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เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ IT001/2555
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ตามประกาศของโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555
ทางโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 78 ชุด และเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย 1 ชุด ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ
อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาครั้งนี้ โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนดดังตอไปนี้
1. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร
1.1 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีประสิทธิภาพไมต่ํากวา Intel Core i7 ตองทํางานที่สัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 3.4 GHz
หรือมีคุณสมบัติดีกวา และมีหนวยความจํา L3 Cache ไมนอยกวา 8 MB
1.2 แผงวงจรหลัก (Main board) ใช Chipset ตระกูล Intel Q65 หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติดีกวา และแผงวงจรหลักตองเปน
ยี่หอเดียวกับตัวเครื่องที่เสนอ
1.3 ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอรตองมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับผลิตภัณฑที่เสนอ และตองสามารถแสดง
หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับตัวเครื่องได
1.4 มีหนวยความจําหลักแบบ DDR3 PC3 10600 FSB 1333 MHz หรือมีคุณสมบัติดีกวา ซึ่งมีขนาดไมนอยกวา 4 GB และ
สามารถรองรับการขยายหนวยความจําสูงสุดไดไมนอยกวา 16 GB บน Mainboard และมี Memory Slot จํานวนรวมไมนอยกวา
2 Slot ขึ้นไป
1.5. มี SATA DVD+/-RW Drive ชนิด Internal Drive จํานวน 1 Drive หรือมีคุณสมบัติดีกวา
1.6 Hard Disk ชนิด SATA III ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB ความเร็วไมต่ํากวา 7200 rpm หรือมีคุณสมบัติดีกวา
1.7 มีหนวยควบคุมการแสดงผล ชนิด Integrated Intel Graphics Media Accelerator HD ซึ่งใชเทคโนโลยี Intel's Dynamic
Video Memory Technology (DVMT)
1.8 สวนควบคุมการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) เปนอุปกรณที่ติดตั้งอยูบน Main board (Built-in on Board)
ซึ่งสนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps
1.9 สวนควบคุมเสียง (Sound Controller) เปนแบบ Integrated High Definition Audio แบบ 5.1 Channel หรือมีคณ
ุ สมบัติ
ดีกวา และมีลําโพงติดตั้งอยูภายในตัวเครื่อง
1.10 มีสวนเชื่อมตออุปกรณภายนอก (I/O Interface) แบบอนุกรม (Serial Port) จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มี PS/2 Port แบบ
Build-In จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง และ USB 2.0 Port จํานวนไมนอยกวา 6 ชอง
1.11 มีสวนเชื่อมตออุปกรณแสดงผลภายนอกแบบ Build-in VGA และ DVI Port อยางละ 1 Port
1.12 มี Expansion Slot จํานวนไมนอยกวา 4 slot โดยเปน PCI Express x16 อยางนอย 1 Slot, PCI Express x1 อยางนอย 1
Slot และ PCI ไมนอยกวา 2 Slots
1.13 Keyboard ใชหัวเชื่อมตอแบบ USB โดยตรง จํานวนแปนพิมพรวมกันไมนอยกวา 104 keys โดยมีตัวอักษรทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษพิมพอยูบนแปนพิมพอยางถาวร
1.14 Mouse เปนชนิด Optical Mouse ที่มีปุม Scroll Wheel โดยใชหัวเชื่อมตอแบบ USB โดยตรง ทั้งนี้จะตองมี Mouse Pad ที่
สามารถใชงานรวมกับ Optical Mouse ที่เสนอใหดวย
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1.15 มีจอภาพสี ชนิด TFT- LCD จํานวน 1 หนวย ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว ความละเอียดไมนอยกวา 1366 x 768 pixel
มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 มี Brightness ไมเกินกวา 200 cd/m มี Pixel response time ไมนอยกวา 5 ms หรือมี
คุณสมบัติที่ดีกวา
1.16 ตัวเครื่อง (Chassis) เปนแบบ Small From Factor สามารถวางเปนแบบแนวตั้ง และแนวนอนได
1.17 ตัวเครื่อง, จอภาพ, Keyboard และ Mouse ตองมีเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการคานั้นไวบน
อุปกรณอยางถาวรจากโรงงานผลิต
1.18 มีโปรแกรมการจัดการอุปกรณ และโปรแกรมตาง ๆ ของระบบปฏิบัติการแบบรวมศูนย (Centralize Manage) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย และเปนเครื่องหมายการคาเดียวกับตัวเครื่องที่เสนอ ซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. สามารถแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ (System Information) เชน รายละเอียดของ CPU, Memory, BIOS version
และสามารถออกเปนรายงานทางเครื่องพิมพได
2. สามารถตรวจสอบการทํางาน (Diagnostic) ของอุปกรณตาง ๆ เครื่อง เชน System
Board ,memory ,hard drive ,optical drive ,monitor ,port ตาง ๆ ได
3. สามารถชวยอํานวยความสะดวกในการ Update drivers และ utility ไดโดยอัตโนมัติ
4. สามารถเก็บบันทึกเหตุการณตาง ที่เกิดขึ้นทั้ง Hardware และ Software โดยแจงเปนรายละเอียดของเหตุการณ
ไดยอนหลังไมนอยกวา 30 วัน
1.19 ตัวเครื่อง (Chassis) มีการปองกันการโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอรโดยการเปดฝาเครื่องโดยไมไดรับอนุญาต แบบ
Chassis Lock
1.20 ตัวเครื่องมีขนาดของแหลงจายไฟ (Power Supply) ไมนอยกวา 240 watt
1.21 เครื่องคอมพิวเตอรรุนที่เสนอตองผานการรับรองมาตรฐานดังนี้
- ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 Series
- ไดรับการรับรองมาตรฐานการแผกระจายของแมเหล็กไฟฟาจากสถาบันไดรับการยอบรับจากนานาชาติ เชน FCC
พรอมเอกสารรับรอง
- ไดรับการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยจากสถาบันที่ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ เชน UL หรือ CE หรือ
CB หรือ TUV พรอมเอกสารรับรอง
- ไดรับการรับรองมาตรฐานดานการประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดลอม EPEAT Gold Rating พรอมเอกสารรับรอง
1.22 เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอจะตองมีบริษัทที่เปนเจาของผลิตภัณฑ สาขาของบริษัทที่เปนเจาของผลิตภัณฑ หรือมี
ศูนยบริการอยูในประเทศไทย ทั้งนี้ศูนยบริการ(โดยเจาของผลิตภัณฑ) จะตองสามารถใหบริการแบบ On Site Services
1.23 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองจากผูผลิตวาเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ
1.24 เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณที่ติดตั้งใน
เครื่องคอมพิวเตอรผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูเสนอราคาตองระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา
1.25 ตองรับประกันผลิตภัณฑ (รับประกันอุปกรณทั้งชุดโดยไมมีเงื่อนไข) เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป จากโรงงานที่ผลิต
(On Site Service)
2. คุณสมบัติผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนบริษัท หรือหางหุนสวนจํากัด ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
ในประเทศไทย โดยตองมีเงินจดทะเบียนไมต่ํากวา 1 ลานบาท และเปดกิจการมาแลวไมต่ํากวา 5 ป
2.2 อุปกรณที่ผูเสนอราคาเสนอ บริษัทผูผลิตตองไดรับ การรับรองมาตรฐาน ISO9000 Series
2.3 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่เสนออยางถูกตอง โดยมีหนังสือยืนยันการแตงตั้ง
จากบริษัทผูผลิต หรือตัวแทนสาขาในประเทศไทย ไมต่ํากวา 1 ป
2.4 ผูเสนอราคาตองใหบริการแบบ On site Service ภายใน 24 ชั่วโมง
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2.5 ผูเสนอราคาตองเปนบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจดานคอมพิวเตอร ในประเทศไทยไมนอยกวา 3 ป
(นับถึงวันยื่นซองสอบราคา)
2.6 ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับระบบเครื่องคอมพิวเตอร และ ระบบปฏิบัติการ
ในตระกูล Windows เปนอยางดี และสามารถใหความชวยเหลือได หากเครื่องคอมพิวเตอรเกิดปญหา
2.7 อุปกรณตางๆ ที่ผูชนะการสอบราคาไดเสนอ จะตองรับประกันถึงความเสียหายของอุปกรณเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป ทุกชิ้นสวน โดยไมเงื่อนไขในการรับประกันและระบบ ผูชนะการสอบ ราคาตอง
ดําเนินการแกไขใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ในการดําเนินการตลอดระยะเวลาที่รับประกัน
2.8 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสารหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
2.9 ผูเสนอราคาตองทําเอกสารเสนอราคาเปนรูปเลมพรอมแนบรายละเอียด ดังตอไปนี้
2.9.1 เอกสารทางเทคนิค (Catalog) หรือสําเนาของเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอทุกรายการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 กรณีนิติบุคคลใหเสนอสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท สําเนาทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
3.2 กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหเสนอหลักฐานการมีอาชีพจําหนวยครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา สําหรับเอกสารหลักฐานที่เปนสําเนามา
ใหผูเสนอราคารับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบตอ
เติมแกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคากํากับ พรอมประทับตรา(ถามี) ไวทุกแหง
4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาที่แนนอน และไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ราคาที่เสนอตองเปนเงินบาท
4.3 การยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา และรายละเอียดเงื่อนไขพรอมทั้งเอกสาร
สอบราคาทั้งหมดใหถี่ถวน และเขาใจเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.4 ในระหวางเวลารับซองประกวดราคา ใหผูเสนอราคายื่นซองประกวดราคาไดเพียง 1 ครั้ง
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงคณะกรรมการรับ
และเปดซองประกวดราคาโดยระบุที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาเลขที่
(ซึ่งเปนเลขที่ที่ระบุไวในประกาศประกวดราคาซื้อครั้งนี้ ) ” ยื่นตอคณะกรรมการจัดซื้อรับ และเปดซอง
ประกวดราคาในวัน เวลา และสถานที่ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง กําหนดไวในประกาศประกวดราคา
4.6 เมื่อพนกําหนดเวลาการยื่นซองแลวจะไมรับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
5 หลักเกณฑ และสิทธิในการพิจารณา
5.1 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 1,2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง หรือไม
ครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
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ประกวดราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียน
เทานั้น
สงวนสิทธิ์ไมพิจารณา ราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ดังตอไปนี้
5.2.1 ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคา
5.2.2 ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
5.2.3 ราคาที่เสนอในใบเสนอราคามีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคา
มิได ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.3 ในการตัดสินการสอบราคาโรงเรียนจะพิจารณาผูเสนอราคาที่เสนอราคาต่ําสุด และถูกตองตาม
ขอกําหนดของทางโรงเรียนเปนสําคัญ
5.4 โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ํา หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได หรือ อาจ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาเลยก็ได ทั้งนี้เพื่อประโยชนของโรงเรียนเปนสําคัญ และใหถือการ
ตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
5.5 ราคาที่เสนอตองสมเหตุสมผล ในกรณีราคาสูงกวาราคากลาง ที่เหมาะสม ทางโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง ขอ
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณา แมวาจะเปนราคาต่ําสุดก็ตาม
5.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ในกรณีที่ทางโรงเรียน เห็นวาทางผูเสนอราคามีเหตุอันนา
เชื่อวาไมสามารถทํางานได หรือ ไมแลวเสร็จตามกําหนด ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายแกโรงเรียน
แมวาจะมีคาต่ําสุดก็ตาม
6. การตรวจรับ
6.1.1

ในกรณี ที่ ไม ร ะบุ ใ นนี้ใ ห ป ฏิ บั ติต ามข อ กํ าหนดการตรวจรั บ งานของของโรงเรี ย นการตรวจรั บ จะ
พิจารณาใน 2 สวน คือ
6.1.1.1 เชิงปริมาณ ตามจํานวนงานที่ระบุในสัญญา/ใบสั่งซื้อ
6.1.1.2 เชิงคุณภาพ ในกรณีที่โรงเรียน เห็นวามาตรฐานการทํางานหรือผลงานของผูรับจาง ไมเปนไปตาม
ที่โรงเรียนกําหนดแมจะสามารถใชงานไดก็ตามทางโรงเรียนจะไมรับมอบงานดังกลาว

7. การปรับ
กรณีที่ผูรับจางสงมอบไมแลวเสร็จตามที่ระบุไวในสัญญา ทางผูวาจางจะปรับวันละ 0.2% ของราคางาน แตไม
เกิน 10 % ของราคางานตามสัญญา
8. การจายเงิน
ทางโรงเรียนจะจายเงินใหทางผูรับจางเมื่อรับพัสดุถูกตองครบถวน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับ
เรียบรอยแลว และผานการทดสอบเขาสูระบบ โดยแบงออกเปน 3 งวด ดั้งนี้
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 40 % หลังการสงมอบพัสดุภายใน 7 วัน
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 30 % หลังจากชําระงวดแรก 30 วัน
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 30 % หลังจากชําระงวดสอง 30 วัน และทดลองใชงานผานไปแลว 2 เดือน
9. เงื่อนไขการรับประกัน/ซอมบํารุง
9.1 จะตองรับประกันซอม/เปลี่ยนอุปกรณ ชิ้นสวนที่ชํารุดภายในระยะเวลา 5 ป ณ สถานที่ติดตั้ง และกรณีมี
ปญหาเกิดขึ้น ผูเสนอราคาตองดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติภายใน 2 วันทําการ นับจากไดรับแจงเหตุ ถา
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เปนกรณีที่นําชิ้นสวนอุปกรณที่ชํารุดมาทดแทนชั่วคราวจะตองแกไข หรือเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุดใหใชงานไดดังเดิม (ตอง
มีอุปกรณหรือเครื่องคอมพิวเตอรสํารองใชใหกับทางโรงเรียน)โดยอุปกรณชิ้นนั้น จะตองเปนของใหมที่ไมเคยใชงานมา
กอน และจะตองมีคุณสมบัติไมดอยกวาอุปกรณเดิม โดยผูเสนอราคาจะตองติดตั้งอุปกรณใหมนั้น ๆ ใหเครื่องคอมพิวเตอร
ใชงานไดภายใน
2 วันทําการนับจากวันที่ไดรับแจงเหตุ หรือนําเครื่องคอมพิวเตอรสํารองมาใหใชงานชั่วคราวจนกวาจะไดรับการซอมแซม
เสร็จสิ้น โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ จากสถานศึกษา
9.2 มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษา ณ สถานที่ติดตั้งปการศึกษาละ 2 ครั้ง/ป ภายในระยะเวลาอยางนอย 5 ป
(ระยะเวลารับประกัน) โดยผูเสนอราคาจะตองแจงแผนการตรวจสอบ และบํารุงรักษาแตละครั้งใหกับผูประสานงานของ
โรงเรียนทราบลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับแจงเหตุ โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ จากโรงเรียน
9.3 ผูเสนอราคาจะตองระบุที่ตั้ง เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร ของศูนยบริการและผูรับผิดชอบให ผูประสานงาน
นของโรงเรียนทราบเพื่อสามารถติดตอแจงเหตุ หรือปรึกษาไดตลอดทั้งวันทําการทั้งโทรศัพท โทรสาร หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
9.4 หลังจากไดรับแจงเหตุ หรือขอปรึกษาจากโรงเรียนแลว ทางผูเสนอราคา หรือศูนยบริการ จะตองตอบรับเพื่อ
แกปญหาภายใน 2 ชั่วโมง ทําการทางโทรศัพท โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
10. การสงมอบคอมพิวเตอร
บริษัทที่ชนะการสอบราคาตองสงมอบคอมพิวเตอรภายใน 30 วัน นับจากวันทําสัญญาซื้อระหวางบริษัทที่ชนะ
การสอบราคากับโรงเรียน
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รายละเอียดการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง ประจําปการศึกษา 2555
ลําดับ
รายการ
1 IBM / Lenovo ThinkCentre M81 (SFF)
Processor Core i7 - 2600 processor (3.4GHz, 8MB cache)
Intel Q65
Chipset
4 GB PC3-10600 1333MHz DDR3 UDIMM
Memory
Harddisk SATAIII 1 TB 7200RPM
DVD-RW
Optical
Integrated Graphic
Graphic
High Definition Audio
Audio
Expandable PCI 2 port, PCI Express 1 port, PCI Express x16 1 port
Ethernet 10/100/1000, USB 10 port Keyboard USB, Mouse
USB
Dos
OS
LCD Lenovo 18.5"
Monitor
Keyboard
Mouse
Warranty

USB Keyboard
USB Mouse Optical
Onsite service 5 years อุปกรณทั้งชุด
(โดยไมมีเงื่อนไขในการรับประกัน)

จํานวน / ชุด
78
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รายละเอียดการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ปการศึกษา 2555
ลําดับ
รายการ
1 IBM System X3200M3 (Tower)
Xeon 4C X3430 2.4GHz/1333MHz/8MB
Processor
8MB L3 Cache
Cache
4GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3-1333MHz LP
Memory
RDIMM 2
IBM 250GB 3.5in 7.2K Simple-Swap SATA HDD 4
Harddisk
Half-High SATA DVD-ROM
Optical Drive
Raid Controller Serve RAID M5014 SAS/SATA Controller
(Raid 0,1,5,10,50)
Network Interface Integrated Dual Gigabit Ethernet
Power Supply 401W p/s
Onsite service 3 years อุปกรณทั้งชุดเปนอยางนอย
Warranty
(โดยไมมเี งื่อนไขในการรับประกัน)

จํานวน / ชุด
1

1

เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ IT002/2555
การซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร และจอรับภาพ พรอมติดตัง้
ตามประกาศของโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555
ทางโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 20 ชุด ซึ่ง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร และอุปกรณที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาครั้งนี้ โดยมีขอแนะนํา และ
ขอกําหนดดังตอไปนี้
1. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร และจอรับภาพ
1.1 ความสวาง (ANSI Lumens ) 2800
1.2 ใหความละเอียด (พิกเซล) 1024 * 768 (XGA)
1.3 เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียวโดยใชเทคโนโลยี 3 LCD
1.4 ความคมชัดของภาพไมนอยกวา 2,000 ตอ 1 หรือดีกวา
1.5 สามารถแสดงภาพไดขนาด 30 – 300 นิ้ว หรือดีกวา
1.6 มีจอรับภาพขนาด 120 นิ้ว ชนิดแขวนแบบมอเตอรไฟฟา
1.7 รับประกันตัวเครื่องไมนอ ยกวา 2 ป หลอดภาพรับประกันอยางนอย 1 ป หรือ 1,000 ชั่วโมง
1.8 อายุการใชงานหลอดภาพโหมดปกติอยางนอย 4,000 ชม. ในโหมดความสวางสูงและ 5,000 ชม ในโหมด
ความสวางต่ํา ( ECO Mode )
1.9 มีชองตอสัญญาณเขา RGB D-sub 15 pin 1ชอง,S-Video 1 ชอง, Video 1 ชอง
,Audio 1ชอง, USB 1 ชอง
1.10 สามารถปดเครื่องโปรเจคเตอรไดโดยไมตองรอ Cool-Down (Direct Power off)
1.11 สามารถปรับแกสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้ง (Keystone Correction) ไดไมนอยกวา
+/- 30องศา
1.12 สามารถแสดงภาพไดโดยการเชื่อมตอดวยสาย USB (USB Display)
1.13 มีฝาปดครอบเลนสเปนอุปกรณมาตรฐานและเปนสวนประกอบเดียวกับตัวเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
และสามารถเลื่อนเปดปดได(A/V Mute Slide)
1.14 มีรีโมทคอนโทรล ( Remote Control ) ควบคุมการใชงานของเครื่อง
1.15 หนังสือรับรองแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิตเพื่อบริการหลังการขาย
1.14 พรอมติดตั้งอุปกรณ และสายสัญญาณที่ไดรับมาตรฐานการเชื่อมตอให สามารถใชงานไดดีมีคุณภาพ
2. คุณสมบัติผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนบริษัท หรือหางหุนสวนจํากัด ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
ในประเทศไทย โดยตองมีเงินจดทะเบียนไมต่ํากวา 1 ลานบาท และเปดกิจการมาแลวไมต่ํากวา 5 ป
2.2 อุปกรณที่ผูเสนอราคาเสนอ บริษัทผูผลิตตองไดรับ การรับรองมาตรฐาน ISO9000 Series
2.3 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่เสนออยางถูกตอง โดยมีหนังสือยืนยันการแตงตั้ง
จากบริษัทผูผลิต หรือตัวแทนสาขาในประเทศไทย ไมต่ํากวา 1 ป
2.4 ผูเสนอราคาตองใหบริการแบบ On site Service ภายใน 24 ชั่วโมง
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2.5 ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เปนอยางดี และ
สามารถใหความชวยเหลือได หากเครื่องเกิดปญหา
2.7 อุปกรณตางๆ ที่ผูชนะการสอบราคาไดเสนอ จะตองรับประกันถึงความเสียหายของอุปกรณเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับอุปกรณและระบบ ผูชนะการสอบ
ราคาตองดําเนินการแกไขใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ในการดําเนินการตลอดระยะเวลาที่รับประกัน
2.8 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสารหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
2.9 ผูเสนอราคาตองทําเอกสารเสนอราคาเปนรูปเลมพรอมแนบรายละเอียด ดังตอไปนี้
2.9.1 เอกสารทางเทคนิค (Catalog) หรือสําเนาของเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรที่เสนอทุกรายการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 กรณีนิติบุคคลใหเสนอสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท สําเนาทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
3.2 กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหเสนอหลักฐานการมีอาชีพจําหนวยครุภัณฑเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา สําหรับเอกสารหลักฐานที่เปนสําเนามา
ใหผูเสนอราคารับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบตอ
เติมแกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคากํากับ พรอมประทับตรา(ถามี) ไวทุกแหง
4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาที่แนนอน และไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ราคาที่เสนอตองเปนเงินบาท
4.3 การยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา และรายละเอียดเงื่อนไขพรอมทั้งเอกสาร
สอบราคาทั้งหมดใหถี่ถวน และเขาใจเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.4 ในระหวางเวลารับซองประกวดราคา ใหผูเสนอราคายื่นซองประกวดราคาไดเพียง 1 ครั้ง
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงคณะกรรมการรับ
และเปดซองประกวดราคาโดยระบุที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาเลขที่
(ซึ่งเปนเลขที่ที่ระบุไวในประกาศประกวดราคาซื้อครั้งนี้ ) “ ยื่นตอคณะกรรมการจัดซื้อรับ และเปดซอง
ประกวดราคาในวัน เวลา และสถานที่ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง กําหนดไวในประกาศประกวดราคา
4.6 เมื่อพนกําหนดเวลาการยื่นซองแลวจะไมรับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
5. หลักเกณฑ และสิทธิในการพิจารณา
5.1 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 1,2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง หรือไม
ครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียน
เทานั้น
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สงวนสิทธิ์ไมพิจารณา ราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ดังตอไปนี้
5.2.1 ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคา
5.2.2 ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
5.2.3 ราคาที่เสนอในใบเสนอราคามีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคา
มิได ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.3 ในการตัดสินการสอบราคาโรงเรียนจะพิจารณาผูเสนอราคาที่เสนอราคาต่ําสุด และถูกตองตาม
ขอกําหนดของทางโรงเรียนเปนสําคัญ
5.4 โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ํา หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได หรือ อาจ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาเลยก็ได ทั้งนี้เพื่อประโยชนของโรงเรียนเปนสําคัญ และใหถือการ
ตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
5.5 ราคาที่เสนอตองสมเหตุสมผล ในกรณีราคาสูงกวาราคากลาง ที่เหมาะสม ทางโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง ขอ
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณา แมวาจะเปนราคาต่ําสุดก็ตาม
5.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ในกรณีที่ทางโรงเรียน เห็นวาทางผูเสนอราคามีเหตุอันนา
เชื่อวาไมสามารถทํางานได หรือ ไมแลวเสร็จตามกําหนด ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายแกโรงเรียน
แมวาจะมีคาต่ําสุดก็ตาม
6. การตรวจรับ
6.1.1

ในกรณี ที่ ไม ร ะบุ ใ นนี้ใ ห ป ฏิ บั ติต ามข อ กํ าหนดการตรวจรั บ งานของของโรงเรี ย นการตรวจรั บ จะ
พิจารณาใน 2 สวน คือ
6.1.1.1 เชิงปริมาณ ตามจํานวนงานที่ระบุในสัญญา/ใบสั่งซื้อ
6.1.1.2 เชิงคุณภาพ ในกรณีที่โรงเรียน เห็นวามาตรฐานการทํางานหรือผลงานของผูรับจาง ไมเปนไปตาม
ที่โรงเรียนกําหนดแมจะสามารถใชงานไดก็ตามทางโรงเรียนจะไมรับมอบงานดังกลาว

7. การปรับ
กรณีที่ผูรับจางสงมอบไมแลวเสร็จตามที่ระบุไวในสัญญา ทางผูวาจางจะปรับวันละ 0.2% ของราคางาน แตไม
เกิน 10 % ของราคางานตามสัญญา
8. การจายเงิน
ทางโรงเรียนจะจายเงินใหทางผูรับจางเมื่อรับพัสดุถูกตองครบถวน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับ
เรียบรอยแลว และผานการทดสอบเขาสูระบบ โดยแบงออกเปน 3 งวด ดั้งนี้
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 40 % หลังการสงมอบพัสดุภายใน 7 วัน
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 30 % หลังจากชําระงวดแรก 30 วัน
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 30 % หลังจากชําระงวดสอง 30 วัน และทดลองใชงานผานไปแลว 2 เดือน
9. เงื่อนไขการรับประกัน/ซอมบํารุง
9.1 จะตองรับประกันซอม/เปลี่ยนอุปกรณ ชิ้นสวนที่ชํารุดภายในระยะเวลา 2 ป (ขึ้นอยูกับระยะเวลารับประกัน
ของอุปกรณแตละชิ้น) ณ สถานที่ติดตั้ง และกรณีมีปญหาเกิดขึ้น ผูเสนอราคาตองดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดเปน
ปกติภายใน 1 วันทําการ นับจากไดรับแจงเหตุ ถาเปนกรณีที่นําชิ้นสวนอุปกรณที่ชํารุดมาทดแทนชั่วคราวจะตองแกไข
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หรือเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุดใหใชงานไดดังเดิม โดยอุปกรณชิ้นนั้น จะตองเปนของใหมที่ไมเคยใชงานมากอน และจะตอง
มีคุณสมบัติไมดอยกวาอุปกรณเดิม โดยผูเสนอราคาจะตองติดตั้งอุปกรณใหมนั้น ๆ ใหเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรใชงาน
ไดภายใน 2 วันทําการนับจากวันที่ไดรับแจงเหตุ หรือนําเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรสํารองมาใหใชงานชั่วคราวจนกวาจะ
ไดรับการซอมแซมเสร็จสิ้น โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ จากสถานศึกษา
9.2 มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษา ณ สถานที่ติดตั้งปละ 1 ครั้ง/ป ภายในระยะเวลาอยางนอย 2 ป (ระยะเวลา
รับประกัน) โดยผูเสนอราคาจะตองแจงแผนการตรวจสอบ และบํารุงรักษาแตละครั้งใหกับผูประสานงานของโรงเรียน
ทราบลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับแจงเหตุ โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ จากโรงเรียน
9.3 ผูเสนอราคาจะตองระบุที่ตั้ง เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร ของศูนยบริการและผูรับผิดชอบให ผูประสานงาน
นของโรงเรียนทราบเพื่อสามารถติดตอแจงเหตุ หรือปรึกษาไดตลอดทั้งวันทําการทั้งโทรศัพท โทรสาร หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
9.4 หลังจากไดรับแจงเหตุ หรือขอปรึกษาจากโรงเรียนแลว ทางผูเสนอราคา หรือศูนยบริการ จะตองตอบรับเพื่อ
แกปญหาภายใน 2 ชั่วโมง ทําการทางโทรศัพท โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
10. การสงมอบคอมพิวเตอร
1.15 บริษัทที่ชนะการสอบราคาตองสงมอบเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมติดตั้งอุปกรณ และ
สายสัญญาณใหสามารถใชงานไดภายใน 30 วัน นับจากวันทําสัญญาซื้อระหวางบริษัทที่ชนะการสอบราคา
กับโรงเรียน

5

รายละเอียดการจัดซือ้ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จอรับภาพ
และติดตั้ง ประจําปการศึกษา 2555
ลําดับ
1

รายการ
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร Epson EB-X12 3LCD (Projector)
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร และจอรับภาพ พรอมติดตั้ง
3. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร และจอรับภาพ
3.1 ความสวางอยางนอย (ANSI Lumens ) 2800
3.2 ใหความละเอียด (พิกเซล) 1024 * 768 (XGA)
3.3 เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียวโดยใชเทคโนโลยี 3 LCD
3.4 ความคมชัดของภาพไมนอยกวา 2,000 ตอ 1 หรือดีกวา
3.5 สามารถแสดงภาพไดขนาด 30 – 300 นิ้ว หรือดีกวา
3.6 มีจอรับภาพขนาด 120 นิว้ ชนิดแขวนแบบมอเตอรไฟฟา
3.7 รับประกันตัวเครื่องไมนอยกวา 2 ป หลอดภาพรับประกันอยางนอย 1 ป
หรือ 1,000 ชั่วโมง และรับประกันจอรับภาพ อยางนอย 1 ป
3.8 อายุการใชงานหลอดภาพโหมดปกติอยางนอย 4,000 ชม. ในโหมดความ
สวางสูง 5,000 ชม ในโหมดความสวางต่าํ ( ECO Mode )
3.9 มีชองตอสัญญาณเขา RGB D-sub 15 pin 1ชอง,S-Video 1 ชอง, Video 1
ชอง ,Audio 1ชอง, USB 1 ชอง
3.10 สามารถปดเครื่องโปรเจคเตอรไดโดยไมตอ งรอ Cool-Down (Direct 3
Power off)
3.11 สามารถปรับแกสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้ง (Keystone Correction) ไดไม
นอยกวา +/- 30องศา
3.12 สามารถแสดงภาพไดโดยการเชื่อมตอดวยสาย USB (USB Display)
3.13
3.14

มีฝาปดครอบเลนสเปนอุปกรณมาตรฐานและเปนสวนประกอบเดียวกับ
ตัวเครื่องโปรเจคเตอร และ สามารถเลื่อนเปดปดได(A/V Mute Slide)
มีรีโมทคอนโทรล ( Remote Control ) ควบคุมการใชงานของเครื่อง

3.15

หนังสือรับรองแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากผูผลิตเพื่อบริการหลังการขาย

3.16

พรอมติดตั้งอุปกรณ และสายสัญญาณที่ไดรับมาตรฐานการเชื่อมตอให
สามารถใชงานไดดีมีคณ
ุ ภาพ

จํานวน / ชุด
20
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กําหนดการประกวดราคา
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร และจอรับภาพ พรอมติดตั้ง
รายการ
1. ประกาศ - รับเอกสารการประกวดราคา
2. ยื่นซอง
3. เปดซอง
4. พิจารณา
5. นําเสนอรายละเอียดเครื่องโปรเจคเตอร
และจอรับภาพ พรอมติดตั้ง
6. ทําสัญญา

วัน/เดือน/ป
22 ก.พ. 2555
28 ก.พ. 2555
29 ก.พ. 2555
2 มี.ค. 2555
5 มี.ค. 2555

เวลา
8.00 – 15.00 น.
8.00 – 15.00 น.
09.00 น.-12.00 น.
09.00 น.-12.00 น.
09.00 น.-12.00 น.

27 มี.ค. 2555

09.00 น.

สถานที่
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
หองพัสดุ
หองประชุม ACL1
หองประชุม ACL1
หองประชุม ACL1
หองประชุม ACL1

: โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง (http://www.acl.ac.th)
294/1 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง 52100
โทรศัพท 0-5422-2733 ตอ 222 (ศูนยเทคโนโลยี) , โทรสาร 0 – 5422 – 2233
หมายเหตุ
1. สามารถดูรายละเอียดการประกวดราคาจากเว็บไซตของโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง http://www.acl.ac.th
2.วันทําการ
หมายถึง
วันจันทร – วันศุกร ยกเวนวันหยุดราชการ
3. ชั่วโมงทําการ หมายถึง
ชวงเวลาตั้งแต 08.00 น. – 15.00 น.
4. วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของโรงเรียน
--------------------------------------------------------ที่อยู

ลงชื่อ......................................................
( ม.คมสัน ชัยวิลยศ )
งานโสตทัศนูปกรณ

ลงชื่อ......................................................
( มิสรวีวรรณ ลีลายุทธ )
หัวหนางานจัดซื้อ

ลงชื่อ......................................................
(มิสวราวรรณ วัฒนะนิรันดร)
หัวหนาการเงิน

ลงชื่อ......................................................
(มิสลัคณา บุญกัณฑ)
ผูชวยหัวหนาสํานักผูอํานวยการ

ลงชื่อ......................................................
(ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ)
ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

