


ประกาศสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

เร่ือง ประกวดราคาจางปรับปรุงหองปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สํานักงานปองกันควบคุม

โรคท่ี ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จัังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๑ แหง 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) 

                 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธาน ีมีความประสงคจะ ประกวดราคาจางปรับปรุง

หองปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ตําบล

ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๑ แหง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลาง

ของงานจางในการประกวดราคาครั้งน้ีเปนเงินทั้งส้ิน ๑,๗๔๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองรอย

บาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธาน ีณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืน

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.ddc.moph.go.th , odpc๑๐.ddc.moph.go.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๔๕๒๔ ๓๒๓๕ ตอ ๒๖๐ ในวันและเวลา

ราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

(นายดนัย เจียรกูล)

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐

จังหวัดอุบลราชธานี

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



 
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางปรับปรุงหองปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐

จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๑ แหง

ตามประกาศ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

ลงวันที่         มิถุนายน ๒๕๖๔

                  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธาน ีซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สํานักงาน" มีความ

ประสงคจะ ประกวดราคาจางปรับปรุงหองปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๑ แหง ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ อาคารสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒ ถนนพรหมราช

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ีโดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจางปรับปรุงหองปฏิบัติงาน SAT (Situation

Awareness Team)

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav
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                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงาน

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน

รายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง



 

- ๓ -

 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๑)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สํานักงาน ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส



 
- ๔ -

 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกสํานักงานผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแตสํานักงานจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของสํานักงาน

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี)

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํานักงานจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา

                         



 

            - ๕ -            

 

                        ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สํานักงาน จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีสํานักงานกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ

ความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ

จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสํานักงาน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได

สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือ

ไมถูกตอง

                          ๕.๖     สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ

มิได รวมท้ังสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวา

จะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต

เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน
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                                ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

สํานักงาน จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สํานักงาน มีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหาย

ใดๆ จากสํานักงาน

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาสํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอ

เสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสํานักงาน ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะ

ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ

กอนหนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งสํานักงาน ไดรับมอบไว

แลว



 

                                                                - ๗ -

                     ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          สํานักงานจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว

โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑ งวด ดังนี้

                          เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ

เรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานที่จางใหสะอาดเรียบรอย

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๘.๑   กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

สํานักงาน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๘.๒   กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ีสํานักงานไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สํานักงานไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทาน้ัน

                          ๑๐.๒   เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได



 
- ๘ -

 
                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา

ท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า

ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป

ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   สํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียก

รองคาเสียหายใดๆ จากสํานักงานไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางคร้ังน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
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                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          สํานักงาน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับสํานักงาน ไวชั่วคราว

 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

        มิถุนายน ๒๕๖๔



หน้าที่ 1/13 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
งานจ้างปรับปรุงห้องปฏบิัติงาน SAT (Situation Awareness Team) จำนวน 1 แห่ง 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  
------------------------------------------- 

รายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์และชุดโปรแกรม 

1. โต๊ะเคาน์เตอร์ จำนวน 1 ชุด 
1.1 ทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามีน 
1.2 ขาทำจากเหล็ก พ่นสีดำ 
1.3 ขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 220 x 110 ซม. 

2. เก้าอ้ีบาร์สูง จำนวน 9 ตัว 
2.1 บุด้วยหนัง PU 
2.2 ขาโครเมี่ยม 
2.3 มีพนักพิง หมุนได้โดยรอบ 
2.4 ปรับขึ้นลง มีพนักพิง 
2.5 มีขนาดไม่น้อยกว่า  39 *41-87-100 ซม. 

3. โต๊ะประชุมขนาด 6-8 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด 
3.1 ทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด 
3.2 เคลือบผิวเมลามีน 
3.3 มขีนาดไม่น้อยกว่า 130 x 280 x 75 ซม. 

4. เก้าอ้ีสำหรับประชุม จำนวน 8 ตัว 
4.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 58 x 84 ซม. 
4.2 เบาะที่นั่งเป็น PU ฉีดข้ึนรูปเหมือนเบาะรถยนต์ ไม่ยุบตัว 
4.3 ขาไฟเบอร์ล้อ 5 แฉก 

5. ชุดกระดานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด 
5.1 เป็นจอภาพแสดงผลขนาดของจอภาพไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว วัดตามแนวเส้นทแยงมุม 
5.2 ความละเอียดของการแสดงผล (Resolution) 3,840 x 2,160 pixel (4K) หรือดีกว่า 
5.3 ความสว่างของจอภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า 350 nit (without glass) หรือดีกว่า 
5.4 อัตรา (Contrast Ratio) 4000:1 (Typ.) หรือดีกว่า 
5.5 ความเร็วในการตอบสนองภาพ (Response Time) 8ms (G to G) หรือน้อยกว่า 
5.6 ลำโพง Built in แบบ สเตอริโอ มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 10W x 2 
5.7 มีเทคโนโลยีระบบสัมผัสแบบ InGlass หรือ Capacitive หรือดีกว่า 
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5.8 ความเร็วในการตอบสนองการสัมผัส (Touch Response Time) 6.7ms หรือน้อยกว่า 
5.9 รองรับการขีดเขียนบนจอด้วยขนาดของวัตถุ (2mm, 4mm, 8mm, 50mm) 
5.10 จอภาพรองรับการเขียนได้พร้อมกัน อย่างน้อย 4 drawing 
5.11 มีปากกาหรือ stylus สำหรับเขียนหน้าจอมาให้จาก brand ผู้ผลิต 
5.12 มีช่องต่อสัญญาณเข้าอย่างน้อยดังนี้ 

5.12.1 ช่องต่อสัญญาณเข้า HDMI IN ด้านหลังไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และด้านหน้าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
5.12.2 ช่องต่อสัญญาณออก HDMI Out ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
5.12.3 มีช่องต่อ LAN RJ45 และ WiFi 
5.12.4 ช่องต่อ RS232C 

5.13 จอภาพมี Chipset หน่วยประมวลผลในจอภาพไม่ใช่การนำคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาประกอบ
ติดต้ัง 

5.13.1 มี CPU Quad ความเร็วไม่น้อยกว่า 1.7GHz 
5.13.2 มีระบบการแสดงผลภาพที่รองรับระบบ OpenGL ES หรือดีกว่า 
5.13.3 มีหน่วยความจำการเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 8GB 
5.13.4 มีระบบปฏิบัติการในตัวจอ VDLinux หรือ Tizen หรือ WebOS หรือดีกว่า 

5.14 มีโปรแกรม Software ของแบรนด์ผู้ผลิตสำหรับขีดเขียน ติดตั้งมาในจอภาพสามารถเปิดและใช้
งานได้ทันทีโดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์เสริม 

5.14.1 รองรับการใช้วัตถุหลายขนาดเขียนหน้าจอ ปากกาหัวขนาด 2mm จะเป็นเส้นเขียน 
5.14.2 ปากกาหัวขนาด 4mm จะเป็นเส้นโปร่งใส, นิ้วมือ 8mm จะเป็นการลบบางส่วน, 

                               ฝ่ามือขนาด 50mm จะเป็นการลบส่วนใหญ่ 
5.14.3 รองรับการเขียนได้อย่างน้อย 20 หน้าในหนึ่งไฟล์ และสามารถใส่รหัสเพ่ือ lock ไฟล์ได ้
5.14.4 มี Application มาให้ใช้งานโดยไม่ต้องลงเพิ่ม Web Browser, Document Viewer, 

                             Cloud Office 365, Remote workspace เป็นอย่างน้อย 
 5.14.5 สามารถสร้าง Annotation แผ่นใสเสมือน เขียนทับหน้าจอที่แสดงผลโดยไม่กระทบ           
                กับภาพท่ีอยู่ด้านหลัง 

5.14.6 สามารถ Capture ทั้งหมด หรือ ภาพบางส่วน แล้วนำไปแปะที่หน้าจอได้ 
5.14.7 สามารถเชื่อมต่อระบบ Screen Mirroring ภาพ,เสียง,ระบบสัมผัส ขึ้นจอภาพ 

                          แบบไร้สาย จาก Windows 8.1, 10 หรือ Android ได้ หรือดีกว่า 
5.14.8 สามารถส่งภาพหน้าจอที่เขียนไปยังจอท่ีรองรับระบบ Screen Share ไร้สายได ้
5.14.9 สามารถเปิด ภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, Word, Excel, PowerPoint, PDF ได ้

5.15 มีการรับประกันจอภาพแบบซ่อมถึงหน่วยงาน (On-site service) รวมค่าแรงและอะไหล่อย่าง
น้อย 1 ปี 
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6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 8 เครื่อง  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
6.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  

6.2  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  

6.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
6.3.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า   
       2 GB หรือ  
6.3.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
       Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่ 
       น้อยกว่า 2 GB หรือ  
6.3.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ 
       แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

6.4 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
6.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
6.6 มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
6.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
6.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
6.9 มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
6.10 มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  

7. จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 8 จอ 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

7.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
7.2 รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel 
7.3 มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
7.4 มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
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8. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
8.1 มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
8.2 สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

9. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
9.1 เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  
9.2 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi  
9.3 มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
9.4 มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
9.5 มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
9.6 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้  
9.10 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
9.11 มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
9.12 สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
9.13 สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  
9.14 สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
9.15 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
9.16 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
9.17 มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
9.18 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

10. ขายึดจอชนิดติตตั้ง 2 จอภาพ จำนวน 8 ชุด 
10.1 รองรับจอมอนิเตอร์ขนาด 13-32 นิ้ว  
10.2 สามารถติดตั้งได้ 3 รูปแบบ 
10.3 รองรับน้ำหนักได้ข้างละไม่เกิน 5 กิโลกรัม 
10.4 ความสูงเสา 42.8 ซม. 
10.5 ฐานกว้าง 9.3 x 7.8 ซม. 
10.6 แป้นยึดจอ ห่างกัน 79 ซม. (วัดกึ่งกลางแป้น) 

11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 จำนวน 2 ตัว 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
11.1 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย  
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11.2 สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz  
11.3 สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย  
11.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
11.5 สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)  
11.6 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้  

12. ชุดจอแสดงผล วีดีโอวอลล์ จำนวน 4 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
12.1 เป็นจอแสดงผลหลอดภาพ ขนาดไม่ต่ำกว่า 54 นิ้ว  
12.2 จอภาพความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 3,840 x 2,160  
12.3 มีลำโพงในตัวกำลังขับ ไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ 
12.4 รองรับ DVB-T2/C Tuner  
12.5 มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
12.6 มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
12.7 มีช่องรับเข้าสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่าย RJ45 
12.8 มีความสามารถในการกระจายสัญญาณแบบ WiFi Hot Spot (Soft AP) ได้ 
12.9 มีการรับประกันแบบซ่อมถึงหน่วยงาน (On-site service) อย่างน้อย 2 ปี  
12.10 มีหนังสือแต่งตั้งรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้างานโดยมีระบุชื่องานโครงการ และชื่อรุ่น

สินค้าชัดเจน  

13. ชุดควบคุมกลางวีดีโอวอลล์ จำนวน 1 ชุด 
13.1 มีช่องสัญญาณภาพขาเข้าแบบ VGA, Composite และ HDMI ชนิดละ 1 ช่องเป็นอย่างน้อย  
13.2 ช่องสัญญาณขาออกแบบ HDMI อย่างน้อย 4 ช่องสัญญาณ 
13.3 มีช่องต่อ USB จำนวน 1 ช่องเป็นอย่างน้อย  ทำหน้าที่เป็น media player เล่นไฟล์จาก USB 

Flash drive ได้โดยตรง  
13.4 มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาเข้าแบบ Mini Jack  และ RCA L/R  ชนิดและ 1 ช่องเป็นอย่างน้อย  
13.5 มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาออกแบบ Mini Jack จำนวน 1 ช่องเป็นอย่างน้อย 
13.6 แสดงภาพแบบ  Video Wall แบบ 2x2 ได้ในตัว 
13.7 รองรับการพ่วงอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน แบบ multi-level cascading  เพ่ือเพ่ิมจำนวนจอ และ

สร้าง Video Wall  ได้รวมสุงสุด  10x10 ได้  
13.8 รองรับการหมุนภาพกลับหัวแบบ 180 องศา ได้ 
13.9 รองรับความละเอียดสูงสุดถึง 1080P 
13.10 ควบคุมได้จาก ปุ่มกดหน้าเครื่อง, IR remote control และ RS232 
13.11 มีสวิชเปิด/ปิด ด้านหน้าเครื่อง 
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14. ชุดโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน 1 ระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 14.1 ชุดโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
14.1.1 ระบบสามารถติดตั้งได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) และ ลินุกซ์  

(Linux) เป็นอย่างน้อย  
14.1.2 รองรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ เช่น MySQL, PostgreSQL, Oracle หรอื    
          SQL Server ได้เป็นอย่างน้อย  
14.1.3 รองรับการทำงานกับภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งที่เป็นรหัส TIS-620 และ UTF-8  
         เป็นอย่างน้อย  
14.1.4 รองรับการกำหนดเวลาในการทำงานโดยอัตโนมัติ (Schedule) ผ่านทางการ 
         กำหนดค่าของระบบ 
14.1.5 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยใช้ตัวกลาง 
         จัดการข่าวสารข้อมูล (Message Broker) ด้วยโปรโตคอล AMQP เป็นอย่างน้อย  
14.1.6 รองรับรูปแบบการจัดส่งข้อมูลด้วย JSON หรือ XML เป็นอย่างน้อย  
14.1.7 รองรับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนในรูปแบบคิว (Queue) สำหรับการ  
          ป้องกันข้อมูลสูญหายระหว่างการส่ง ในกรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปลายทางไม่ 
          สามารถติดต่อได้ หรือไฟฟ้าดับ โดยข้อมูลจะจัดเก็บไว้ใน Queue จนกว่าจะถูกส่งถึง 
          ปลายทาง  
14.1.8 ระบบส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้แบบทันที หรือเรียลไทม์ (Realtime) หลังจากมีการ 
         ป้อนข้อมูลเข้าสู่คิวของ Message Broker  
14.1.9 รองรับการเข้ารหัสช่องทางการสื่อสารด้วย SSL เพ่ือป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างทาง 

 14.2 พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพ  ในพ้ืนที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ระบบรายงาน 506 และ Even Based Surveillance เปน็อย่างน้อย  

15. ชุดโปรแกรมนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Business Intelligence หรือ BI) แบบ Subscription 
3 ปี จำนวน 1 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 15.1 ชุดโปรแกรมนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Business Intelligence หรือ BI) แบบ 
Subscription 3 ปี จำนวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติดังนี้  

15.1.1  รองรับการนำเข้าข้อมูล จากข้อมูลต่างๆ  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เช่น Excel File,  
          Access, Oracle Data Base, My SQL Server, Csv ได้เป็นอย่างน้อย 
15.1.2  มีเทคโนโลยี VizQL เพ่ือช่วยให้แสดงผลข้อมูลมิติใดก็ได้เพียงการลากและวาง (Drag  
          and Drop) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลรวมถึงสามารถแสดงข้อมูลได้ในรูปแบบของ 
          กราฟิก 
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15.1.3  สามารถ Drill-Down, Drill-Up หรือ Role-Up เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลาย  
          มุมมอง (Multi-Dimensional Analysis) เพ่ือดูข้อมูลในระดับ Transaction-Level  
          ได้ (Drill Through) และ Slice and Dice ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์แบบหลายมุมมอง 
15.1.4  การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้น แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่ง และแผนภาพ 
          ภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างน้อย 
15.4.5  สามารถแสดงผลข้อมูลสถิติและรายงานแบบกำหนดขึ้นเอง (Customize Statistics   

  and Reports) จากมิติข้อมูล/ชุดข้อมูล/กลุ่มข้อมูล/ตัวแปรต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยง       
  กันในระบบ อาทิ การทำ Pivot หรือ ในลักษณะบันทึก (Save) ข้อมูลสถิติและ 
  รายงานที่เกิดจากกำหนดขึน้เองได้ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลสถิติ 
  และรายงานในครั้งต่อไป 

15.1.6  สามารถผสมผสานจากข้อมูลหลายๆ แหล่ง เพ่ือแสดงผลรายงานในรูปแบบกราฟ 
           ต่างๆ เช่น Pie Chart, Line Graph, Bar Graph, Map Graph เป็นต้น โดยสามารถ 
          กำหนดทั้งแบบ 2 มิติ ตามความต้องการ พร้อมทั้งสามารถ Drill Down เพ่ือดูข้อมูล 
           รายละเอียดจากราฟได้โดยตรงโดยไม่มีการเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติม 
15.1.7  ระบบปฏิบัติการที่รองรับ : Microsoft® Windows® Server 2012, 2012 R2,   
           2008 SP2 with platform update, 2008 R2, Windows® 10, 8.1, 8 or 7 on   
           x86 or x64 
15.1.8  รองรับ : Web Browsers ที่รองรับ: Android Browser (Android 3.2 or ขึ้นไป),  

Apple Safari 3.x ขึ้นไป, รวมถึง Safari บน iPad (iOS 5.1.1 -ขึ้นไป), Microsoft 
Edge หร ือ Internet Explorer 8 ข ึ ้น ไป , Mozilla Firefox 3.x ข ึ ้นไป , Google 
Chrome, รวมถ ึงอ ุปกรณ์ของ Android,Tableau Mobile iPad and Android 
Apps, ใช้งานได้กับ Apple App Store และ Google Play Store 

15.1.9  รองรับ : Data Sources : รองรับดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย : Google Analytics, 
Google Cloud SQL, Microsoft SQL Server 2005 or later, MySQL5.0 or later, 
Oracle Database 10.x or later, PostgreSQL8.3 or later, ProgressOpenEdge 
10.2B patch 4 or later (Windows only) SAP Sybase ASE 15.5 or later 
(Windows only),SAP Sybase IQ 15 or later (Windows only), Tableau Data 
Extract, Text files - comma separated value (.csv) 

15.2 จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
10 จังหวัดอุบลราชธานี จากรายงาน 506 และ Even Based Surveillance เป็นอย่างน้อย และจำนวนไม่น้อย
กว่า 2 รายงาน เช่น รายงานโรคโควิด-19 รายงานโรคไข้เลือดออก รายงานโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น เพ่ือบริหาร
จัดการข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์โรคต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจง่ายและครอบคลุม 
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16. ชุดโปรแกรมแผนที่ดาวเทียมภูมิภาค Geographic Information System (GIS) จำนวน 1 ระบบ 
16.1 ชุดโปรแกรมแผนที่ดาวเทียมภูมิภาค (GIS) จำนวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติดังนี้  

16.1.1  สามารถสร้างชั ้นข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงพื ้นที ่ (File Geodatabase) ในรูปแบบ 
Point, Multipoint, Polygon, Polyline และ Multipatch 

16.1.2  มีเครื่องมือช่วยสร้างข้อมูล ได้แก่ การกำหนดระยะ (Length) และมุม (Angle) การ
ต ั ้ งฉาก (Perpendicular) การขนาน (Parallel) ระยะก ันชน (Buffer) การวม 
(Merge) และมีเครื่องมือช่วยในการสร้างและแก้ไขข้อมูลกราฟิก ได้ Move, Rotate, 
Copy, Paste และ Split 

16.1.3  สามารถแสดงผลข้อมูล Raster ได้หลายรูปแบบ เช ่น Stretched, Classified, 
Unique Values ได้โดยรองรับชนิดของ Stretches ได้แก่ Standard Deviation, 
Histogram Equalize และ Minimum-Maximum 

16.1.4  สามารถเปลี่ยนการแสดงผลของข้อมูล Raster ด้วยเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Contrast 
Slider, Brightness Slider, Transparency Slider, Gamma Slider, Stretch, 
Resample, Swipe Layer และฟังก์ชันในการประมวลผลภาพ ได้แก่ Clip, Mask, 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Pan-sharpening แ ล ะ 
Mosaic 

16.1.5  สามารถเพ่ิมชั้นข้อมูลราสเตอร์หลายมิติ (Multidimensional Raster) เข้ามาในแผน
ที ่ได้โดยตรงในไฟล์รูปแบบ netCDF (Network Common Data Form) ได้เป็น
อย่างน้อย 

16.1.6 รองรับการทำงานร่วมกับข้อมูล Lidar จากไฟล์ LAS และไฟล์ ZLAS เป็นอย่างน้อย 
16.1.7 สามารถใช้คำอธิบายแผนที่แบบ Dynamic (Dynamic Labeling) โดยควบคุม

รูปแบบต่างๆ ของคำอธิบายแผนที่ได้ เช่น ชุดแบบอักษร (Font), ขนาดตัวอักษร 
(Size), สี (Color) และมีแถบเครื่องมือในการควบคุมตำแหน่งการวางคำอธิบายแผน
ที่ ในข้อมูลแบบ Point, Line หรือ Polygon และลดจำนวนคำอธิบายแผนที่ได้ 

16.1.8  สามารถเพ่ิมข้อความบนแผนที่ (Map Layout) แบบไดนามิก ได้แก่ วันที่ปัจจุบัน 
เวลาปัจจุบัน ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ชื่อแทนหน้าแผนที่ (Page Name) และหน้าของ
แผนที่ (Page Number) และผู้สร้างแผนที่ หรือผู้ใช้งาน   

16.1.9  มีชุดเครื่องมือช่วยสร้างคำอธิบายสัญลักษณ์ (Legend Wizard) ของชั้นข้อมูลบน
แผนที่ โดยสามารถเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการ หรือลบชั้นข้อมูลที่ไม่ต้องการได้ และ
กำหนดคุณสมบัติการแสดงสัญลักษณ์ ได้แก่ ให้เปลี่ยนแปลงตามขอบเขตแผนที่บน
หน้าจอ ณ ขณะนั้น (Current Extent) ได ้

16.1.10 สามารถสร้างกระบวนการการวิเคราะห์ (Model) ด้วยเครื่องมือสร้างโมเดล  
           (Model Builder) และรองรับการส่งออกไปในรูปแบบไฟล์ Python (.py) 
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16.2 ออกแบบรายงานวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพทางด้านภูมิศาสตร์ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จากรายงาน 506 และ Even Based Surveillance เป็นอย่าง
น้อย และจำนวนไม่น้อยกว่า 2 รายงาน เป็นอย่างน้อย เช่น รายงานโรคโควิด-19 รายงานโรคไข้เลือดออก 
รายงานโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนที่ดาวเทียม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสถานการณ์กับ
ตำแหน่งแผนที่ดาวเทียมภูมิภาค  
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รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้อง   

(รายละเอียดตามแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) ที่แนบท้ายเอกสาร
ประกวดราคา) 

 1. งานรื้อถอน  
  1.1 รื้อผนัง 1 ด้าน พร้อมประตูเดิมออก   
  1.2 รื้อสายไฟ และสายสัญญาณเดิมออก 
  1.3 รื้อโคมไฟ 
  1.4 ทำความสะอาดพ้ืนที่ 

 2. งานผนัง 
  2.1 ติดตั้งผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.  กรุ 2 ด้าน พื้นทีป่ระมาณ 17 ตารางเมตร   

 3. งานพื้น 
  3.1 ปูพื้นลามิเนตขนาด 8 มม.  พร้อมโฟมรองพ้ืน พ้ืนที่ประมาณ 42 ตารางเมตร 
  3.2 ปูกระเบื้องขนาด 24 x 24 นิ้ว พ้ืนที่ประมาณ 168 ตารางเมตร 
  3.3 ติดตั้งบัวเชิงผนังพีวีซี ชนิดต้น สูง 6 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 97 ตารางเมตร 

 4. งานระบบไฟฟ้าภายในและสายสัญญาณเครือข่าย 
  4.1 โคมฟลูออเรสเซนต์ฝา พลาสติค หลอดไฟ 1x36 w จำนวนไม่ต่ำกว่า  18 โคม 

4.2 โคมไฟดาวน์ไลท์ ชนิดกลม หน้าขาว ขนาด 4 นิ้ว ไม่ต่ำกว่า 8 โคม 
4.3 ติดตั้งปลั๊กไฟรางคู่ พร้อมสายดิน จำนวน 18 จุด 
4.4 ติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 จุด 

 5. ติดตั้งประตูอลูมิเนียม ลูกฟักกระจกใส ขนาด 55 มม. พร้อมช่องกระจกติดตาย จำนวน 1 ชุด 

 6. ทาสีอิมัลชั่น ทน สภาพอากาศ ชนิดภายใน พื้นที่ประมาณ 270 ตารางเมตร  

 7. ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3-6 จำนวน 1 ชุด 

8. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง 
8.1 เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
8.2 ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 
8.3 ทำงานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย 

8.3.1 แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell 
8.3.2 สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 

8.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90% 
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8.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานใน
ประเทศหรือมาตรฐานสกล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

9. ติดตั้งชุดประตูอัตโนมัติ Key Card Magnetic Lock จำนวน 1 ชุด 
 9.1 เครื่องควบคุมการเข้าออกประตูโดยการทาบบัตร จอสีคมชัด 2.4” TFT color Screen 
 9.2 ตัวเครื่องมีจอ LCD 4 แถว 16 ตัวอักษร 

 9.3 สามารถบันทึกการเข้าออกได้ไม่น้อยกว่า 160,000 รายการ  
 9.4 Support USB Ver 2.0 
 9.5 ใช้ Time Zone กำหนดการผ่านของบัตรแต่ละใบ สามารถกำหนดได้ 50 Time Zone 
 9.6 สามารถรองรับบัตรได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ใบ 
 9.7 ระยะการอ่านการ์ด 10-15 ซม. 
 9.8 สามารถปฏิบัติการในระบบ Stand Alone ในกรณีที่ระบบ Network บกพร่อง 
 9.9 เลือกระบบการเข้าออกประตูได้  
  9.9.1 ใช้บัตรทาบ 
  9.9.2 ใช้บัตรทาบพร้อมกดรหัส 
 9.10 มีระบบ Sleep Mode เพ่ือประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง 
 9.11 กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟ 

10. ป้ายแบคดรอป จำนวน 1 ป้าย 
10.1 ทำจากอลูนิเนียมกัดกรด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 70 ซม. 
10.2 ตัวหนังสือทำจากวัสดุ อคลิลิค ฉลุลงสี 
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11. ป้ายช่ือกลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จำนวน 1 ป้าย 
11.1 ป้ายทำด้วยไม้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 25 x 150 ซม.  
11.2 ตัวหนังสือทำจากวัสดุ อคลิลิค ฉลุลงสี 
 

 

 
 

12. ป้ายช่ือห้องตระหนักรู้สถานการณ์  จำนวน 1 ป้าย 
12.1 ป้ายทำด้วยไม้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 25 x 150 ซม.  
12.2 ตัวหนังสือทำจากวัสดุ อคลิลิค ฉลุลงสี 
 

 
 
 

เงื่อนไขการยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา 
 - ผู้เสนอราคาต้องจัดพิมพ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และรายละเอียดการจ้าง
ปรับปรุงพร้อมแนบแคตตาล็อก หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของพัสดุที่เสนอ แนบมาพร้อมกับการยื่นเสนอ
ราคา 

 
เงื่อนไขการส่งมอบ 
 กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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เงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
 ผู้รับจ้างยอมรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง และสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง
อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 

การส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
เรื ่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตใน
ประเทศ (ตามภาคผนวก 2 แนบท้ายหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564) เสนอผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม 
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