กับ ระบบ ปฏิบัติ การ   Windows   10   และ   Mac   OS   เปน อยาง นอย   

1.2.15. มี น้ำ หมึก เติม แบบ ขวด   สีดำ   สำหรับ เติม ลง ใน ถัง หมึก พิมพ   (Ink   Tank   Printer)   ของ เคร่ืองพิมพ   

ขนาด ไม นอย กวา   60   ml.   ตอ   1   หนวย   มี จำนวน   13   อัน   

1.2.16. มี น้ำ หมึก เติม แบบ ขวด   สี ฟา   สำหรับ เติม ลง ใน ถัง หมึก พิมพ   (Ink   Tank   Printer)   ของ เคร่ืองพิมพ   

ขนาด ไม นอย กวา   60   ml.   ตอ   1   หนวย   มี จำนวน   4   อัน   

1.2.17. มี น้ำ หมึก เติม แบบ ขวด   สี เหลือง   สำหรับ เติม ลง ใน ถัง หมึก พิมพ   (Ink   Tank   Printer)   ของ 

เคร่ืองพิมพ   ขนาด ไม นอย กวา   60   ml.   ตอ   1   หนวย   มี จำนวน   4   อัน   
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1.2.18. มี น้ำ หมึก เติม แบบ ขวด   สี แดง   สำหรับ เติม ลง ใน ถัง หมึก พิมพ   (Ink   Tank   Printer)   ของ 

เคร่ืองพิมพ   ขนาด ไม นอย กวา   60   ml.   ตอ   1   หนวย   มี จำนวน   4   อัน   

2. การ บรรจุ หีบหอ   

2.1. บรรจุ ใน หีบหอ ท่ี แข็ง แรง   ทนทาน   ปองกัน การ ชำรุด เสีย หาย จาก การ ขนสง   

2.2. สะดวก ใน การ ขน ยาย   เก็บ รักษา   และ แจก จาย   

3. ขอ กำหนด อ่ืน   ๆ    

3.1. อุปกรณ ทุก รายการ ตอง เปน ของ ใหม   ไม เคย ใช งาน มา กอน   ไม เกา เก็บ   และ ตอง ได มาตรฐาน โรงงาน ผู 

ผลิต   

3.2. มี อุปกรณ ประกอบ ชุด ครบ ถวน ตาม มาตรฐาน ท่ีทาง ผู ผลิต กำหนด   พรอม อุปกรณ ประกอบ ท่ี ไม ได ระบุ ไว 

ใน คุณลักษณะ เฉพาะ ของ ส่ิง อุปกรณ น้ี   ซ่ึง ไม เปน   Option   

3.3. ตอง รับ ประกัน การ ชำรุด ของ อุปกรณ ระหวาง นำ มา สง มอบ ตาม สถาน ท่ี ท่ี ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ 

ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม กำหนด   และ ตอง รับ ประกัน การ ตรวจ ซอม อุปกรณ 

จาก การ ใช งาน ปกติ สถาน ท่ี ใช งาน   เปน ระยะ เวลา ไม นอย กวา   1   ( หน่ึง )   โดย ไม คิด คา ซอม และ คา อะไหล 

ใน กรณี ท่ี อุปกรณ น้ัน เกิด ความ เสีย หาย อัน เน่ือง มา จาก การ ใช งาน ปกติ ใน ระหวาง การ รับ ประกัน   

3.4. ผู เสนอ ราคา อาจ เสนอ สินคา ใน รุน หรือ สวน ประกอบ ท่ี ดี กวา คุณลักษณะ เฉพาะ น้ี ก็ได โดย ไม คิด ราคา เพ่ิม   

4. วิธี การ ตรวจ สอบ   

4.1. ตรวจ สอบ ตาม หัวขอ คุณลักษณะ เฉพาะ   และ ขอ กำหนด อ่ืน   ๆ    

4.2. ตรวจ สอบ โดย ให อุปกรณ แสดง คุณลักษณะ เฉพาะ   (Logical)   หรือ ตรวจ สอบ อุปกรณ   (Physical)   

4.3. ตรวจ สอบ โดย การ ทดลอง ใช งาน   
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ผนวก   จ    เคร่ือง โทร ทัศน แอ ล อีดี   (LED   TV)   พรอม ขา ต้ัง แบบ ลอ เล่ือน   ขนาด ไม ต่ำ กวา   65   น้ิว   

  

ช่ือ ส่ิง อุปกรณ เคร่ือง โทร ทัศน แอ ล อีดี   (LED   TV)   พรอม ขา ต้ัง แบบ ลอ เล่ือน   ขนาด ไม ต่ำ กวา   65   น้ิว   

หนวย นับ เคร่ือง   

1. คุณลักษณะ เฉพาะ     

1.1. คุณลักษณะ เฉพาะ ใน การ ใช งาน   

1.1.1. เพ่ือ ใช ใน การ ปฏิบัติ งาน   สำหรับ ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร 

ดาน โทรคมนาคม   

1.2. คุณลักษณะ เฉพาะ ทาง เทคนิค   

1.2.1. เปน โทร ทัศน แอ ล อีดี   (LED   TV)   จอ แบน   แสดง ภาพ สี   มี ขนาด จอภาพ ไม ต่ำ กวา   65   น้ิว     

1.2.2. มี ระดับ ความ ละเอียด    เปน ความ ละเอียด ของ จอภาพ   (Resolution)   ไม ต่ำ กวา   3,840   x   2,160   

Pixel   หรือ ดี กวา     

1.2.3. เปน อินเตอรเน็ต ทีวี   หรือ   สมา รท ทีวี   หรือ ดี กวา    โดย ใช   WiFi   และ แบบ   Ethernet   10/100   

BaseTX   หรือ ดี กวา   จำนวน ไม นอย กวา   1   ชอง     

1.2.4. มี ตัว รับ สัญญาณ ดิจิตอล ใน ตัว     

1.2.5. มี ชอง ตอ สัญญาณ ตางๆ   ดังน้ี     

1.2.5.1. ชอง ตอ   HDMI   ไม นอย กวา   2   ชอง สัญญาณ   เพ่ือ การ เช่ือม ตอ สัญญาณ ภาพ และ เสียง     

1.2.5.2. ชอง ตอ   USB   ไม นอย กวา   1   ชอง สัญญาณ   รองรับ ไฟล   ภาพ   เพลง   และ ภาพยนตร     

1.2.6. มี ระบบ เสียง แบบ มี ลำโพง ใน ตัว เคร่ือง     

1.2.7. สามารถ ควบคุม การ ทำงาน จาก ระยะ ไกล ดวย รีโมทคอนโทรล   (Remote   Control)   และ มี ปุม 

ควบคุม การ ทำงาน ท่ี ตัว เคร่ือง โทรทัศน     

1.2.8. มี ขา แขวน โทรทัศน ท่ี มี ลอ ลาก สามารถ เคล่ือน ยาย ได สะดวก     

1.2.9. มี สาย   HDMI   ชนิด ตัว ตอ ตัวผู ท้ัง   2   ดาน   ท่ี รองรับ สัญญาณ ภาพ   Full   HD   หรือ ดี กวา   มี ความ ยาว 

ไม ต่ำ กวา   20   เมตร   จำนวน ไม นอย กวา   1   เสน     

2. การ บรรจุ หีบหอ   

2.1. บรรจุ ใน หีบหอ ท่ี แข็ง แรง   ทนทาน   ปองกัน การ ชำรุด เสีย หาย จาก การ ขนสง   

2.2. สะดวก ใน การ ขน ยาย   เก็บ รักษา   และ แจก จาย   

3. ขอ กำหนด อ่ืน   ๆ    

3.1. อุปกรณ ทุก รายการ ตอง เปน ของ ใหม   ไม เคย ใช งาน มา กอน   ไม เกา เก็บ   และ ตอง ได มาตรฐาน โรงงาน ผู 

ผลิต   

3.2. มี อุปกรณ ประกอบ ชุด ครบ ถวน ตาม มาตรฐาน ท่ีทาง ผู ผลิต กำหนด   พรอม อุปกรณ ประกอบ ท่ี ไม ได ระบุ ไว 

ใน คุณลักษณะ เฉพาะ ของ ส่ิง อุปกรณ น้ี   ซ่ึง ไม เปน   Option   
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3.3. ตอง รับ ประกัน การ ชำรุด ของ อุปกรณ ระหวาง นำ มา สง มอบ ตาม สถาน ท่ี ท่ี ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ 

ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม กำหนด   และ ตอง รับ ประกัน การ ตรวจ ซอม อุปกรณ 

จาก การ ใช งาน ปกติ สถาน ท่ี ใช งาน   เปน ระยะ เวลา ไม นอย กวา   1   หน่ึง   ป ข้ึน ไป   โดย ไม คิด คา ซอม และ คา 

อะไหล ใน กรณี ท่ี อุปกรณ น้ัน เกิด ความ เสีย หาย อัน เน่ือง มา จาก การ ใช งาน ปกติ ใน ระหวาง การ รับ ประกัน   

3.4. ผู เสนอ ราคา อาจ เสนอ สินคา ใน รุน หรือ สวน ประกอบ ท่ี ดี กวา คุณลักษณะ เฉพาะ น้ี ก็ได โดย ไม คิด ราคา เพ่ิม   

4. วิธี การ ตรวจ สอบ   

4.1. ตรวจ สอบ ตาม หัวขอ คุณลักษณะ เฉพาะ   และ ขอ กำหนด อ่ืน   ๆ    

4.2. ตรวจ สอบ โดย ให อุปกรณ แสดง คุณลักษณะ เฉพาะ   (Logical)   หรือ ตรวจ สอบ อุปกรณ   (Physical)   

4.3. ตรวจ สอบ โดย การ ทดลอง ใช งาน   
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ผนวก   ฉ    เคร่ือง โทรศัพท ไร สาย ต้ัง โตะ   

  

ช่ือ ส่ิง อุปกรณ เคร่ือง โทรศัพท ไร สาย ต้ัง โตะ   

หนวย นับ เคร่ือง   

1. คุณลักษณะ เฉพาะ     

1.1. คุณลักษณะ เฉพาะ ใน การ ใช งาน   

1.1.1. เพ่ือ ใช ใน การ ปฏิบัติ งาน   สำหรับ ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร 

ดาน โทรคมนาคม   

1.2. คุณลักษณะ เฉพาะ ทาง เทคนิค   

1.2.1. เปน โทรศัพท ไร สาย ท่ี   ใช ความถ่ี สัญญาณ   2.4   GHz   ระบบ ดิจิตอล   หรือ ดี กวา     

1.2.2. มี อุปกรณ สำหรับ ใช โทร ( หู โทรศัพท )   และ ตัว ฐาน โทรศัพท   ไม ต่ำ กวา   2   ชุด     

1.2.3. มี จำนวน สาย นอก   ไม ต่ำ กวา   1   สาย     

1.2.4. รองรับ จำนวน ชอง สัญญาณ   ไม ต่ำ กวา   90   ชอง     

1.2.5. มี หนวย ความ จำ หมายเลข เรียก เขา ลาสุด   ไม ต่ำ กวา    50   รายการ   

1.2.6. มี หนวย ความ จำ หมายเลข โทร ออก ลาสุด   ไม ต่ำ กวา    10   รายการ   

2. การ บรรจุ หีบหอ   

2.1. บรรจุ ใน หีบหอ ท่ี แข็ง แรง   ทนทาน   ปองกัน การ ชำรุด เสีย หาย จาก การ ขนสง   

2.2. สะดวก ใน การ ขน ยาย   เก็บ รักษา   และ แจก จาย   

3. ขอ กำหนด อ่ืน   ๆ    

3.1. อุปกรณ ทุก รายการ ตอง เปน ของ ใหม   ไม เคย ใช งาน มา กอน   ไม เกา เก็บ   และ ตอง ได มาตรฐาน โรงงาน ผู 

ผลิต   

3.2. มี อุปกรณ ประกอบ ชุด ครบ ถวน ตาม มาตรฐาน ท่ีทาง ผู ผลิต กำหนด   พรอม อุปกรณ ประกอบ ท่ี ไม ได ระบุ ไว 

ใน คุณลักษณะ เฉพาะ ของ ส่ิง อุปกรณ น้ี   ซ่ึง ไม เปน   Option   

3.3. ตอง รับ ประกัน การ ชำรุด ของ อุปกรณ ระหวาง นำ มา สง มอบ ตาม สถาน ท่ี ท่ี ศูนย ประสาน งาน รักษา ความ 

ม่ันคง ปลอดภัย ระบบ คอมพิวเตอร ดาน โทรคมนาคม กำหนด   และ ตอง รับ ประกัน การ ตรวจ ซอม อุปกรณ 

จาก การ ใช งาน ปกติ สถาน ท่ี ใช งาน   เปน ระยะ เวลา ไม นอย กวา   1   ( หน่ึง )   ป ข้ึน ไป   โดย ไม คิด คา ซอม และ คา 

อะไหล ใน กรณี ท่ี อุปกรณ น้ัน เกิด ความ เสีย หาย อัน เน่ือง มา จาก การ ใช งาน ปกติ ใน ระหวาง การ รับ ประกัน   

3.4. ผู เสนอ ราคา อาจ เสนอ สินคา ใน รุน หรือ สวน ประกอบ ท่ี ดี กวา คุณลักษณะ เฉพาะ น้ี ก็ได โดย ไม คิด ราคา เพ่ิม   

4. วิธี การ ตรวจ สอบ   

4.1. ตรวจ สอบ ตาม หัวขอ คุณลักษณะ เฉพาะ   และ ขอ กำหนด อ่ืน   ๆ    

4.2. ตรวจ สอบ โดย ให อุปกรณ แสดง คุณลักษณะ เฉพาะ   (Logical)   หรือ ตรวจ สอบ อุปกรณ   (Physical)   

ตรวจ สอบ โดย การ ทดลอง ใช งาน   
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