ประกาศจังหวัดเชียงราย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดน่าน
และเขตท้องที่จังหวัดพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัดเชียงรายโดยสานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์สานักงานการทํองเที่ย วและกีฬาจั งหวัดเชียงราย เขตท๎องที่จังหวัดนํานและเขตท๎องที่ จังหวัดพะเยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามรายการ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว) จานวน ๒ เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน๎า/นาที) จานวน ๒ เครื่อง
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบโดมมุมมองคงที่ (8 จุด) จานวน ๑ ชุด
เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร จานวน ๑ เครื่อง
เครื่องทาน้าเย็นแบบตํอทํอ ขนาด 1 ก๏อก จานวน ๑ เครื่อง
ตู๎เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จานวน ๑ ตู๎
เครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) ความเร็ว 40 แผํน/นาที จานวน ๑ เครื่อง
ตู๎เก็บเอกสาร 4 ชั้น จานวน ๓ ตู๎
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
จานวน ๑ เครือ่ ง
๑๐. กล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 12 ล๎านพิกเซล จานวน ๑ ตัว
๑๑. เครื่องโทรสารแบบใช๎กระดาษธรรมดาสํงเอกสารได๎ครั้งละ 20 แผํน/นาที จานวน ๑ เครื่อง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว
๓. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคา
ได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
๔. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํสานักงานการทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยําง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
/กาหนดยื่นซอง…

-2กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแตํ
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัด
เชี ย งราย) เลขที่ ๖๓๒ ม.๓ ต.ริ ม กก อ.เมื อง จ.เชี ยงราย และก าหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวัน ที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต๎นไป
ผู๎ ส นใจติ ด ตํ อ ขอรั บ เอกสารสอบราคาซื้ อ ได๎ ที่ ส านั ก งานการทํ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด เชี ย งราย
(ศาลากลางจั งหวั ดเชี ย งราย) ต.ริ มกก อ.เมื อง จ.เชียงราย ในวั นที่ ๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได๎ที่เว็บไซต์ www.cots.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๕๐๑๙๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม)
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนผู๎วําราชการจังหวัดเชียงราย

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อครุ ภัณฑ์ สานักงานการท่ องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชี ยงราย เขตท้องทีจ่ ังหวัดน่ าน
และเขตท้องทีจ่ ังหวัดพะเยา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามประกาศจังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
......................................................
จัง หวัดเชี ย งราย ซึ่ งต่ อไปนี้ เรี ย กว่า "กรม" มี ค วามประสงค์จะ สอบราคาซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชี ยงราย เขตท้องที่จงั หวัดน่ านและเขตท้องที่จงั หวัดพะเยา ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอไม่นอ้ ยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๒ เครื่ อง
๒. เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๓๐ หน้า/นาที) จานวน ๒ เครื่ อง
๓. กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด IP แบบโดมมุมมองคงที่ (๘ จุด) จานวน ๑ ชุด
๔. เครื่ องดูดฝุ่ นขนาด ๑๕ ลิตร จานวน ๑ เครื่ อง
๕. เครื่ องทาน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด ๑ ก๊อก จานวน ๑ เครื่ อง
๖. ตูเ้ ย็นขนาด ๙ คิวบิกฟุต จานวน ๑ ตู้
๗. เครื่ องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) ความเร็ ว ๔๐ แผ่น/นาที จานวน ๑ เครื่ อง
๘. ตูเ้ ก็บเอกสาร ๔ ชั้น จานวน ๓ ตู้
๙. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐*๑๐๘๐ พิกเซลขนาด ๔๐ นิ้ว
จานวน ๑ เครื่ อง
๑๐. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล จานวน ๑ ตัว
๑๑. เครื่ องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่ งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น/นาที จานวน ๑ เครื่ อง
ซึ่ งพัสดุที่จะซื้ อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้
งานได้ท นั ที และมี คุ ณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ใ นเอกสารสอบราคาฉบับ นี้ โดยมี ข ้อแนะนา และ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้

/๑. เอกสารแนบท้าย…

-๒๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้ อขาย
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้ อ
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ อผูท้ ิง้ งานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่ วน คือ

/๓.๑ ส่ วนที่ ๑...

-๓๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้า งหุ ้ นส่ วนสามัญ หรื อห้ า งหุ ้น ส่ ว นจ ากัด ให้ยื่ นส าเนาหนัง สื อรั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชี รายชื่ อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุ ม และบัญชี ผถู ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผูเ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่ มิใช่ นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึ งการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผูเ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุ คคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงิ น
ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
/๔.๒ ผูเ้ สนอราคา...

-๔๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรื อราคาต่อหน่ วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่ เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทั้งปวง จนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุ ให้ ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัดเชี ยงราย เขตท้องที่จงั หวัดน่ าน
และเขตท้องที่จ้ งั หวัดพะเยา
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิ น ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้ อขาย
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแค็ตตาล็อก และหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ทุกรายการ ไปพร้ อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิ จารณา หลักฐานดังกล่ า วนี้ กรมจะยึดไว้เป็ นเอกสาร
ของทางราชการ
สาหรั บแค็ตตาล็อกที่ แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรั บรองสาเนาถู กต้อง
โดยผูม้ ีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล
๔.๕ ก่ อนยื่นซอง สอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
๔.๖ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ ปิดผนึ กซองเรี ยบร้ อยจ่า หน้าซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชี ยงราย เขตท้องที่จงั หวัด
น่านและเขตท้องที่จงั หวัดพะเยา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคา
ตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑๔/๒๕๕๘" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัด
เชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย) เลขที่ ๖๓๒ ม.๓ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด

/คณะกรรมการเปิ ดซอง...

-๕คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ว่า มี ผูเ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อ
ผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก และ
กรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผูเ้ สนอราคา
รายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทา
ดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ ถู ก ตัด รายชื่ อ ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป็ นผู้เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์ คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัดเชี ยงราย (ศาลากลางจังหวัดเชี ยงราย) เลขที่
๖๓๒ ม.๓ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและใน
กรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็ นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็ นว่าการยกเลิ กการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคาต่อหน่วย

/๕.๒ หากผูเ้ สนอราคา...

-๖๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อ
ผิดพลาดไปจากเงื่ อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่ สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็ นว่า
จะเป็ นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
๕.๓ กรมสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่ อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชี ผรู ้ ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่ อนิ ติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่ อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่ งอย่าง
ใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่ อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการสอบราคา หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อกรม
มีสิทธิ์ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ กรมมี
สิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ กรมทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใดหรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลื อกซื้ อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ กการ
สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสิ นของกรมเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น

/๕.๖ ในกรณี ที่…

-๗๕.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซอง สอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่ อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ ๔.๖ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ี หากปลัดกระทรวงพิ จารณาเห็ นว่า การยกเลิ ก การเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ ไ ด้
ดาเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิ กการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสั ญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณี ที่ผชู ้ นะการสอบราคาสามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของ
ทางราชการ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้ อ กรมจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทาสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ผชู ้ นะการสอบราคา ไม่สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของ
ทางราชการ หรื อกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการ สอบราคา จะต้องทา
สัญญาซื้ อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่ งของที่ สอบราคาได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน
๓ วันทาการ
(๓) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ
๑.๔ (๑)
(๔) หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน
หรื อบริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการเงิ นทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิ จค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่ อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
/(๕) พันธบัตร...

-๘(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการสอบราคา (ผูข้ าย)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้ อขายแล้ว
๗. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้ อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการ สอบราคา ซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาซื้ อขายตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ื อขายที่เกิ ดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผซู ้ ้ื อรับมอบ โดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่ อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิ มภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๙. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้ อเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น
๙.๒ เมื่อกรมได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ ายและได้ตกลงซื้ อสิ่ งของตาม สอบราคาซื้ อ
แล้วถ้าผูข้ ายจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อใน
เส้นทางที่มีเรื อไทยเดิ นอยู่ และสามารถให้บริ การรั บขนได้ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน
๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่ นเดียวกับเรื อ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่
มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น

/(๓) ในกรณี ที่…

-๙(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๙.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่ งกรมได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ น
ผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ กรมสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงราย
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 14/2558
ตามประกาศจังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
1. คุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) ชนิด Intel Core i3-2100 หรือมีคุณสมบัติที่ดีกวํา
- ระบบไบออส (Basic Input output system:BIOS) ต๎องมีเครื่องหมายการค๎าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
- มีหนํวยความจาหลักแบบ DDR3 SDRAM ความเร็วไมํน๎อยกวํา 1333 เมกะเฮิร์ซ หรือคุณสมบัติ
ที่ดีกวํา จานวน ๑ แถว โดยมีขนาดไมํน๎อยกวํา 4 กิกะไบต์
- มีไดรฟ์ (Drive) สามารถอํานและเขียนแผํนซีดีได๎หรือคุณสมบัติที่ดีกวํา
- มีวงจรรวมสาหรับอํานการ์ดหนํวยความจา (Card Reader) ได๎ไมํน๎อยกวํา 6 ชนิด หรือคุณสมบัติที่ดีกวํา
- มีฮาร์ดดิสก์ ชนิด SATA ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 เทอราไบต์ ความเร็วในการหมุนของจาน
แมํเหล็กไมํต่ากวํา 7200 รอบตํอนาทีหรือคุณสมบัติที่ดีกวํา
คุณสมบัติอื่นๆดังนี้
- เป็นจอภาพชนิด LCD TFT Wide Screen มีพื้นที่สาหรับการแสดงผล (Viewable Image Area)
ไมํน๎อยกวํา 18 นิ้ว
- สามารถแสดงความละเอียดได๎ในระดับ WXGA
- มีอัตราความสามารถในการแสดงรายละเอียดของสํวนมืดสุดและสวํางสุด(Contrast Ratio)ไมํน๎อย
กวํา 1000:1 และ Dot Pitch ไมํน๎อยกวํา 0.3 มิลลิเมตร
- มีอัตราความสวํางไมํน๎อยกวํา 250cd/m
- ได๎รับมาตรฐาน TCO’03 หรือดีกวํา
- มีวงจรเชื่อมตํอกับระบบเครือขําย (Network Controller) และมีพอร์ต RJ-45 สนับสนุนความเร็ว
10/100/1000 เมกะบิตตํอวินาที
- มีวงจรควบคุมระบบเสียง (Sound Controller) โดยมีชํองเสียบหูฟังแลไมโครโฟนด๎านหน๎าหรือ
ด๎านข๎างของหนํวยระบบ
- มีสํวนเชื่อมตํอกับอุปกรณ์ภายนอก (I/O Interface)แบบ UBS 2.0 ไมํน๎อยกวํา 5 ชํองโดยติดตั้ง
ด๎านหน๎าของหนํวยระบบไมํน๎อยกวํา 2 ชํอง
- แป้นพิมพ์(Keyboard) ชนิดเชื่อมตํอผํานพอร์ต USB มีจานวนแป้นไมํน๎อยกวํา 104 แป้น โดยมีตัว
อักขระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยูํบนแป้นพิมพ์อยํางถาวร
- เม๎าส์(Mouse)เป็นชนิด Optical Mouse ที่มี Scroll Wheel เชื่อมตํอผํานพอร์ต USB พร๎อมแผํน
รองเม๎าส์(Mousr Pad) ที่สามารถใช๎งานรํวมกับ Optical Mouse ที่เสนอ
- จอภาพ แป้นพิมพ์ และเม๎าส์ ต๎องมีเครื่องหมายการค๎าเดียวกันและแสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนถาวร
- ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอจะต๎องเป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนการค๎าในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่น
- เครื่องคอมพิวเตอร์รุํนที่เสนอจะต๎องผํานการรับรอง Hardware compatible list ของ
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกวํา
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต๎องผํานการรับรองมาตรฐานดังนี้
- ได๎รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 Series

/ได๎รับการรับรอง...
-2- ได๎รับการรับรองมาตรฐานการแผํกระจายแมํเหล็กไฟฟ้า FCC จากสถาบันที่ได๎รับการยอมรับจาก
นานาชาติ
- ได๎รับการรับรองมาตรฐานด๎านความปลอดภัย UL หรือ CSA หรือ EN จากสถาบันที่ได๎รับการ
ยอมรับจากนานาชาติ
- ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอทุกชิ้นต๎องรับประกัน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปี โดยมีการบริการหลังการขาย ณ
จุดติดตั้ง (ON Site Service) ภายใน 48 ชั่วโมง
2. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 30 หน๎าตํอนาที
- มีหนํวยความจา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวํา จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎ได๎กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 250 แผํน
- มีการรับประกันสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี (มีเอกสารระบุระยะเวลารับประกันและหมายเลข
โทรศัพท์ศูนย์บริการไว๎ชัดเจนที่ตัวเครื่อง
เงื่อนไขเฉพาะ
1. ผู๎ขายต๎องทาการสํงมอบพร๎อมติดตั้งให๎ใช๎งานได๎ปกติ
2. ผู๎ขายต๎องรับประกันสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี (มีเอกสารระบุระยะเวลารับประกันและหมายเลข
โทรศัพท์ศูนย์บริการไว๎ชัดเจนที่ตัวเครื่อง
3. สํงมอบสินค๎า ณ สานักงานการการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเขตท๎องที่จังหวัดนําน
4. สํงมอบภายใน 30 วัน หลังจากลงนามในสัญญา
3. คุณลักษณะเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบโดมมุมมองคงที่ (8 จุด)
องค์ประกอบใน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. กล๎องวงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)
จานวน 8 ตัว
2. เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR)
มีชํองบันทึก ไมํน๎อยกวํา 8 ชํอง
จานวน 1 ชุด
3. เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง
4. จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 40" (Monitor)
จานวน 1 เครื่อง
5. ติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดพร๎อมอุปกรณ์ การเดินสายเชื่อมสัญญาณไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ. 2558
ติดตั้ง ณ สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนําน ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จังหวัดนําน 55000

/3.1 กล๎องวงจรปิด…
-33.1 กล้องวงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,920 x 1,080 pixel หรือไมํน๎อยกวํา 2,073,600
pixel
- มี frame rate ไมํน๎อยกวํา 25 ภาพตํอวินาที (frame per second)
- ใช๎เทคโนโลยี Day/Night สาหรับการแสดงภาพได๎ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน๎อยสุด ไมํมากกวํา 0.8 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมํมากกวํา 0.3
LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมํน๎อยกวํา 1/3 นิ้ว
- มีผลตํางคําความยาวโฟกัสต่าสุดกับคําความยาวโฟกัสสูงสุดไมํน๎อยกวํา 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได๎
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตํางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได๎
- สามารถสํงสัญญาณภาพไปแสดงได๎อยํางน๎อย 2 แหลํง
- ได๎รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสํงสัญญาณภาพได๎ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยํางน๎อย
- สามารถใช๎งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได๎
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา และ
สามารถทางานได๎ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชํองเดียวกันได๎
- มีชํองสาหรับบันทึกข๎อมูลลงหนํวยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card
- ได๎รับมาตรฐานด๎านความปลอดภัยตํอผู๎ใช๎งาน
- ผู๎ผลิตต๎องได๎รับมาตรฐานด๎านระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม
- ผู๎ผลิตต๎องได๎รับมาตรฐานด๎านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได๎ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวํา
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย(Network Interface) แบบ 10/100Base-T จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถบันทึกภาพและสํงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไมํน๎อยกวํา
1,920 x 1,080 pixel หรือไมํน๎อยกวํา 2,073,600 pixel
- สามารถใช๎งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได๎เป็นอยํางน๎อย
- สามารถติดตั้งหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) จานวนไมํน๎อย 2 หนํวย
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมํน๎อยกวํา 4 TB
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB จานวนไมํน๎อยกวํา 2 ชํอง
- สามารถใช๎งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได๎
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดผํานระบบเครือขํายได๎

- ผู๎ผลิตต๎องได๎รับมาตรฐานด๎านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
/3.3 เครื่องควบคุม…
-43.3 เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
- มีกาลังไฟฟ้าด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที
4. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 40" (Monitor)
- เป็นจอภาพแบบ แอล อี ดี มีขนาดจอภาพไมํน๎อยกวํา 40 นิ้ว
- ระดับความละเอียดของภาพ (Resolution) 1,920 x 1,080 พิกเซล
- แสดงภาพด๎วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- มีชํองการเชื่อตํอแบบ HDMI ไมํน๎อยกวํา 2 ชํองสัญญาณ
- มีชํองการเชื่อตํอแบบ USB ไมํน๎อยกวํา 1 ชํองสัญญาณ
- ชํองการเชื่อมตํอแบบ AV, DVD Component
5. งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า มีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้
การติดตั้งกล๎องวงจรปิด ผู๎ชนะการเสนอราคาต๎องติดตั้งระบบเป็นไปตามข๎อกาหนดตามหลักวิศวกรรม
และตามข๎อตกลงกับสานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีดงั นี้
1). ในการเชื่อมตํอระบบไฟฟ้าสาหรับจํายไฟให๎จุดติดตั้งกล๎องวงจรปิด ผู๎เสนอราคาต๎องมีวิศวกร ผู๎สาเร็จ
การศึกษา ไมํต่ากวําปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีประสบการณ์ในงานด๎านไฟฟ้ากาลังเป็น ผู๎ติดตั้ง
2). ในการเชื่อมตํอระบบเครือขํายไร๎สายสาหรับกล๎องวงจรปิดระบบนี้ ผู๎เสนอราคาต๎องมีวิศวกร ผู๎สาเร็จ
การศึกษาไมํต่ากวําปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็นผู๎ดาเนินการ
3). การติดตั้งกล๎องวงจรปิด ผู๎ชนะการเสนอราคาต๎องพิจารณารํวมกับสานักงานการทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเพื่อหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อให๎ได๎ภาพตามกาหนด
4). การกาหนดจุดติดตั้งขนาดความสูง ระยะหําง รวมทั้งการเดินสาย ผู๎ชนะการเสนอราคา และ
สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นผู๎รํวมพิจารณาดาเนินการตามสภาพความจาเป็นของแตํละพื้นที่
5). การเดินสายบริเวณภายในอาคารให๎ใช๎วิธีร๎อยทํอสายไฟพร๎อมยึดให๎มั่นคงแข็งแรง โดยต๎องคานึงถึง
ความปลอดภัย ไมํกีดขวางทางสัญจร ความถูกต๎องตามหลักวิชาการ ความสวยงาม
6). การออกแบบและปรับปรุงอื่นๆ แม๎จะไมํได๎ระบุไว๎ในข๎อกาหนดนี้ แตํเพื่อให๎ถูกต๎องตามกฎ ระเบียบ
ข๎อกาหนดตํางๆ หรือตามหลักวิชาการ ผู๎เสนอจะต๎องราคาเสนอมาในการเสนอราคาครั้งนี้ด๎วย
7). ต๎องติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ พร๎อมเดินระบบไฟฟ้าเพื่อจํายไฟฟ้าให๎เครื่องบันทึกภาพ โดยทาการ
เชื่อมตํอ สัญญาณภาพ ให๎เจ๎าหน๎าที่สามารถดูความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ตํางๆ
ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม
1. ในกรณีที่หนํวยงานใดมีความประสงค์จะจัดหากล๎องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอื่น ซึ่งไมํได๎อยูํในเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนดไว๎สามารถจัดหาได๎ใน
กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นเทํานั้น เชํน ในกรณีหนํวยงานมีความจาเป็นต๎องจัดซื้อกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อ
เพิ่มเติมจากระบบเดิม หรือเพื่อทดแทนเฉพาะบางจุดที่ชารุดใช๎งานไมํได๎ หรือใช๎ในบริเวณพื้นที่ปิดเฉพาะที่ไมํใชํ
บริเวณพื้นที่สาธารณะ เป็นต๎น

2. ในกรณีที่หนํวยงานมีการจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพผํานเครือขําย (NVR-Network Video Recorder)
จะต๎องได๎รับ Software Development Kit (SDK) เพื่อรองรับการเชื่อมตํอกับระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด
สํวนกลางแบบบูรณาการในอนาคตได๎
/3. หนํวยงานที่จัดหา…
-53. หนํวยงานที่จัดหากล๎องโทรทัศน์วงจรปิด ให๎กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และสํงให๎กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลใน
การบูรณาการระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดตํอไป
ข้อแนะนาประกอบการพิจารณา
1. ในการติดตั้งกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดควรพิจารณาจุดติดตั้งไมํให๎ซ้าซ๎อนกับจุดติดตั้งของหนํวยงาน
ภาครัฐอื่น
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพิ่ม (7%) แล๎ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็น
ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปี
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่ไมํรวมคําติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องอื่น ๆ เชํน สายสื่อสัญญาณ
ตํางๆหรือ เสาติดตั้งกล๎อง เป็นต๎น
4. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่า (Minimum Requirement) ภายใน
ราคาที่กาหนด
5. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกลําวข๎างต๎น จากผู๎ผลิตที่ได๎รับมาตรฐานด๎านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมตัวอยํางเชํน มอก., International Organization for Standardization (ISO) เป็นต๎น
6. ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกลําวข๎างต๎น จากผู๎ผลิตที่ได๎รับมาตรฐานด๎านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ ตัวอยํางเชํน มอก., International Organization for Standardization (ISO)
เป็นต๎น
7. ในการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกลําวข๎างต๎น ให๎คานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมในด๎าน
ตํางๆ เชํน การลดหรือเลิกใช๎วัสดุที่สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม (Reduction/Elimination of Environmentally
Sensitive Materials), การเลือกใช๎วัสดุที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Material Selection), การออกแบบเพื่องํายตํอ
การจัดการซากเครื่องใช๎ที่หมดอายุ (Design for End of Life), การยืดอายุการใช๎งาน (Product Longevity/Life
Cycle Extension), การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life
Management), สมรรถนะด๎าน สิ่งแวดล๎อมขององค์กร (Corporate Performance) หรือบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
เป็นต๎น
4. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องดูดฝุ่นประเภทดูดฝุ่น/ดูดน้า
- ขนาดความจุถังเก็บไมํน๎อยกวํา 15 ลิตร
- มีกาลังมอเตอร์ 1,200 w เป็นอยํางน๎อย
- ใช๎กาลังไฟฟ้าขนาด 220/240 v /50 Hz
- มีระบบกรองฝุ่น Microfilter
- มีระบบเป่าลม
- มีสายไฟยาวไมํน๎อยกวํา 5 เมตร พร๎อมมีที่เก็บสายไฟบนตัวเครื่อง

- เป็นราคาพร๎อมอุปกรณ์
- ได๎รับมาตรฐาน (มอก.)
- มีคูํมือการใช๎งานเป็นภาษาไทย
/5. คุณลักษณะเฉพาะ…
-65. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องทาน้าร้อน-เย็น แบบต่อท่อขนาด 1 ก๊อก
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหัวก๏อกจํายน้าเย็น 1 หัว
- มีระบบกรองน้าในตัวเครื่อง
- ความจุถังเก็บน้าเย็นไมํต่ากวํา 4 ลิตร
- ตัวเครื่องทั้งภายนอกภายในทาด๎วยวัสดุไมํเป็นสนิม
- ถังบรรจุน้าภายในทาด๎วยวัสดุไมํเป็นสนิม ไร๎สารตะกั่ว
- มีการรับประกันสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี
6. คุณลักษณะเฉพาะตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู๎เย็นมีขนาดความจุไมํต่ากวํา 9 คิวบิกฟุต
- ในชํองแชํเย็นมีชั้นวางของเป็นลักษณะกระจกใส หรือกระจกนิรภัย สามารถรับน้าหนักได๎ไมํน๎อย
กวํา 100 กิโลกรัม
- มีระบบทาความเย็นและละลายน้าแข็งอัตโนมัติ (No Frost) หรือดีกวํา
- มีระบบกระจายความเย็นได๎หลายทิศทาง
- มีระบบกาจัดกลิ่นและแบคทีเรีย
- เป็นรุํนประหยัดพลังงานสูงสุดเบอร์ 5
- สามารถใช๎กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ท
- มีคูํมือการใช๎งานและบารุงรักษา 1 ชุด
- รับประกันคุณภาพและบริการซํอมฟรี 1 ปี
เงื่อนไขเฉพาะ
1. ผู๎ขายต๎องทาการสํงมอบพร๎อมติดตั้งให๎ใช๎งานได๎ปกติ
2. ผู๎ขายต๎องรับประกันสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี (มีเอกสารระบุระยะเวลารับประกันและหมายเลข
โทรศัพท์ศูนย์บริการไว๎ชัดเจนที่ตัวเครื่อง
3. สํงมอบสินค๎า ณ สานักงานการการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท๎องที่จังหวัดนําน
สํงมอบภายใน 30 วัน หลังจากลงนามในสัญญา
7. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่ต่ากว่า 40 แผ่น/นาที
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. เป็นเครื่องถํายเอกสารสร๎างภาพด๎วยระบบ LASER มีความคมชัดสูง 600 * 600 จุดตํอตารางนิ้ว
2. ความเร็วในการถํายเอกสาร/พิมพ์ไมํต่ากวํา 40 แผํน/นาที
3. สามารถปรับระดับการยํอ - ขยาย ด๎วยระบบ ZOOM ตั้งแตํ 25-40 % เพิ่มหรือลดได๎ครั้งละ 1 %

4. มีระบบปรับความเข๎ม – จาง ของสาเนาได๎ทั้งแบบอัตโนมัติ (AOTO) และแบบปรับ
ความเข๎ม – จาง ได๎ตามความต๎องการ
5. มีหนํวยคาวามจาเป็นมาตรฐาน (RAM) ไมํน๎อยกวํา 32 เมกกะไบต์ (MB)
/6.สามารถถํายเอกสาร…
-76. สามารถถํายเอกสารลงบนกระดาษเขียนแบบ, กระดาษสี, แผํนฟิล์มโปรํงใส และแมํแบบ
สาหรับพิมพ์ออฟเซ็ท
7. สามารถถํายเอกสารจากต๎นฉบับ ที่มีลักษณะเป็นวัตถุสามมิติเป็นรูปเลํมโดยไมํต๎องแยก
ออกจากเลํม ลายเซ็น, รูปภาพ, ตรายาง, แผํนพิมพ์เขียว ต๎นฉบับที่เขียนด๎วยดินสอ ภาพตํางๆ
ได๎ชัดเจน
8. ตั้งจานวนถํายตํอเนื่องได๎ 1-999 แผํน และสามารถอํานยอดจานวนสาเนาที่ถํายเอกสารไปแล๎ว
และแสดงยอดที่คงค๎างอยูํ หรือยอดที่เคยถํายเอกสารไปแล๎วทั้งหมดได๎ทันที
9. มีสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด, กระดาษหมด, ผงหมึกและผงเหล็กหมดหรือเมื่อถึง
กาหนดที่จะต๎องตรวจเช็คเครื่อง ฯลฯ
10. มีถาดบรรจุกระดาษไมํน๎อยกวํา 2 ถาด แบบจุกระดาษได๎ถาดละไมํน๎อยกวํา 500 แผํน พร๎อมมี
ชํองป้อนกระดาษอัตโนมัติ และสามารถเลือกถาดใดถาดหนึ่งโดยอัตโนมัติ
11. สามารถใช๎กระดาษสาเนาเล็กสุด (A5) จนถึงขนาดใหญํสุด (A3)
12. สามารถถํายเอกสารตํอเนื่องด๎วยระบบการอํานต๎นฉบับเพียงครั้งเดียว
13. สามารถแทรกงานดํวนได๎ทันที ในกรณีเครื่องทางานอยูํ
14. มีระบบป้อนต๎นฉบับอัตโนมัติ และถํายเอกสารทั้งสองหน๎าโดยอัตโนมัติ
15. สามารถลบขอบริมและขอบกลางของสาเนาได๎
16. สามารถจัดเรียงหรือแยกกลุํมเอกสารสาเนาได๎อัตโนมัติ
17. มีระบบชํวยประหยัดไฟ หรือปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ เมื่อหยุดใช๎งาน
18. มีหนังสือคูํมือการใช๎งาน
19. รับประกันไมํต่ากวํา 1 ปี บริการฟรีพร๎อมอะไหลํ ไมํรวมอุปกรณ์สิ้นเปลือง
การรับประกันและบารุงรักษา
1. เมื่อพ๎นกาหนดรับประกัน 1 ปี การซํอมบารุง เปลี่ยนอะไหลํ หรือเข๎าตรวจเช็คในแตํละครั้ง
บริษัทฯ ไมํคิดคําแรง และคําบริการใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี คิดราคาเฉพาะ
ชิ้นสํวนอะไหลํที่เป็นจริง โดยมีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรมาแสดงตํอคณะกรรมการ
ในวันเสนอราคา
2. ผู๎ขายจะต๎องจัดสํงตัวผู๎มีความชานาญไปติดตั้ง แนะนาวิธีดูแลการบารุงรักษา และสอนวิธีใช๎
เครื่องมือ เพื่อให๎เกิดความชานาญ และใช๎เครื่องอยํางถูกต๎อง และมอบคูํมือการซํอมแซมบารุงรักษา
ที่มีรายละเอียดรุํน, หมายเลขเครื่อง วัน เดือน ปี ที่เข๎าบริการ, รายการเปลี่ยนชิ้นสํวนอะไหลํ
ปัญหากํอนซํอม หลังจากการซํอม, รายชื่อชําง และลงนามรับทราบโดยเจ๎าหน๎าที่ของผู๎ใช๎เครื่อง
3. ผู๎ขายจะต๎องมีโชว์รูมหรือศูนย์บริการหลังขาย, ระหวํางการรับประกันและพ๎นอายุการรับประกัน
รายละเอียดวัสดุสิ้นเปลือง
ผู๎ขายจะต๎องจัดทารายละเอียดของวัสดุสิ้นเปลืองที่จะต๎องใช๎กับเครื่องถํายเอกสาร รุํนที่ได๎เสนอ
ราคา โดยจะต๎องแจ๎งรายละเอียดราคาของวัสดุสิ้นเปลืองตลอดจนอัตราคําใช๎จํายที่จะต๎องสูญเสียตํอการถําย

เอกสารตํอแผํนเพื่อประกอบการพิจารณา และผงหมึก, ผงเหล็กจะต๎องเป็นมาตรฐานที่จาหนํายตามปกติใน
ท๎องตลาด
/การจัดสํงสินค๎า...
-8การจัดส่งสินค้า
ผู๎ขายต๎องพร๎อมจัดสํงสินค๎า และอุปกรณ์ประจาเครื่องครบชุด ณ สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย เขตท๎องที่จังหวัดพะเยา ประกอบด๎วย
- กระดาษถํายเอกสาร
- ผงหมึก, ผงเหล็ก
- ตู๎รองเครื่อง 1 ตู๎
8. คุณลักษณะเฉพาะตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู๎เก็บเอกสารชนิดตู๎เหล็กประตูเลื่อนหรือมือจับ 2 บาน
- ขนาดไมํน๎อยกวํา 90W *45D*180H cm
- ประกอบด๎วยแผํนชั้นไมํน๎อยกวํา 4 ชั้น
- มีระบบกุญแจล็อคบานประตูได๎ในตัว
- เป็นของใหมํไมํเคยใช๎มากํอน
- มี มอก.รับรองมาตรฐาน
- รับประกันความชารุดบกพรํองไมํน๎อยกวํา 1 ปี
9. คุณลักษณะเฉพาะโทรทัศน์ LED 1920 x 1080 ขนาด 40 นิ้ว
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิ้ว
- แสดงภาพด๎วยหลอดภาพ แบบ LED Blacklight
- ชํองตํอ HDMI ไมํน๎อยกวํา 2 ชํองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตํอสัญญาณภาพ และเสียง
- ชํองตํอ USB ไมํน๎อยกวํา 1 ชํองสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- ชํองการเชื่อมตํอแบบ AV ,DVD Component
- คําความสวําง (Brightness) ไมํต่ากวํา 450 cd/m2
- คําคอนทราสต์(Contrast) ไมํต่ากวํา 1000 : 1
- ความเร็วการแสดงผล หรือคําของเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ขั้นต่า 8
มิลลิวินาที (ms)
- ชํองรับสัญญาณอยํางน๎อยประกอบด๎วย ชํองรับสัญญาณโทรทัศน์ VCD DVD และ Computer
- ระบบเสียงแบบมีลาโพงในตัวเครื่อง
- มีการรับประกันสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี (มีเอกสารระบุระยะเวลารับประกันและหมายเลข
โทรศัพท์ศูนย์บริการไว๎ชัดเจนที่ตัวเครื่อง

เงื่อนไขเฉพาะ
1. ผู๎ขายต๎องทาการสํงมอบพร๎อมติดตั้งให๎ใช๎งานได๎ปกติ
2. สํงมอบสินค๎า ณ สานักงานการการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท๎องที่จังหวัดพะเยา
3. สํงมอบภายใน 30 วัน หลังจากลงนามในสัญญา
/10. คุณลักษณะเฉพาะ...
-910. คุณลักษณะเฉพาะกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นกล๎องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ถํายภาพด๎วยความละเอียดไมํต่ากวํา 12 ล๎านพิกเซล
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถํายวีดีโอด๎วยความละเอียด HD (720P)
- มีประสิทธิภาพในการถํายภาพในที่มีแสงน๎อย
- มีระบบซูมถํายภาพได๎ในระยะไกล
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข๎อมูลได๎อยํางสะดวกเมื่อข๎อมูลเต็มหรือเมื่อต๎องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถํายข๎อมูลจากกล๎องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได๎
- มีกระเป๋าบรรจุกล๎อง
เงื่อนไขเฉพาะ
1. ผู๎ขายต๎องทาการสํงมอบพร๎อมตรวจสอบให๎ใช๎งานได๎ปกติ
2. ผู๎ขายต๎องรับประกันสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี
3. สํงมอบสินค๎า ณ สานักงานการการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท๎องที่จังหวัดพะเยา
4. สํงมอบภายใน 30 วัน หลังจากลงนามในสัญญา
11. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่อง FACSIMILE หรือ เครื่องรับ -สํงโทรสารที่ใช๎ในสานักงาน
- เป็นเครื่องโทรสารชนิดตั้งโต๏ะ แบบใช๎กระดาษธรรมดา
- เป็นระบบพิมพ์แบบ Laser,Inkjet,Bubble หรือ Film
- ความเร็วในการสํงเอกสารไมํเกินกวํา 6 วินาทีตํอแผํน
- สํงเอกสารตํอเนื่องได๎ครั้งละไมํน๎อยกวํา 20 แผํน
- สามารถใช๎แทนเครื่องถํายเอกสารได๎
- สามารถตํอพํวงเครื่องรับโทรศัพท์ได๎
- มีหนํวยความจาในการรับเอกสารในกรณีกระดาษหมด กระดาษติด หรือหมึกหมดได๎
- สามารถตั้งเวลาในการสํงเอกสารลํวงหน๎าได๎
- สามารถพิมพ์รายงานข๎อมูลการรับ-สํงเอกสาร
- เครื่องโทรศัพท์ (มอก.) 1 เครื่อง สามารถใช๎งานรํวมกับเครื่องโทรสารได๎
- มีคูํมือการใช๎งานเป็นภาษาไทย
เงื่อนไขเฉพาะ
4. ผู๎ขายต๎องทาการสํงมอบพร๎อมติดตั้งให๎ใช๎งานได๎ปกติ

5. ผู๎ขายต๎องรับประกันสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี
6. สํงมอบสินค๎า ณ สานักงานการการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท๎องที่จังหวัดพะเยา
7. สํงมอบภายใน 30 วัน หลังจากลงนามในสัญญา

