
 
                       

       
มหาวิทยาลัยมหิดล  (สถาบันโภชนาการ) 

999 ถนนพุทธมณฑล 4 ต าบลศาลายา 
พุทธมณฑล นครปฐม 73170 

      โทร. 02 800 2380 ต่อ 101,102 
โทรสาร .0 2441 9345 

ที่  ศธ 0517.21/0513   
วันที่     16  กันยายน  2557   
เรื่อง ขอเชิญยื่นเอกสารเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกในการจัดหาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 

เรียน   บริษัท/ห้าง/ร้าน  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย      เงื่อนไขการจัดหา 
 

  ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)   จะด าเนินการจัดหาเช่าเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 25 ชุด ของปีงบประมาณ 2558 
 

  มหาวิทยาลัยมหิดล  จงึขอให้ท่านส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ*
คุณสมบัติ/*ผลงาน/*รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยขอให้ยื่นเอกสาร ณ ห้องประชุมชั้น 1 เลขที่ 999 
อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
ภายในเวลา  10.30  น. วันที่    29 กันยายน 2557  หากพ้นก าหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์
จะเข้ารับการคัดเลือก 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่ หน่วย
พัสดุ สถาบันโภชนาการ ชั้น 1 เลขที่ 999 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หมายเลขโทรศัพท์  0 2800 2380 ต่อ 101,102หมายเลขโทรสาร 0 
2441 9345 

 

  ขอแสดงความนับถือ 
  
           

                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์  เกรียงสินยศ) 
       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย รักษาการแทน 

                                ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
 

 



เงื่อนไขการเสนอราคา 
รายการ เช่าไมโครคอมพวิเตอร์ จ านวน  25  ชุด 

.................................................... 
 

           ดว้ยมหาวทิยาลยัมหิดล  สถาบนัโภชนาการ  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “มหาวิทยาลยั”  มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรายการ  เช่าไมโครคอมพิวเตอร์  จ  านวน  25 ชุดโดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี.- 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการเสนอราคา 
1.1 แบบใบเสนอราคา 
1.2 แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
1.3 แบบหนงัสือค ้าประกนั 

(1)  หลกัประกนัสัญญา 

 

2. หลกัฐานการเสนอราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
(1) ใบเสนอราคา โดยก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
(2) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจใหบุ้คคล

อ่ืนท าการแทน 
 

3. ระยะเวลาการเช่าและกรส่งมอบพสัดุ 
          มหาวทิยาลยัมีก าหนดการเช่าโดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1  พฤศจิกายน 2557  ถึงวนัที ่ 31 ตุลาคม  2560  
รวม 3 ปี (36 เดือน) 
 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ  ไม่เกิน 15 วนั (ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน  2557)  นบั
ถดัจากวนัลงนามในสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ แต่ทั้งน้ีตอ้งแลว้เสร็จก่อนวนัเร่ิมด าเนินการจดัเช่า 
 

4. การท าสัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 
ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งท าสัญญาตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 

1.2 กบัมหาวิทยาลยัมหิดล ภายใน 7 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 (5%) ของราคาส่ิงของท่ีไดรั้บคดัเลือก ใหม้หาวิทยาลยัยึดถือไวใ้นขณะท าสัญญา 
โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อนวนั

นั้นไม่เกิน 7 วนั 
(3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามขอ้ 1.3 (1) 

 

หลกัประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน 15 วนั นับถัดจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากข้อ
ผกูพนัตามสัญญาแลว้ 



 

5. อตัราค่าปรับ 
(1) ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา มาท าสัญญาหรือขอ้ตกลงล่าชา้เกินกวา่เวลาท่ี

มหาวิทยาลยัแจง้เตือน จะตอ้งจ่ายค่าปรับแก่มหาวิทยาลยั เป็นจ านวนเงินวนัละ............บาท 
(อตัราร้อยละ 0.2%) นบัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดแจง้เตือน จนถึงวนัท่ีมาท าสัญญา 

(2) ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.20  ต่อวนั 
 

6. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาเช่า
คอมพิวเตอร์ ตามแบบดงัระบุในข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของ
ส่ิงของท่ีให้เช่าท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ระยะเวลาการเช่า) นับแต่วนัท่ีผูจ้ดัหา
ไดรั้บมอบ โดยผูรั้บจดัหาตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน 2 วนัท าการ นบั
ถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

 

7. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ๆ 
7.1 เงินค่าพสัดุส าหรับการเช่าคร้ังน้ี ไดรั้บมาจากเงินรายไดส่้วนงาน การลงนามในสัญญาจะกระท าได้

ต่อเม่ือ สถาบนัโภชนาการ ไดรั้บอนุมติัเงินจากมหาวทิยาลยัแลว้เท่านั้น 
7.2 มหาวทิยาลยั ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็

ได ้และอาจพิจารณาคดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจดัหาก็ได ้หรืออาจจะยกเลิกการจดัหา
โดยไม่พิจารณาจดัหาเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั 
และให้ถือว่าการตดัสินของมหาวิทยาลยัหรือคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีคดัเลือกเป็นเด็ดขาด ผู ้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้

7.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวทิยาลยัไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 5 มหาวทิยาลยัจะพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

7.4 เม่ือมหาวิทยาลยัได้คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็ผูรั้บจดัหา และได้ตกลงเช่าส่ิงของตามการ
เสนอราคาใหเ้ช่าแลว้ ถา้ผูรั้บจดัหาจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของ
นั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจดัหาจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
(1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีให้เช่าดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อส านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาว ีภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจดัหาสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ 
เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีใหเ้ช่าดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวใีหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้น



ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรอเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้
บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1)หรือ (2) ผูรั้บจดัหาจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี 

7.5 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัได้คดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหาแลว้ถอนการเสนอราคา หรือ ไม่ไปท า
สัญญาหรือขอ้ตกลง ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดและมหาวิทยาลยัได้มีการแจง้เตือนแล้ว 
มหาวทิยาลยัจะริบหลกัประกนัการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัซองทนัที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

7.6 มหาวิทยาลยั สงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย หรือนิติกรของมหาวทิยาลยั (ถา้มี) 

 

 

                                                                                                          (ผศ.ดร.ชนิพรรณ  บุตรยี)่ 
                                                                                                         รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
 
หมายเหตุ   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล   ขอสงวนสิทธิทีจ่ะยกเลกิจัดเช่าคร้ังนี ้ หากไม่ได้รับ
อนุมัติเงินงบประมาณจากมหาวทิยาลัยมหิดลหรือจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงรายละเอยีด 



เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้รับจัดหา 
รายการ เช่าไมโครคอมพวิเตอร์ จ านวน  25 ชุด 

.................................................... 
 

            ดว้ยมหาวิทยาลยัมหิดล  สถาบนัโภชนาการ  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “มหาวิทยาลยั”  มีความ

ประสงค์จะด าเนินการ  รายการเช่าเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  จ  านวน  25  ชุด โดยมีขอ้แนะน าและ

ขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี.- 

1. เอกสารแนบท้ายเง่ือนไขคุณสมบัติ 

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

2. คุณสมบัติของผู้รับจัดหา 

2.1 ผูรั้บจดัหาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจดัหาโดยตรงกบัรายการท่ีจดัหา 

2.2 ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  และไม่เป็นผู ้

ท่ีถูกระบุช่ือเป็นผูทิ้้งงานของทางมหาวทิยาลยัมหิดล   

2.3 ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

2.4 ตอ้งมีผลงานดงัน้ี 

   2.4.1  ผูเ้สนอราคา  ตอ้งมีผลงานขายหรือให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท ไม่นอ้ยกวา่ 1โครงการ ในช่วงเวลาไม่เกิน 3 ปี  นบัแต่วนัตรวจรับ

มอบงานงวดสุดท้าย  จนถึงวนัยื่นซองเสนอราคา  กับส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานท่ีจดัตั้งโดยรัฐหรือภาคเอกชน  โดยมีหนงัสือรับรองผลงานท่ีเป็นตน้ฉบบัมาแสดง หรือ

ส าเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีด าเนินการ  และใบตรวจรับงานงวดสุดทา้ยจากหน่วยงานเจา้ของ

โครงการมาแสดง  หรือส าเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีด าเนินการมาแสดง 

3. หลกัฐานการเสนอคุณสมบัติเบือ้งต้น 

           ผูรั้บจดัหาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน 

3.1 กรณีเป็นนิติบุคคล 

(ก)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

(ข)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 



3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี 

(ค) ส าเนาทะเบียนบา้น 

4. ข้อสงวนสิทธ์ิ 

มหาวทิยาลยั  หรือ  คณะกรรมการจดัหาโดยวธีิคดัเลือก  สงวนสิทธ์ิท่ีจะเชิญผูรั้บจดัหาราย

ใดใหย้ืน่เสนอราคาหรือไม่ก็ได ้

   

 

                                                                                                          (ผศ.ดร.ชนิพรรณ  บุตรยี)่ 
                                                                                                ประธานกรรมการจดัหาโดยวธีิคดัเลือก 
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คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์  
 
1. คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์  จ านวน 25 ชุด 

1.1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ดอ้ยกวา่ Intel Core i7-3770, ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 3.4 GHz, 
Smart cache 8 MB  

1.2. หน่วยความจ าหลกั (RAM) ไม่ดอ้ยกวา่ ความเร็วบสั 1600 MHz ชนิด DDR3 ขนาด 4 GB  
1.3.  BIOS ไม่ดอ้ยกว่า หน่วยความจ าแบบ Flash BIOS และบรรจุ BIOS ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตาม

กฎหมาย  
1.4. มี Expansion Slot ประกอบด้วย 

1.4.1. PCI Express x1 ไม่นอ้ยกวา่ 1 slot 
1.4.2. PCI Express x16  ไม่นอ้ยกวา่ 1 slot 

1.5. มี I/O Interface ดังต่อไปนี ้
1.5.1. USB port 2.0 ไม่นอ้ยกวา่ 6 ports 
1.5.2. USB port 3.0 ไม่นอ้ยกวา่ 4 ports 
1.5.3. Parallel port (LPT1) ไม่นอ้ยกวา่ 1 port 
1.5.4. Network Port ชนิด RJ-45 ไม่นอ้ยกวา่ 10/100/1000 Base 1 Port 
1.5.5. Audio in จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 Ports (หนา้ 1 หลงั 1) 
1.5.6. Audio out จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 Ports (หนา้ 1 หลงั 1) 

1.6. Video Card 
1.6.1  VGA/DVI port ไม่นอ้ยกวา่ 1 port 
1.6.2 Display port ไม่นอ้ยกวา่ 1 port 
1.6.3 มีหน่วยความจ าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1 GB GDDR3 

1.7 Form Factor มีคุณสมบติั 
1.7.1 เป็นชนิด Small Form Factor (SFF) หรือ Desktop 
1.7.2 สามารถวางเคร่ืองไดท้ั้งแนวตั้งและแนวนอน พร้อมฐานวางเคร่ือง 
1.7.3 รองรับชุดล็อค Case ไดพ้ร้อมดว้ยอุปกรณ์ล็อค Case 
1.7.4 มีไฟ LED แสดงสถานะของอุปกรณ์กรณีเกิดปัญหาข้ึนกบัอุปกรณ์ภายในโดยตรงไม่นอ้ย

กวา่ 5 รายการไดแ้ก่ Processor unit, Main memory, VGA card, Harddisk, Mainboard หรือ 
Motherboard, Power supply โดยจะตอ้งแสดงผลของแต่ละปัญหา อยา่งชดัเจน 

1.8 Disk controller Serial ATA 6.0 Gb/s 
1.9 จอภาพแสดงผลมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1.9.1 ขนาดหนา้จอไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว  
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1.9.2 เป็นชนิด Flat panel display, LED back 
1.9.3 Graphic resolution สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของ Screen display adaptor 
1.9.4 มีความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1600 x 900 ท่ีความถ่ี (Digital) ไม่นอ้ยกวา่ 60 Hz 
1.9.5 Refresh Response Time ไม่เกิน 5 ms 
1.9.6 DVI Port ไม่นอ้ยกวา่ 1 Port พร้อมสาย Interface ชนิด DVI ไม่นอ้ยกวา่ 1 เส้น 
1.9.7 VGA Port ไม่นอ้ยกวา่ 1 Port พร้อมสาย Interface ชนิด VGA ไม่นอ้ยกวา่ 1 เส้น 

1.10 แป้นพิมพผ์ลมีคุณสมบติัไม่ดอ้ยกวา่ดงัต่อไปน้ี 
1.10.1 USB Keyboard หรือดีกวา่ 
1.10.2 แป้นพิมพผ์ลมาตรฐาน 104 key จ านวน 1 ชุด 
1.10.3 แป้นพิมพผ์ลประกอบดว้ย ตวัอกัษรภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, ตวัเลข และเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ 

บนตวัแป้นพิมพแ์บบถาวร 
1.10.4 มีอุปกรณ์ Mouse แบบ USB Optical Mouse หรือดีกวา่ พร้อมแผน่รอง จ านวน 1 ชุด 

1.11 Hard disk drive  ไม่ดอ้ยกวา่ Serial ATA 6.0 Gb/s ความเร็ว 7200 rpm  ขนาด 1 TB  ความเร็ว
เฉล่ียในการเขา้ถึงขอ้มูลไม่มากกวา่ 11 ms จ านวน 1 หน่วย 

1.12 Optical drive ไม่ดอ้ยกวา่ แบบ DVD +/-RW สามารถอ่านไดท่ี้ความเร็วไม่ต ่ากวา่ 16X จ านวน 1 
drive 

1.13 Removable media ชนิดไม่ดอ้ยกวา่ Multi Media Card Reader 
1.14 Network Interface ชนิดไม่ดอ้ยกวา่ 10/100/1000 Auto sensingจ านวน 1 port โดยมีช่องต่อ

สัญญาณเป็นแบบ RJ-45 และมีคุณสมบติั Wake On LAN 
1.15 Power Supply ขนาดก าลงัไฟไม่เกิน 280 วตัต ์จ านวน 1 หน่วย 
1.16 ระบบปฏิบัติการ Free DOS  
1.17 มีคุณสมบติัดา้น Software ดงัต่อไปน้ี 

1.17.1 รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนภาษาไทยบนเคร่ืองไม่ด้อยกว่า
Microsoft Windows 7 ไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.17.2 รองรับการใชง้านกบั Network Protocol มาตรฐาน IP, IPX 
1.17.3 รองรับการใชง้านกบั SNMP network management protocol version 3 หรือสูงกวา่ 
1.17.4 รองรับการใชง้านร่วมกบั Management Software ในอนาคตท่ีมีคุณสมบติั 

1.17.4.1 สามารถควบคุม/จดัการจากเคร่ืองควบคุมกลาง (Management Console) ไปยงัเคร่ืองท่ี
ถูกควบคุม/จดัการ ซ่ึงติดตั้งโปรแกรม Management Agent อยูไ่ด ้

1.17.4.2 สามารถแสดงผลรายละเอียดและส่วนประกอบส าคญัภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้
(Inventory & Configuration Management) 
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1.17.4.3 สามารถแสดงสถานะ การใช้ทรัพยากรของเคร่ือง และประสิทธิภาพท่ีได้รับได้ 
(Performance Management / Resource Utilization) 

1.17.5 ใหติ้ดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดภายหลงั ถา้เป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิ
มหาวทิยาลยัจะจดัเตรียมให้ 

1.18 ผา่นการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
1.18.1 FCC 
1.18.2 UL หรือ TUV หรือ CSA หรือ EN 
1.18.3 EPEAT Gold ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง และตอ้งระบุถึงเคร่ืองหมายการคา้ และ รุ่น/โมเดล ท่ีชดัเจน 
1.18.4 อุปกรณ์มาตรฐานทุกช้ิน ไดแ้ก่ ชุด CPU Case, Main-board, Monitor, Mouse และ

Keyboard ตอ้งเป็นเคร่ืองหมายการคา้เดียวกนั 
 
2 การรับประกนัผลติภัณฑ์ ประกนัคุณภาพ และการบ ารุงรักษา 

2.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งรับประกนัคุณภาพ ให้การบ ารุงรักษา หลังการตรวจรับไม่น้อยกว่า 3 ปี โดย
ประกนัแบบ On Site Service โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าเดินทาง และค่าอุปกรณ์  

2.7 ในกรณีมีการช ารุดหรือบกพร่อง หรือ มีปัญหากบัอุปกรณ์หรือการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ผิดปกติ ผูเ้สนอราคาตอ้งด าเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 2 วันท าการหลงัจากไดรั้บแจง้จาก
ทางมหาวทิยาลยั โดยช่างจากเจ้าของผลติภัณฑ์ 

2.8 หากพบวา่อุปกรณ์ช ารุดตอ้งเปล่ียน ผูเ้สนอราคาตอ้งเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกวา่
ให้กบัทางมหาวิทยาลยัมหิดล หรือหน่วยงานท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลมอบหมายภายในไม่เกิน 2 วัน
ท าการ นับตั้งแต่วนัที่ได้รับแจ้ง 

2.9 ทุกคร้ังท่ีผูเ้สนอราคาเขา้มาให้บริการ ตอ้งจดัท าใบรายงานการท างานพร้อมบนัทึกรายละเอียดให้
ผูรั้บผดิชอบประจ าหน่วยงานลงช่ือตรวจสอบและรับทราบการท างาน 

2.10 ผูเ้สนอราคาได้ จะตอ้งจดัท ารายการ พร้อมรายละเอียด (รวมถึง Serial Number) ของอุปกรณ์
ทั้งหมดท่ีจะส่งมอบ 

2.11 ผูเ้สนอราคาตอ้งติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดภายหลงัถา้เป็นโปรแกรมท่ีมี
ลิขสิทธ์ิมหาวทิยาลยัจะจดัเตรียมให ้

2.12 ผูเ้สนอราคาท่ีชนะการจดัหาในคร้ังน้ีตอ้ง 
2.12.1 จดัท าสลากท่ีติดแน่น ซ่ึงมีลกัษณะติดแน่น และตวัหนงัสือท่ีพิมพบ์นสลากตอ้งไม่  หลุด

ล่อนไดง่้าย เพื่อแสดงรายละเอียดส าคญัอยา่งยอ่ของผลิตภณัฑ์ ติดแสดงท่ีตวัครุภณัฑ์ดงัน้ี 
(หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพสัดุก าหนดให้) 

2.12.1.1 รหสัครุภณัฑ ์
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2.12.1.2 ช่ือผลิตภณัฑ,์ รุ่น, Serial Number/Service Tag/Product ID 
2.12.1.3 ขอ้มูลอุปกรณ์ เช่น หน่วยประมวลผล, หน่วยความจ า, อุปกรณ์เก็บขอ้มูล,หน่วย

แสดงผล, Network interface 
2.12.1.4 รายละเอียดผลิตภณัฑอ์ยา่งยอ่ (ส าหรับการติดต่อกบัผูใ้หบ้ริการ) 
2.12.1.5 ช่ือ/ผูใ้หบ้ริการหลงัการขายท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
2.12.1.6 เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อ (Hotline) 
2.12.1.7 วนัท่ีติดตั้งระบบ และวนัท่ีหมดอายกุารรับประกนั 

2.12.2 จดัท าขอ้มูลอุปกรณ์ทั้งหมดลงในไฟล์ Excel ดงัน้ี (หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ก าหนดให)้ 

2.12.2.1 รหสัครุภณัฑ ์
2.12.2.2 วนัท่ีตรวจรับ/ส่งมอบ และวนัส้ินสุดระยะเวลาการรับประกนั 
2.12.2.3 ขอ้มูลอุปกรณ์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล, หน่วยความจ า,หน่วย

แสดงผล, หมายเลขอุปกรณ์, หมายเลขเครือข่าย 
2.12.2.4 อ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น 

2.13 มหาวิทยาลยัทรงสิทธิท่ีจะปรับยา้ยอุปกรณ์บางรายการ (Memory และ Hard Disk)ภายในชุด
ผลิตภณัฑท่ี์เสนอมาได ้เม่ือมีการใชง้านจริง 

 
3 ระยะเวลาด าเนินการ 

การจดัหาดงักล่าวมีระยะเวลา 5 วนั ผูช้นะการเสนอราคาซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการพิจารณาตอ้งด าเนินการ
ทดสอบและส่งมอบใหเ้รียบร้อย พร้อมรายละเอียดต่างๆ เพื่อส่งมอบงานต่อไป 
 

4 ระยะเวลาการผ่อนช าระค่าใช้จ่าย 
4.1 การจดัหาดงักล่าวมีระยะเวลาการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยมีก าหนด 36 เดือน ทั้งน้ีเม่ือผูเ้ช่า

ช าระครบก าหนด เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ทางการศึกษาผูใ้ห้เช่ายนิยอมใหท้รัพยสิ์นท่ีจดัเช่าตกเป็น
กรรมสิทธ์ิ แก่ผูเ้ช่าโดยทนัที 

----------------------------------------------- 
 


	หนังสือเชิญเสนอคุณสมบัติ
	เงื่อนไขการเสนอราคา 
	เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้รับจัดหา 
	spec com

