
ประกาศการจัดหาเลขท่ี  2 /2561 

                     เรื่อง การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook High Performance โดยวิธีคัดเลือก 

      ด้วยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความประสงค์            
จะจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook High Performance (Tablet ยี่ห้อ Microsoft New Surface 
Pro) จ านวน 41 ชุด โดยมีราคากลางชุดละ 58,962 บาท (ไม่รวม VAT)  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าเสนอราคา
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.   เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย และด าเนินการค้าด้านคอมพิวเตอร์มาแล้ว 
  ไม่ต่ ากว่า 3 ปี  

2. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดง 
บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2554 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม เช่น จะต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่าย
เป็นเงินสดก็ได้  เป็นต้น 

3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของส านักงาน หรือของส่วนงานราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

4. ไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่ส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

    ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องยื่นซองประกอบด้วย  

1) ซองคุณสมบัติของผู้เสนอราคา (หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนา 
      ทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 
      บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) 
2) ซองข้อเสนอด้านเทคนิค (ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับคุณสมบัติ 

                      ที่ส านักงานก าหนด พร้อมระบุรายละเอียดที่เสนอ แคตตาล็อก เอกสารทางเทคนิค 
                      อ่ืน ๆ ตามข้อก าหนด) 

3) ซองใบเสนอราคา 
 

      ก าหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 21 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ที่ท าการของ        
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ชั้น 13 เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะไม่พิจารณาซองข้อเสนอที่มิได้ยื่น ณ สถานที่ 

    และในวันเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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           สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 
    ได้ที่หมายเลข 0-2033-9971 ในวันและเวลาท าการของส านักงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 

 
 

              ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 
                                       12  มีนาคม 2561 

 
 
    เอกสารแนบ  ข้อก าหนดความต้องการ จ านวน 1 หน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

“ส านักงานมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน 
จะด าเนินการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักงานเป็นส าคัญ” 

 

     



 

ข้อก ำหนดควำมต้องกำร 
Tablet ยี่ห้อ Microsoft New Surface Pro และอุปกรณ์เสริม 

 

1. วัตถุประสงค์  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ประสงค์จะจัดซื้อ Tablet ยี่ห้อ 
Microsoft New Surface Pro และอุปกรณ์เสริม  
 

2. รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะของอุปกรณ์  
ส่วนที่ 1 Tablet ยี่ห้อ Microsoft รุ่น New Surface Pro จ ำนวน 41 ชุด ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
2.1 เป็น Tablet ยี่ห้อ Microsoft รุ่น New Surface Pro  
2.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i5 และมีสถาปัตยกรรมแบบ Intel 7th Generation  
2.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลถาวร (Hard Disk) ชนิด SSD (Solid State Drive) ที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB  
2.4 มีหน่วยความจ าหลัก (Memory) มีขนาดรวมไม่น้อยกว่า 8 GB  
2.5 มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานต่อเนื่องได้นานอย่างน้อย 10 ชั่วโมง  
2.6 มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 Pro หรือสูงกว่า  
 

ส่วนที่ 2 อุปกรณ์เสริม (Accessories)  
2.7 มีแป้นพิมพ์ Microsoft Surface Pro Signature Type Cover หรือสูงกว่า ที่มีอักษรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ที่สามารถถอดหรือประกอบได้ และสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft New Surface Pro ได้ 
จ านวน 41 ชุด  
2.8 มีปากกา Microsoft Surface Pen ที่สามารถเขียนบนจอชนิดสัมผัสได้ โดยเชื่อมต่อแบบ Bluetooth 
รองรับแรงกด 4,096 จุด และสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft New Surface Pro ได้ จ านวน 41 ชุด  
 

3. กำรส่งมอบ  
ส่งมอบ ณ สถานที่ใช้งานตามวันและเวลาที่ ก.ล.ต. ก าหนด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญา 
 

4. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
4.1 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือบริษัทตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
Authorize Device Distributor ประจ าประเทศไทย  
4.2 ต้องรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ยกเว้น แป้นพิมพ์ ปากกา และ Adapter 
ต้องรับประกันอย่างน้อย 1 ปี  
4.3 ต้องแก้ไขซ่อมแซมในกรณีท่ีอุปกรณ์ขัดข้องให้ใช้งานได้ตามปกติภายใน 15 วันท าการ ตลอดระยะเวลา
การรับประกัน  
4.4 ต้องมีคู่มือในการใช้งานที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ชุด  
4.5 ต้องให้ค าแนะน าการใช้งานอุปกรณ์  

 


