-ร่าง-

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖
รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑,๖๔๖,๑๗๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง
๒.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
จำนวน ๖ เครื่อง
๓.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
จำนวน ๑ เครื่อง
๔.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จำนวน ๑ เครื่อง
๕.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง
๖.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สีและขาวดำ ขนาด A4
จำนวน ๑ เครื่อง
๗.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที)
จำนวน ๑ เครื่อง
๘.เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีและขาวดำ ขนาด A3
จำนวน ๑ เครื่อง
๙.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒
จำนวน ๕ เครื่อง
๑๐.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓
จำนวน ๑๐ เครื่อง
๑๑.เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ kVA
จำนวน ๓ เครื่อง
๑๒.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒
จำนวน ๓ เครื่อง
๑๓.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๔๘ ช่อง
จำนวน ๓ เครื่อง
๑๔.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point แบบที่ ๑
จำนวน ๔ เครื่อง
๑๕.คอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพกราฟิกพร้อมจอขนาด ๒๗ นิ้ว
จำนวน ๑ เครื่อง
๑๖.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการทำงานกราฟิกขนาดจอ ๑๖ นิ้ว
จำนวน ๑ เครื่อง
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

-๒๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือตัวแทนจำหน่าย และสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือบริษัทสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ในรายการที่ ๑-๑๔ ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เพื่อรับรองว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาสามารถให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยอุปกรณ์ทั้ง ๑๖ รายการ ที่เสนอต้องเป็นของใหม่และยังอยู่ในสายการผลิตตลอดจนมี
อะไหล่สำรอง และมีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.royalrain.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๐๙-๕๑๐๐-๑๘ ต่อ ๗๒๒ หรืออีเมล์ supply.officer@royalrain.go.th
ในวันและเวลาราชการ

-๓ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่านทางอีเมล์ supply.officer@royalrain.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด ภายในวันที่ ........................ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.royalrain.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ
ตามประกาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ลงวันที่
สิงหาคม ๒๕๖๔
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง
๒.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
จำนวน ๖ เครื่อง
๓.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
จำนวน ๑ เครื่อง
๔.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จำนวน ๑ เครื่อง
๕.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง
๖.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สีและขาวดำ ขนาด A4
จำนวน ๑ เครื่อง
๗.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที)
จำนวน ๑ เครื่อง
๘.เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีและขาวดำ ขนาด A3
จำนวน ๑ เครื่อง
๙.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒
จำนวน ๕ เครื่อง
๑๐.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓
จำนวน ๑๐ เครื่อง
๑๑.เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ kVA
จำนวน ๓ เครื่อง
๑๒.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒
จำนวน ๓ เครื่อง
๑๓.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๔๘ ช่อง
จำนวน ๓ เครื่อง
๑๔.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point แบบที่ ๑
จำนวน ๔ เครื่อง
๑๕.คอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพกราฟิกพร้อมจอขนาด ๒๗ นิ้ว
จำนวน ๑ เครื่อง
๑๖.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการทำงานกราฟิกขนาดจอ ๑๖ นิ้ว
จำนวน ๑ เครื่อง
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

-๒๑.๓
๑.๔

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือตัวแทนจำหน่าย และสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ในรายการที่ ๑-๑๔ ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เพื่อรับรองว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาสามารถให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยอุปกรณ์ทั้ง ๑๖ รายการ ที่เสนอต้องเป็นของใหม่และยังอยู่ในสายการผลิตตลอด
จนมีอะไหล่สำรอง และมีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

-๓๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนา
หน้าสมุดบัญชี (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) ตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑ รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๖ รายการ ข้อ ๔.๑.๑๐, ๔.๒.๑๐, ๔.๓.๑๔, ๔.๔.๑๖, ๔.๕.๑๐, ๔.๖.๑๖,
๔.๗.๑๐, ๔.๘.๙, ๔.๙.๗, ๔.๑๐.๗, ๔.๑๑.๖

-๔(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
หรือสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

-๕๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น
แต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมจะพิจารณาจากราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรม
การฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

-๖๕.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวม
ทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อ
เสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม
จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้
ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม
กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอราคาเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอราคารายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กรมจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่น
ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะ
เรียกทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

-๗๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรมจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อ
เสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของ
ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

-๘๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำ
เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการ
ยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก
ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

-๙๑๐.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่า
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่
จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สิงหาคม ๒๕๖๔

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เลขที่ ป.คภ. /2564
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 16 รายการ
ตามประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ลงวันที่
สิงหาคม 2564
ขอ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

'snEjasji.aEj^fiajafTyjusi.a'W'is^fi'a^ai'iiPiaaj'MQi.^a^ ®b ^lEinTa
1

1

®. "Mannniiastviawfi

nisjpJ'uviaT-^aaKmiCiii.n'WPii Sfin'an^'wanf^nj'ija-JViijiEi-^n'u Muri m"3^'n^?i0'u?i/niAi9'iniPi

ni'39i^vii'3n9'3i'uw9nn'3iJ2'u^fJ"uvifn'3 nnii^EJuaKi^su'uim^I'uIgiSeJ'uvifn-^ fii'a'Ll^'u^-^i'u^n'uni's'Oumw'a
nn'3'3n£)-3n'u?ifintjfin'wi.pi1a-3€'u i.i.fiiin'i'a^^vin'aiEJ-^n'uweinn^'iJ^'u^-^iii^njjn^n'a'aSJ^'n-^^
qnitl'u^a-^^^vinpi'jrfai'M^ajj'WQL^al ma"3a-3f'u^'ann'3iJ2'uS-3n'u'lmil'uliJlliaa'i-3Pieia'3^'3 "aQ^Lii enui'aa

il^'u^-^'i'ulaaai-^'W'uviQ'a'w ^aua'ua-^wfuulni'jl^ff'una'i

itas^fl'U^iiaviBan'w

ki.

maaavnaiaai^'aasjwima'f auijeiuun'i'j'Ufl'u^'^'i'U'iJa-jn'jajfJ'uviaa'ai.i.asirin'a'Q'uifiw'S
a/e* 2/^

2/

_

sn. Pinjfijj'ufiwa'uuai.fi'ua'anfn
<j
«u
'

^

lyf

d

m.a wawaiei'ua'anpin^a-^Lil'u^S'uaaawflaiW'iJia'w?!^ pinjjil'as^nnpiiJisim^iiiPin^a^aaasni'jvii^j
«u

<J

U

aianviia'uncf
i/eij

1/

a/

vi i coi

S^

i/2!

M 1/

a/ d

cn.k) wa'u°ijai.ei'ua'3npin^a-3l3JLil"uwan'3t!U'aabL'U'uaj»ij"3na'ijawyi'3'3n'U'ija-3vn-3'3n'ani'3Lt.at:mLia-3na'u
<u

-U ^

'

'

*

"U

a/

en

^

d

2/ ^

«=J

^auaa vilaljittl'uw'^afuwa'ija-^nTaa-^HC^'UPiaavila'UPiaaa'unJ'uw'^'j'an'u pnjj'5s^L'uau=ija-3vin-3'3TBm'3
<u

s/^

S

&/

M ■ c«i

a'

<1

a/<=4

i

S"

u

4* 1

0^

(1/

1/

<d

<=j a/4

a'

os/

i

cn.GTi waiJnai.fi'ua'3iaiwa-3l,3Ji,il'uwjJwa'iJ'5s;la'?j'U'3Q3jn'unuwi,?i'ua'3'ianinaa'uvii,Tjnat!'uai.ei'uaLv!un
<u

<u

u

n'33JpJ'uviaa>3H,asinn'3'U'umw^'5 ai a'uil^sima'jnan^a vilalwtiluwri'jsivinn'i'ja'uiil'uniiiw'^jan^nn'ju'y-^'if'u
*u

I

e£

^

^

'3npnaa'n-3i'iJ'U5'3^3jl,'unn'5?aaf^u
I

^

I

ft/

en.®: wa'u^ai?i'ua'5iai^a-3l.3Ji.ili!wl^fuLanayi5Vi1aaTi3Jfl3jn'u ^•^anaiJmasl.jjaasj^'UPiialvia
aj

2/

<u

I nj

a/

ti

I
<L/®a/

a/ei o

«w

g"
«=x

ca

a/

o/

1

ft/
4/

1

n'ui.i.a'as'una'ija-^wi.a'ua'snan l^uanei-a Lvi?iat:eivi5Pnnjjajjn'ui.°a'UTi'U'u
<0

u

a/4

<)

1/

a/

M

i

c:^i

a/4

|

<sk

«x

/=xa/

o

4a/

a/

a/

cn.d: wa'U'iiai.eiiiaiinpii^a-al.uLiluwviamJ'ssii.jj'uaviBwi.aiiainanL'uaan'utiVivnjJL'iJiigi'ua'a'ipni.Lasiviijj
<u

4/

"U

ft/

u

u

()

cn.b 'UHuaaa'Maiimi.il'UMajaii^a^liiaal'ugnijKi.il'u^u'ufi^-^'uaj^'snafui'iaanavilai.i.eia-a
a

aj

ft/

ft/

<u

rf3

u

®/

'uuj^'3iafijinaa''ialjian^a-3a'3'uaa'u't"u?!iii;6iiaa
ft/

aj

^

I

I

ft/

an.GTi C^uR^a^asmiS'UMnjnjinuvi'UQa-^TuanRff ?>3la^°n,u'unT3a^?aa^an^^aa'3Siii'u
a

aj

®/

«/

<«

aLanvi-ja^ns (e-Government Procurement: e-GP) ^a-ja-jyit^ida'uT.'U'jti'uiiaLanvi'jauna
t)a-3fi'33j'ijadnan-3 duub^'pi'ua'fiajjaa^daaaan-^aiPiisLlaTjfaaii.aa
ft/

'U

aj

rfs

ft/

I

«

m.d piaaan^a^i'ui.i.asa'nai.l'uw'n'u'uads'unaiii nuLmm^anatl'uuPi'atiaf-^wSijaHnT.jj'i.n'ua'ijjviS'u
aj

ft/

«/

ft/

aj

Divi aaajnjianaa'iai.il'ui.l'Uei^nl^
aj

0/

0/
I

I

a/4

a/

a/

I

4

4

t

I

^

44

ft/

,2/4%

4/

ft/

i

ff>a/ t

a/ |

en.G^ wa'utjai.fiija'anan^a-ai.ei'ua'jnaivinuan'wajaanmjj
ttasjaiwa'u nI (anaj)
njjvi^^anraanavi-a'un'^
u
V
^
'

Hanatma uasiina'Si.ei'uannviiiaa'U'snanliJ'uaam'n bo ntj ■uuupi'i'uiatja'siai T^aanaT.'univi'u^a'u^nai
a/4'

a/

a/

a/

<sk

4

via/

via/

4

<=kM a/

wa'u^ai.fi'ua'3ian^a-3'3uw^'ua'u'3naiyi^'umi.?i'uab LtatJas^aa'uniia'ULei'ua^iaiJjLa
a/4

2/

a/

Cei

Ck'Sk

4

0/4

0/

4

^

0/4

cn.fflo wa'u^ai,?i'ua'3ianwa-3i,ilD'u^'uaaa a'uvi'u-^aa'j'u'sa-^nn'aa^visji.uaii'u^uflpfivi'u-aeia
aj

e"

^
i=^

0/
0/

4
4

4
4

a/4
a/4

a/
a/

i

a/o/

,0/

4

4

a/o/

4

ft/4 e

a/

0/

usatuviei'us
us iia"ijsia"aawaaviu?nuwa^nis/iiai'Bsia'uanssunnswa^n'is
ua^iisna^awaaviu?
visawuantnaa-^u'uj
visauvi-^
"U
S
«/
aj
s
"u
^
aj
"u

a-3da'!''usa>3T.ULan?nsvinuw'uana

0^'
(Q

r>^

en (5)® w§'u^ai?i'ua'3ipn'3i£il^'M^'ui,aneii^'Ll'35im^'3n^ilii^'3'3nui.1e]'ul'?jnn^Lfi'ua'3iPinua5i^anivi'u^
<u

,

V

0/

5./

^

2/

O

V

1

^

^

m ®k) wa'u'?iai.6ii!a'3ian^a-3uvi'u-3?iawttvi'uanvii!na
n,as^?i'U'u?i'U'u^i'ui.viFi'UPiain"U'3'a'yii,aTua-5
<\J
*U
T
I

^

ws^/i'a!®}ivi1a'u1'i5vi?i'i'?)nia'i°ija-3waKfi'a!®(^'U'iJ'3iiLviPilvia tu'anann's^ ® - ©s^ ^njjil'jiiinnpi'iJ'ss^m^'jn^i'aa

^laisni'jyin-^amnyi'saCneil'UPif-a'u ma?u'3a'3'iiwa'ul'ai>fi'ua"3'ipn?iiui'3nHf=i'n'iJlnwnvin-3^ni!i,viPi'UPi

WLiluliJ^i3j'i^aiJ'3ii?i^Ma^I(=i'3-3ni"3 kaa'Uniim'w^ ®b "jian-Tj 'Mi.fi'ua^a^i.tl'u'ua^viijuaiia^aill'u
?iiann'3wa^^aa^a'uflaslvid6iT3a-3 uasflniifu'iJ'ss^n'ulsJ'uaam'i ® tl malmn^'iJisila'a'ua-^Ei^n'uvi'i'^

s;. ^namiaiJn'anli.iaspiaid'nyaisia'W'isj-aTU
"j

"J

s:.® ip1a-3^a3j'WTi,^a'! dnvifud'Tun-^i'u (aaLLfi^-^/nw'iJ'ui^lii'uaam'n ®g^ 'uq) annn ® LPila'3
%>

flpaian'waisiaa'i-3'uaa ^•^dalil'u
"j

(i.®.® fivi'uiaiJ'5i:3Jiawana'i-3 (CPU) liiuaamn sL iinuvian (s: core) Sainajmacy^ynoi
'unwm'W'usTU IsJuaandn en.® GHz vila^m'i antnii ® vitJia
cca

(si.&.h viiiia'iJ'ssiSJQawanan^ (CPU) Svi'UTapn'iuanuii'u Cache Memory ■siajT.'U'jSi^u (Level)
L^aafTU '^iin^laj'uaan'ii

MB

ct.®.Gn SvLUTapnujairan (RAM) 'U'u^ DDRg^ vifa^m'i flmi^liJ'uaam'i g^ GB
si.&.si Svi'UTaa^mti'yasja "yw SATA vila^ndn 'ij'U'i^aTiajaljJ'uaam'n ® TB Vila ws?i Solid
<u

1

State Drive 'tj'ui^pmual3J'uaam''i fedTo GB anuTU ® vniaa
Gr.®.(r 3 DVD-RW vila^m'i annTU ® viuaa

G^.®.b Sda-^i^asjdais^'UULmadia (Network Interface) tmu ®o/®oo/®ooo Base-T Vila
am'i an'UTul3'uaam''i ® da-3

g:.®.?iJ 3"!ja^i.?ajjda (interface) imti USB b.o vifaUmn Idtlaamn en da-3
G;.®.d Sufl'U'wvi'wuasmnGifi'ial^mla-^viSjnaniid'imaafTU
s:.s).ei 3aau?i^-3anm'unm3'uaam'n ®g^ 3a aTUTu ® vidaa

g;.®.®o wa^ffnj^^'Mi.a'uaas^^a-^Spi'uatjInnal'U'iJ'as^mpilvia ^-atS'U'ija-stjI'wviwwdpivila'ua'wvi
<U

"U

eu'iJ'Tija-^wwa^l'u^asjLyiPilviaaan-ai.^TJVii-^nni
<u

G:.b L(=i1a-3Ra3j3aL^aaI3p]3n ?fnvif'u-3'vmlasi3jafiwa a°a'UTu b mla-3 Saaid'n't^aiiiadn-^uaa
I

V|

V

, cJ

G^.b.® Svidaa^as^jjaawanaa-j (CPU) 133aam'i g;: iin'uvifi'n (g^ cores) anuav! ® viuaa
I

V

^a!an'wais5atia-3T.^am-3Vi3-3 vila^m'n ^'•33

(®) T,'un'3cu33vi3aapniviai tmu Cache Memory aauT.'uasi^'U (Level) L^aanu "iiiii^l^uaa
nan g: MB ^a-33f=iaaui.la?fajnjaa!'uaMnaw'U5a'ul33aana'a' b.m GHz itas^flviuaa^auajaawa^a'unaivln
<L»

«y

eta

(Graphics Processing Unit) 133aanaa ®o imu Vila
(lo) l'unaj333vi3aa?iaaviaau,'U'u Cache Memory aasjluas^^'u (Level) i^aanu t)'ua^l33aa
na'a b MB ^a-^SpiaajJiaaffojajafU'ua'Wna'W'u^avilwyaanai ®.d GHz uasiSLViPiMfiamajd'ajujaai'uawnal^
0/

^

v

u

T,'unaj33^a-3Haaavi6ia3jaaaT,'unaa3as;jjaawafi-3
<u

G^.b.b 3vi3aaaaa3janvian (RAM) 'm3^ DDRgT vilalna'a =u'ua^'l3'uaanaa d GB

O

-d-:,r^

<1

sT.is.en

<u

SATA vilalm'n 'uij'i^pnnjjalaj'uaam'i ® TB vila 'uu^ Solid
s

State Drive u'un^aiijjaljj'uaam'n b<i:o GB aiUTU ® vitiia
<1

(i.b.s^ Saaanw'W'ja^TUPnnjjasii.aa^'lij'uaan'in ®,6nt>b x eiihai Pixel uatiflD'un^ljJ'uaam'i ®b
V

(s^.iD.cr flTO-at^ajj^a (interface) iiuu USB b.o vila^ndi Ijiuaamn m "ila-^
er.b.to fl^iia-^L^aupiatmii HDMl vila VGA an'UTulw'uaan'in ® "da-^

ei.is.mi S'da-3L?a3J^'a'3i;u'Ui,fi1a°iiia (Network Interface) uuu ®o/®oo/®ooo Base-T Vila
^m'n antn'uljj'uaafn'n ® 'da'^

si.b.d ?i'i3JT3aH'3n'ul^jJ'uaan'ii Wi-Fi (IEEE rfols.®®b, §, n, ac) uat: Bluetooth
s^.is.G^ SmnafinaT.^mla-jvivinariiimL^ain'u

s^.i£).®o wa^iTai^'^Lei'uaasi^a'^Sg'ua'ulnn'jiT.'uiJ'jJimpi'lvia d-3Lfltj'ija-3tjlT?viwwa^vi1av1'i?vif('i'tjn
tja-3wwa^T.'U"iJ^s^mpilviaatii-3i.il'uvn-3nn'3
o

sT.m m-aa-g-wwrj Multifunction lat^aii viia LED

o

anvnu ® ta'sa-a sjRnjan'wnjs^aai-^'uaa

^■^daltJ'u

e:.m.® L^uaiJnid'MSpn'iuensJi'afiLij'U Printer, Copier, Scanner itasi Fax fnat'Ul.Pl1a•3l,^a^n'u
s^.Gn.is Sf^iTiuasii.aa^'l'uniiwiJ'wLjj'uaan'i'i booxboo dpi
sr.m.cn 3p)ni3jmltjnniraTOnvifuri'3Si^nw As; l^juaandn bd vi'uida'un'M (ppnn)

s^.m.s:

(Memory) •uvn^lii'uaam'n kxtb MB

s;.Gn.(i; euiiTjaeiLin'ui.aneii'j

As;!^

s;.Gn.b flpmjja2ii.aa^luniiifiUfTua^35i^ Ijiilaandi ®,boo x ®,1doo dpi
G^.cn.b fiai^i]ai!Lan?n'3aPiI'U3J^ (Auto Document Feed)
s^.cn.GT) ?!iui'3afiia5ini,'uni.an?in'3M

s;.Gn.d ansjiiavinani.tnl^ei'^fi^laj'uaam'n dd aifun

s^.en.d enjji-aaa'auas^^anal^ lod; a-3 s;oo LtlalLdvi^'

s;.m.®o Sda-^tdauda (Interface) imu USB b.o vila^m'n aiuTuljj'uaan'i'i ® da^^
s;.m.®® flda'3idajjda'3t;tj'um1adia (Network Interface) uuu ®o/®oo Base-T vilalm'i
aiunuliiuaami ® da^

s;.Gn.®i£) uai^T.dnisi^iul^jJ'uaam'n bcTo un'u

sr.0n.®Gn ?in3JT3aT.dl.^nu As;, Letter, Legal uas Custom
s;.cn.®s; wa^aiu^'uLfiuaati^a-^flpi'uaulnn'jlu'iJ'ji^iviPilvia d-3Lilu'?ja-3u1t?uwwa^vi1au1uViei'i'^jn
<u

u

^a-3wwa^T,u'il'3iimpilviaaEjn>3Luluvii-3nn'5
HJ

I

(sL.<sL

I

\A

^

Multifunction lai^ai Vila LED a anuQU ® ifl1a<3 uaaianuaisiadn-3'uaa pf-^dalulu

s;.s;.® LiluaiJn'sfuuuainjjfnunai.ilu Printer, Copier uas Scanner aialumla-^maifru
s;.s;.b upiQiuas^taa^luni'a'Wjj'Mld'uaan'in booxboo dpi
s;.s;.m umnumlunn'sTOOT'n^'nanvifunisi^n'u As^lduaandn ®d viundauiu (ppm)
s;.s;.s; flmnui.inlunii'wuTOEiivifun'iK^nu Asrlu'uaam'i ®d viun^'aunu (ppm)

/fV< ^

s^.sT.dr flvi'UTEJpn'iu^n (Memory) '^j'un^laJ'uoEjn'i'i tecrb MB usuvi'UTEJiJ'as^jJifiweiflmiJJLfT
IjJijaEjm'i doo MHz
s^.ct.ti fii3Ji'3Sieiun'uian?in'3 'U'un^ As^ (°t)n^°n ueisi a)

(i.ci.CTi fipnn3jei5JLa£)^'lDnn'5?iLm'u?i-3ef^ Iji-ua^jm''! ffl,booxe),iooo dpi
sT.s^.d ^{in^'fla'ui.aneiniaPiI'U3!m (Auto Document Feed)
fnjjniadnaani.iini.aneii'al^wSuasi'ymm

G^.sr.®o ?in3jn'3a'wnsni.'unl^ei'3?i^l3J'uatjm'n dd simi
<u

1

?in3j'iiadauaii'^janal^ iscr

doo Lila'lLl'u^

s:.Gr.®is 3'Ba-3i,?a3J^a (interface) utiu USB b.o vila^m'i ai'UTulii'uaam'i ® "iia-j
2°i]a-3i,?a3J^a'3S^uui.fl1atlia (Network interface) Ltuu ®o/®oo Base-T vila^nni
aiuTulaj'Tjaamn ® '^a-3 Vila anun'aaH-^n'uwn'ui.alamalfaiti Wi-Fi (IEEE doiD.®®b, §, n)
G^.s;.®®; San^lan'ssi^TbA^ji'uaan'in ®(i:o Lmu

g::.g:.®(I: aijjnial'ul^mj A®:, Letter, Legal Lias! Custom
Gr.®:.®t) wa^aai^'wi.a'uaasi^a-^flmaulnn'a'l'uiJ'js^i.yif^lvia wiiltj'^ja-^tjlwiwwa^vilatjlwian'yn
"?ja-3wwapiI'U'iJ'3i5LyiPilviaatin-5i.il'uvn-3nT3
V

si.si mla-^'wajvftai.^a'! Vila LED

Network utiu^ ® (bd vi'un/'ui'M) anvnn b mla-3

i/

flaaian'ttaiiiadi'3'uaa

d.d:.® flpnijjas^taa^l.vimi'wajT^lii'uaam'n ®,boo x ®,boo dpi
G^.d^.b fl^nnjJLfnltjnn'j'wiJTO^viTun'Ssi^n'w AdlaJ'uaan'i'i bd vi'un^a'ui'M (ppm)
O

«"

S/*

<r

4/Ckl1 1/

G:;.(r.6n anvj'Vjaviuvii.anaTjfia'uviviiam'uaj^La

G^.ct:.®; Svitina^TUja"'!(Memory) ^'ui^lsJ'uaan'in ®bd MB uasiVi'una'iJ'jj^ijnawaSf^nnjJi.ln
IviTjaami boo MHz

®:.(i:.ct: S-Ba-^i^au^'a (Interface) iLUtJ USB b.o vila^mn antn'uljJ'uaam'n ® "iia-^
G^.(S:.b S'?ja-3L^a3J^'a'5si'U'umia°i]na (Network Interface) lluu ®o/®oo Base-T vila^nni aTUTU

Ijiuaafinn ® ^a-3 Vila ?fn3Ji'5aH-3'Tuw'n'uiPi1a'^iiaHana Wi-Fi (IEEE dob.®®b, §, n)!!"
G^.d^.d San^lein'js^^iwlmnsjnvilvi'uabndn bcTo imvi

d.dr.d anajn^aWI'mj A®;, Letter, Legal tmsj Custom
G^.d^.d ^mjviSn (Toner) uas^nafn-^finvi (Drum) fnjJuautinaanannn'uM mattlaaviaai-aT,^
aa'n-^viwl^ mavi3j^ananT5H-3ni!

®;.dr.®o wapiaai'i^''wi.?i'uaas;^a-3Sfi'uau1ni'5l'uiJ'ai;LviPilvia WLi)tj°ija>3tj1wiwwa^vi1atj1'i5'viai'tjn
'ija-3Wwa^l'uiliJ!m?ilv]aatj'i-3LiliiVii-3nn'5
4

d.b m-sa^viajvi Multifunction lai^a'jauati'U'n^n

ed

A®: annTU ® m^a-a jji^^ojan'waisjaai-j'uaa

a/

I

M

I4

G^.b.® Lil'ua'Lln'3tu'M3aQiJjai3Jn'3aiil'u Printer, Copier uas Scanner aialvimla-^L^ann'U
G^.b.b flanijjasii.aa^T.'umi'wsj'wliiijaam'n booxboo dpi
Gi.b.cn 3a'3ivn,inl'un'v5'wjjmm^°iaivi!''un'3t;^n'a-AG^lsjuaandn ®d vi'un^'a'un'w (ppm)
d.b.®: flannajml'unn'a'wu'waEi'ivifun'jii^i'w AGrliiuaannn ®d vi'uipia'un'w (ppm)

(i.b.ti SvitiTEifnisj^fn (Memory) °iJ'un^l3j''U0!Jfn'n lodrb MB UfisiVi'UQEJ'iJ'asiaJTgiWfiflpn'iJJi.'aT
liiuaaimn doo MHz

s^.b.b ?ii3jn?{i?iun'ui,aneni udi^ As:

uas I)

s:.b.d Sf^niJjas^Laa^l'unnieiun'ug^si^ IjJ'uaan'ii ®,iooo x s),i£)oo dpi
s:.b.d Sai^'Oa'ULanei'iiaPiI'uaj^ (Auto Document Feed)
V

(sL.'o.oi cinsji'sadnaan.'uiianciiil^wmi.aii'unm

s:.b.®)o finajTja'aianitjnl^fi-^fi^ljj'uaan'in g^i?; aiLtn
<u

<»

s:.b.®)ffl ?!'i3jniadaLLai:'?janal^ isd: a-3 s:oo Lilalim^
s:.b.®k) fltia-^raasjda (Interface) uuti USB is.o vila^m'n an'UTuljj'tjaam'n s) 'aa'3
s:.b.s)en Sda-ai^ajjw'a'jsi'u'ui.pilaijia (Network Interface) imii e)o/s)oo Base-T vjla^m'n

antn'ul3j''uaam'i a da-^ vila finjjn'3aH'3n'uwi'ULa1adiaH?na Wi-Fi (IEEE dob.aab, §, n)
si.b.as: Sm^lfinisi^n'a-l^sj'uaam'i acfo uwu

sT.b.ad: ensJiial'^^n'U As:, Letter, Legal uasi Custom
s:.b.ab wapiaa!^''ML?ii!aas;^a-3£ima'u1nT3T.'utJ'3t;i,viPilvia ^-^tilu'ua-^tjlwviwwa^vilaijl'wviein'tjn
°!ja-3wwa^'l'U'iJ'32^mpilviaadn'3ttli!vii-3nn'3
aj

s:.d i.pi1a>3wjj'wi,ai.®aal vila LED

Network uuu'^ h (bd vi'un/iin'w) a'nuTU ® iala-3

8/

flatuan'waisjad'i^'uaa Ir^dalil'u
<)

sT.d.® Sa^najatii.aa^T.'un'i'j'waj'wljJ'uaan'in booxboo dpi
s:.d.i£)
As^ljj'uaam'n isd vi'ui^'a'un'M (ppm)
s:.d.En flpiiijJLi'il'uri'i'S'MJj'W^dn'MTun'js^n'w As:l3j'uaan'ii fed vi'ui^a'UTW (ppm)
es\

g

QJ

av

<r

i/

st.d.s: ginsjniia'waj'WLanan'ana'uvi'unam'uaj^L^

s:.d.d: Svitiiapniuai (Memory) ti'un^ljJ'uaan'J'i (t:®to MB uas^vi'UTa'iJ'ssiSJTawaflfniJJi,!']
lu'ijaamn doo MHz

st.d.b S^a^L^auda (Interface) Ltuii USB b.o vila^m'i aitnulij'uaan'i'i ® 'ua-3
s:.d.d Sda'^L^aaj^a'ji^ii'umlad'ia (Network Interface) uuu ao/aoo Base-T vilalndn anuTU

lyTjaam'-i ® da-3 vila anviniaH-ai'uw'Tumladialfei'ia Wi-Fi (IEEE dob.aab, g, n)l^
s:.d.d San^l?in'3S!^nwl^3j''uaan'ii fecTo uwu

sT.d.d ?in3Jn'3a'l^i^n'U As:, Letter, Legal uasi Custom
s:.d.®o wapi/i'ai'ii'wlei'uaasil'a-^Spi'ua'ulnn'jT.'uiJ'stimpilvia
<U

tj'tia-^tjlwviwwa^vilatjlwyian'tj'i
<0

^a-3wwapi'li!'Ll'52^i.viPiT,viaadn'3iil'uvin-3nT3
"U

I

si.d mla-3'wjj'w

I

f

Am an-uTU © LPila-3 San,!an'tfa!2iad'i-3'uaa w^'aliJ^

s:.d.® Saanuai^Laa^T.'unTj'wjj'wmias^'tim^'n lu'^aanan ®,boo x a,k)oo dpi
s:.d.b flpianajml.'urin'j'wvj'Wefnvif'un'jsi^nw As:Ivitjaanai
vi'unpia'un'w (ppm)
s:.d.m Saanvitfal.'unn'swiJWefnvifuniK^ivr Am Iji-uaanan fed: vi'unda'ui'M (ppm)
s:.d.s: flv!'uaa(=ni3Ja°i (Memory) tim^lii'uaam'n ® GB
s:.d.(i: flda-^t^aupla (Interface) uuu USB b.o vila^nan a'l'UTulvI'uaam'i ® tia-3

(Iw

sT.d.b S'd0-3i.?ajj«a'3SiU'um1a'iii£J (Network Interface) ttua ®o/®oo Base-T Vila^m'T aiUTulaJ
■uaam'i ® "tia-^

(t.d.d San^lan'ss^^iwl^jj'uaam'i 1dcs:o uwu

ct.d.d enJJi'sal'Sl.i^nu Am, Asl, Letter, Legal uasi Custom
si.d.Gi wa^ffa!«!i'wi?i'uaai:^a-3Cma'u1fn'3l,'U'U'3S^LVifilyia WLili!Tja-3iilT?viwwapivi1a'u1'i?vi?in'tjn"ija-3
w wa
V

tl"3 s! mpilVI a a d1-3 Lil"uV11-5nn "3

si.Gi eiiLn'UL'ua'f cfnvii'u^'i'umiJi.anpii'siisi^'umaalnni uuu^ fe an-uTU s: i.ala-3 flacuanwanjadn-j'uaa
^■^^'alii'u

(si.Qi.s) Lil'UfiLmiii.'ualw^ila'un'ss^^iOT'un^ Act ai^iT-uaT^ (Auto Document Feeder) l^sjuaafrii
(to uw'"u
VI f

f

^

a-^

(t.(?3.b ?njjn'3a?iuni!Lan6in'3m is vi'unn.'U'uam'usj^

(t.Gcj.cn flaTi3jaiii.aa^T,'unn'3?!un'uei-3?(^ laj'ijaam'n booxboo dpi
«u

S

'

(t.Gci.ct Saai3JLia'I'unn'3?iLm'un^5i^iOTun^ Act l^iiuaandn cto ppm
ct.(?;.ct anaji'saeii.m'ULangin'sl^ji'uaam'iniiii^nOT'un^ Act

ct.csci.b fl'da^3l,?aJJpia (Interface) ima USB is.o vila^nai ai'UTulii'uaandi ® da-a
ct.(?3.m) wa^aaiVi'wi.ei'uaaiJ^a-^Spi'ua'ulnn'sl'uiJ'ssji.viPilvia wiiltJ'^ja-3tjlT?viwwa^vi1aa1wi?in"iJi'tja-3
u

"U

w wa ^ItivJ •s t m^lvia a di-3 Lvlvivn-3 riTs
•u

ct.®o aun'ui.'ua'! anvifu-an'ui.n'ui.anan's'ss^mja'uaijlnn's uati'M m antnn ®o mla-3 Saaian'a-ais^aan-^
■uaa ^■^a'alvid

ct.®o.® til'uatm'Ui.'ua'f'uCa'Oa'unisiaiW'U'ia Act a^IviaTS (Auto Document Feeder) l^u'ijaa
nan bo uwu
M a/

a/

a^ *r

a^«a

ct.®o.is anvniaaunvn.anan'sLa is vi'uii.maam'ujja

ct.®o.Gn Sainvjatnaaal'um'saun'ua-^aa Iw'uaam'n booxboo dpi
•u

1

~

ct.®o.ct flaQiui.fiT.'unniai.i.n'unisianwuia Act l^iJ'uaam'n bo ppm
ct.®o.dr a'ijn'3aai.i.n'ui.ana'i'3l^jj''uaan'Jin^i;anw'uia Act

ct.®o.b flda-^L^auda (Interface) tmu USB Is.o vjla^nin antn'uljj'uaan'ii ® tja-3
ct.®o.GTi wa^aoi^^'MLa'uaat^a-jSa'ua'alni'sT.'uiJ'ssLviPilvia ^•^tiltj'iia-^iilwiwwa^vilaalwiai'tj'i'ija-a
<u

u

Nwa^l'U'iJ'3Sii,viPilviaaan-3i,il'uvin-3ni'3
1

9/

1

ct.®ffl i,a1a>3an'3a-3l'Wv^nu'U'ia ® kVA aiuTU m mla-3 Saaianyaisiaa'i-3'uaa

VI

,d

ct.®®.® Snia-^lvl'^'iai'U'uanlji'uaan'J'i ® kVA (boo Watts)
ct.®®.is aiiJi'saan'sa'^lvlvlnl^sJ'uaan'Ji ®ct ui'w

ct.®®.m fldi-3U'3-3a'ul'W'^n Input (VAOlsJuaandi isiso VAC +/- lDct%
ct.®®.ct fld'3-3U'3-3ai!lvl'^n Output (VAC) IsJaJinnQI Islso VAC +/- ®o%
ct.®®.ctlmu^L^a1°ij'ua Sealed Lead Acid Maintenance Free

ct.®®.b wa^aai'M'MLa'uaasi^a-^flpi'uaalnn'sI'U'iJiiiiLviPilvia WLili!'tia-3tj1wiwwa^vi1av1'wviai'?j'i'tia-3
C\J

<u

wwa?itv!iJ'3SJLviPilviaaa'n-3Ltl'uvn-3ni'3
-b-

MIK

Q. ■a-.' "•

ct.ais atlnidn'sti^iEJSfyujna!(Lb Switch)

bs: °ila-3 uuuvi b a°i'uit! en m'ja-? ufloifin'tfaiu

V

adn-auaa ^•^daliJ'u

sr.®b.® San'tfa!s^nn'3'vin-3Tul3j''uaan'in Layer b "ua-3 051 Model
s:.®b.b Sda-^i.fajj^a'jsiii'umlaii'ia (Network Interface) uui) ®o/®oo/®ooo Base-T vilalm'n
an-uTulwijaanti'i bs: da-3

ct.®b.Gn Switching Capacity Ijiuaami drb Gbps
ct.®b.<i Cida-jd'ivifu'aa'jf'unn'aL^ajJPi'a'ssi'U'Uiala'iina (Network Interface) uuu ® Gbps (SFP)
vila^nnn ai'UTulaJ'uaam'i s: da-a

s^.®b.ct: flaajujiculiAluei^-aeian'uii'ija-annivi'i'an'uda^i^aij^aiiiii'umladiavin'da-a
s:.®b.b la-afu Mac Address l^aJ'uaam'n ®b,ooo Mac Address
fi^.®b.d einaji'ja'ulvin'ja^ni'aa'iJn'adwn'uvn-aliliiLn'jjj Web Browser Imil'uadi-a'uaa
s:.®b.d eiijjn'aalw'iii^njjjj'i^'sfn'u IPvb

s:.®b.G<; ?in3Ji'3avi°i^i'ul^^njJ3Jn^'55i'u IEEE dob.cnaf wla IEEE ciob.cnat (Power over Ethernet)
da

an'UTulu''uaam'n ®to da^a
s:.®b.®o ^a-afujji^isi'u UL Vila CSA vila CE vila FCC
da

s:.®cn atlniajn'saiaiaa^yujna! (Lb Switch)

s:d tia-a antnu en LPila-a fl^aian'ttfusiadi^a'uaa

^-a^'alilu

(s::.®en.® Sanwaiynnivin-ai'ulvi''uaam'n Layer b tia-a OSI Model
s::.®en.b fltla-3L?aviPi'a'5iiUULmadia (Network Interface) uiiii ®o/®oo/®ooo Base-T vila^m'n
an'UTuljj''uaam''i s^d 'lia-a

s:.®en.en Switching Capacity lii'uaandn eneno Gbps
s:.®6n.sr Sda-asnvjfu'sa-afun'i'awajj^a'ai^'U'uiPilatiia (Network Interface) uuu ®o Gbps (SFP+)
vjla^ndn anuTulviijaannn

da-a

ct.®en.(t: fl vi'UTaanalv^ad'i-a'uaa b vitiTa uvju Redundant 'M?n3Jiiiav]°inn'3aa^i,'iJaa'u

I^aljJaiiiJvi^a-avia^'asiUD vilailpimla-a (Flot-Swap vila Flot-Plug)
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