รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
1. ชื่อรายการ โครงการเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร! จํานวน 90 เครื่อง
2. จํานวนที่ต(องการ จํานวน 90 เครื่อง
3. รายละเอียดประกอบด(วย
โครงการเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร! จํานวน 90 เครื่อง วงเงิน 2,880,000 บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร! สําหรับงานประมวลผล จํานวน 90 เครื่อง มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีประสิทธิภาพสัญญาณนาฬิกาไมน0อยกวา 3.0 GHz หรือมี
คุณสมบัติดีกวา และมีหนวยความจํา L3 Cache ไมน0อยกวา 3 MB
1.2 แผงวงจรหลักต0องมีเครื่องหมายการค0าเดียวกับตัวเครื่องที่เสนอ
1.3 ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอรEต0องมีเครื่องหมายการค0าเดียวกันกับผลิตภัณฑEที่เสนอ และ
ต0องสามารถแสดงหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับตัวเครื่องได0
1.4 มีหนวยความจําหลักแบบ DDR3 1600 MHz หรือมีคุณสมบัติดีกวา ซึ่งมีขนาดไมน0อยกวา 4 GB
และสามารถรองรับการขยายหนวยความจําสูงสุดได0ไมน0อยกวา 16 GB
1.5 มีหนวยความจําสํารองเก็บบันทึกข0อมูล Hard Disk ขนาดความจุรวมไมต่ํากวา 1000GB
ความเร็วไมต่ํากวา 7200 rpm หรือมีคุณสมบัติดีกวา
1.6 มีหนวยควบคุมการแสดงผล ชนิด Integrated Intel Graphics Media Accelerator HD หรือ
ดีกวา และมีหนวยความจํา (Video Memory) ขนาดไมน0อยกวา 256 MB (สามารถใช0รวมกับ
หนวยความจําหลักได0)
1.7 มีสวนควบคุมการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) เปfนอุปกรณEที่ติดตั้งอยูบน
Mainboard ซึ่งสนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมี Interface เปfนแบบ RJ-45
1.8 มี USB Port จํานวนไมน0อยกวา 6 ชอง โดยเปfน USB 3.0 ไมน0อยกวา 2 ชอง และสามารถทํา
USB Disable ได0
1.9 มีพอรEต Serial port, Display Port และ VGA แบบ Build In บนแผงวงจรหลักอยางน0อยชนิดละ
1 พอรEต
1.10 มี PCI Express x16 อยางน0อย 1 Slot
1.11 มี Hardware ที่ชวยในการรักษาความปลอดภัยของข0อมูล โดยสามารถกําหนดสิทธEให0อุปกรณE
ที่มาตอเข0ากับ USB Port เชน External Hard disk และ Flash Drive ไมสามารถทําสําเนา
ข0 อ มู ล ออกไปได0 ในกรณี ที่ เ ปf น Software ต0 อ งมี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต0 อ งตามกฎหมาย และเปf น
เครื่องหมายการค0าเดียว กันกับตัวเครื่องที่เสนอ
1.12 แปsนพิมพEและเมาสEมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1.12.1 แปsนพิมพE มีตัวอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณEพิเศษ ปรากฏ
บนแปsนพิมพEอยางถาวร ใช0หัวเชื่อมตอแบบ USB หรือดีกวา
1.12.2 เมาสE เปfนชนิด OPTICAL 2 ปุyม มี Scrolling ใช0หัวเชื่อมตอแบบ USB หรือดีกวา
1.13 มีจอภาพสี ชนิด LCD หรือ LED ที่มีขนาดไมน0อยกวา 18.5 นิ้ว และมีความละเอียดไมต่ํากวา
1366 x 768 pixels มี Contrast Ratio ไมน0อยกวา 600:1
1.14 ตัวเครื่อง...

-21.14 ตัวเครื่อง (Chassis) เปfนแบบ Small Form Factor
1.15 ตัวเครื่องมีขนาดของแหลงจายไฟ (Power Supply) ไมเกินกวา 180 watt
1.16 ตัวเครื่อง, จอภาพ, แปsนพิมพE และเมาสE ที่เสนอต0องมีเครื่องหมายการค0าเดียวกัน โดย
ประทับตราเครื่องหมายการค0านั้นไว0บนอุปกรณEอยางถาวรจากโรงงานผลิต
1.17 เครื่องคอมพิวเตอรE สําหรับงานประมวลผล ที่เสนอ ต0องผานการรับรองมาตรฐานอยางน0อยดังนี้
1.17.1 ได0รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001และ ISO 14001 Series พร0อม
เอกสารรับรอง
1.17.2 ได0รับการรับรองมาตรฐานการแผกระจายของแมเหล็กไฟฟsาจากสถาบันได0รับการ
ยอมรับจากนานาชาติ เชน FCC พร0อมเอกสารรับรอง
1.17.3 ได0 รั บการรั บรองมาตรฐานด0 านความปลอดภั ยจากสถาบั นที่ ได0 รั บการยอมรั บจาก
นานาชาติ เชน UL หรือ CE หรือ หรือ CB หรือ CSA พร0อมเอกสารรับรอง
1.18 เครื่องคอมพิวเตอรE สําหรับงานประมวลผล ที่เสนอ ผู0เสนอราคาจะต0องได0รับการ แตงตั้งจาก
ผู0ผ ลิ ต หรื อสาขาของผู0 ผ ลิ ตในประเทศ (ในกรณี ที่อุปกรณE ที่เ สนอไมมีส าขาของผู0 ผ ลิ ตตั้ งอยู
ภายในประเทศ สามารถใช0หนังสือรับรองที่ออกจากผู0นําเข0าที่ได0รับการแตงตั้งจากผู0ผลิต) ให0
เปfนตัวแทนในการเสนอราคาในครั้งนี้ โดยผู0เสนอราคาจะต0องแนบหนังสือแตงตั้งฉบับจริงที่ระบุ
ชื่อโครงการ และเลขที่ ประกาศเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาผล
1.19 เครื่องคอมพิวเตอรE สําหรับงานประมวลผล ที่เสนอ ต0องมีระบบ Online Support ที่ให0บริการ
Download Driver ตาง ๆ ผานทางระบบ Internet โดยผู0เสนอราคาจะต0องแจ0งชื่อ Web Site
ให0ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้ด0วย
1.20 เครื่องคอมพิวเตอรEที่เสนอ ต0องมีระบบปsองกันหรือกุญแจล็อก เพื่อปsองกันการเป€ดฝาครอบ
เครื่อง โดยไมได0รับอนุญาต
2. อุปกรณ!กระจายสัญญาณ จํานวน 2 ชุด มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
2.1 เปfนอุปกรณEสลับสัญญาณ (Switch) ที่สามารถทํางานได0ทั้งในระดับ Layer 2 ได0เปfนอยางน0อย
2.2 มีความเร็ว Switching capacity หรือ Switching Fabric ไมต่ํากวา 8.8 Gbps และมี
Forwarding Rate ไมต่ํากวา 6.5 Mpps
2.3 มีพอรEตแบบ 10/100 Base-T จํานวนไมน0อยกวา 48 พอรEต มีพอรEตแบบ 10/100/1000 Base-X
จํานวนไมน0อยกวา 2 พอรEต และมี พอรEตแบบ mini-GBIC จํานวนไมน0อยกวา 2 พอรEต (share
mini-GBIC)
2.4 รองรับ Mac address ไมต่ํากวา 8,000 Addresses
2.5 สามารถทํา Port Base VLAN ได0ไมต่ํากวา 128 VLANs โดยมี VLAN ID ได0ไมต่ํากวา 4096
2.6 สามารถทํา Multicast Group ได0ไมต่ํากวา 256 groups
2.7 สามารถทํา Jumbo Frame 10 KB ได0
2.8 สามารถทํา Voice VLAN ได0
2.9 สามารถทํา IPv4/IPv6 dual stack ได0
2.10 สามารถ...

-32.10 สามารถทํา 802.1x โดยทํา Dynamic VLAN ได0
2.11 สามารถทํา Link Aggregation ได0ไมต่ํากวา 4 กลุม และในแตละกลุมสามารถมีจํานวนพอรEตได0
ไมต่ํากวา 4 พอรEต หรือ 16 พอรEตในการทําแบบ dynamic
2.12 สามารถทํา Port Mirroring ได0เปfนอยางน0อย
2.13 สามารถทํา IGMP v1/v2 Snooping ได0เปfนอยางน0อย
2.14 สามารถทํา Storm control เพื่อควบคุม traffic ทั้ง Broadcast, Multicast และ Unknown
Unicast
2.15 สามารถทํา Port mirroring และ VLAN mirroring ได0เปfนอยางน0อย
2.16 รองรับการทํางาน IPv6 applications Web, ping, SNTP, TFTP, RADIUS, syslog ได0เปfน
อยางน0อย
2.17 สนับสนุนการทํา QoS Hardware IPv6
2.18 สนับสนุนมาตรฐาน ได0อยางน0อยดังนี้
2.18.1 IEEE802.1D STP ,IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEEE802.1x
2.18.2 IEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad
2.19 สามารถทํา Class of Service ได0อยางน0อยดังนี้
2.19.1 Port based
2.19.2 802.1p VLAN priority based
2.19.3 IPv4/v6 IP precedence/DSCP based
2.19.4 DiffServ
2.20 สามารถบริหารจัดการตัวอุปกรณEผานทาง Web Base configuration HTTP ได0เปfนอยางน0อย
2.21 อุปกรณEสามารถ Upgrade Firmware รุนใหม ได0เปfนอยางน0อย
2.22 ได0รับการรับรองมาตรฐาน FCC, CE, UL และ CSA เปfนอยางน0อย
2.23 ผู0ให0เชาต0องทําการติดตั้งครุภัณฑEสําหรับเชาในรายการที่ 1 และ 2 ให0สามารถใช0งานได0ภายใน
ห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอรE จํานวน 2 ห0อง และต0องเชื่อมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรE
ของมหาวิทยาลัยฯ (Fiber Optic) ให0สามารถใช0งานได0อยางมีประสิทธิภาพ โดยไมคิดคาใช0จาย
ใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร! จํานวน 2 ชุด มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
3.1 เปfนเครื่องฉายภาพวีดีโอและคอมพิวเตอรEระบบ LCD หรือ DLP ขนาด 0.65 นิ้ว หรือดีกวา
3.2 มีความสองสวางของภาพไมต่ํากวา 3,400 ANSI Lumens
3.3 มีความละเอียดของภาพ WXGA 1280 x 800 จุด (NATIVE) รองรับได0ถึง UXGA 1600x1200 จุด
3.4 มีอัตราสวนความคมชัด 20,000: 1 (CONTRAST RATIO) และสามารถแสดงสีได0 1.07 พันล0านสี
หรือดีกวา
3.5 มีระบบ Brilliant Color TM ซึ่งให0สีสวยสมจริง
3.6 ใช0หลอดภาพขนาด 190 วัตตE หรือดีกวา
3.7 มีขนาด...

-43.7 มีขนาดเลนสEทางยาวโฟกัสตั้งแต F-2.5~2.67, f=21.8~23.98 มิลลิเมตร (PROJECTION LENS)
3.8 สามารถฉายภาพได0ตั้งแต 27.2 ~ 300 นิ้ว โดยมีระยะการฉายได0ตั้งแต 1.0 - 10เมตร
3.9 มีอายุการใช0งานของหลอดภาพยาวนาน 6,500ชั่วโมง (Dynamic) 6,000ชั่วโมง (ECO) และ
5,000 ชั่วโมง (Bright)
3.10 มีระบบ Automatic Frequency Control (Scan Rate) โดยมีชวงความถี่แนวตั้งที่ 24 ~ 85 Hz
และแนวนอน 15.3 ~ 91.1 kHz
3.11 รองรับสัญญาณวีดีโอ 3 มิติ ระบบ 720p, 1080i (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz)
3.12 มีชองสัญญาณ ดังตอไปนี้
3.12.1 มีชองสัญญาณขาเข0า ชนิด VGA จํานวน 2 Port , HDMI จํานวน 1 Port ,
Composite Video จํานวน 1 Port , S-video จํานวน 1 Port , Audio จํานวน 2 Port
3.12.2 มีชองสัญญาณขาออก: VGA จํานวน 1 Port , Audio จํานวน 1 Port
3.12.3 มีชองสัญญาณสําหรับคอนโทรน ชนิด RS-232 จํานวน 1 Port และ Mini USB
จํานวน 1 Port
3.13 มีลําโพงในตัว 1 ชุด กําลังขยายชุดละ 2 วัตตE
3.14 มีระบบ Direct power on เป€ดเครื่องทันทีหลังเสียบปลั๊ก
3.15 สามารถแสดงตัวอักษรของเมนูได0 26 ภาษา รวมถึงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.16 มีฟŠงกEชั่น Quick Resume ชวยให0เป€ดเครื่องได0รวดเร็ว ทันทีที่ป€ดเครื่อง
3.17 มีเทคโนโลยีไดนามิค ECO+ เพื่อให0ผู0ใช0สามารถถนอมอายุการใช0งานหลอดภาพได0ยาวนานถึง
10,000 ชั่วโมง
3.18 มีระบบแก0ไขความผิดพลาดจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (KEYSTONE CORRECTION) ได0แบบ
แนวตั้ง ±40°
3.19 มีรีโมทไร0สายควบคุมการสั่งงานและมีปุyมล็อค key pad ที่ตัวเครื่อง
3.20 มีชองล็อคแบบ Kensington lock ซึ่งชวยยึดโปรเจคเตอรEให0ติดอยูกับที่เพื่อปsองกันการถูก
โจรกรรม
3.21 ใช0ได0กับไฟฟsา 100-240 โวลตE 50/60 Hz, ประหยัดไฟในโหมดพักเครื่อง โดยใช0ไฟเพียง 0.5 วัตตE
3.22 ผู0ให0เชาจะต0องเชื่อมตอสายสัญญาณกับเครื่องจับภาพวัตถุ 3 มิติและจอภาพคอมพิวเตอรE ให0
สามารถใช0งานรวมกันได0อยางมีประสิทธิภาพ
3.23 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรE ที่เสนอ ผู0เสนอราคาจะต0องได0รับการ แตงตั้งจากผู0ผลิตหรือสาขา
ของผู0 ผ ลิ ต ในประเทศ (ในกรณี ที่อุ ป กรณE ที่ เ สนอไมมี ส าขาของผู0 ผ ลิ ต ตั้ งอยู ภายในประเทศ
สามารถใช0หนังสือรับรองที่ออกจากผู0นําเข0าที่ได0รับการแตงตั้งจากผู0ผลิต) ให0เปfนตัวแทนในการ
เสนอราคาในครั้งนี้ โดยผู0เสนอราคาจะต0องแนบหนังสือแตงตั้งฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการ และ
เลขที่ประกาศ เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาผล

4. ครื่องจับ...

-54. เครื่องจับภาพวัตถุ 3 มิติ จํานวน 2 ชุด มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
4.1 เปfนเครื่องนําเสนอภาพด0วยกล0องวีดีทัศนEที่ใช0 CMOS ขนาด 1/3 นิ้ว 3,200,000 พิกเซล
4.2 สามารถฉายแผนใส, วัตถุ 3 มิติ, ฟ€ลEมสไลดE , ฟ€ลEมเอ็กซEเรยEได0
4.3 สามารถเลือกระดับการแสดงผลได0อยางน0อย 3 ระดับ SXGA/XGA/720P
4.4 สามารถซูมภาพด0วยเลนสEได0 12 เทา (Optical) และ ซูมดิจิตอลได0 10 เทา (Digital)
4.5 หมุนได0 330 องศาในแนวตั้ง
4.6 สามารถหมุนภาพได0 0º, 90º, 180º, 270º จากปุyมกดที่ตัวเครื่อง
4.7 มีระบบ Auto Image Adjust สามารถปรับความคมชัดได0ในปุyมเดียว
4.8 สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติได0 (Auto/Manual Focus)
4.9 สามารถปรับความขาวได0อัตโนมัติ (Auto White Balance)
4.10 มีระบบปรับภาพ Positive / Negative, สี หรือ ขาว/ดํา และระบบการหยุดภาพนิ่ง (Image
Freeze)
4.11 สามารถบันทึกภาพเก็บไว0ในเครื่องได0 32 ภาพ (ในระบบ XGA) และ 12 ภาพ (ในระบบ SXGA)
4.12 สามารถแสดงภาพได0 2 ภาพในจอเดียวกัน (Image Split ) เปfนภาพปŠจจุบันและภาพที่บันทึกไว0
โดยในสวนภาพปŠจจุบันสามารถใช0งานได0ตามปกติ
4.13 มีไฟสองวัตถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1.8W อายุการใช0งาน 30,000 ชม. และมีไฟที่ฐานชนิด
LED ขนาด 4W
4.14 มีชองสัญญาณ ดังตอไปนี้
4.14.1 ชองรับสัญญาณ RGB Input x 2
4.14.2 PC Audio In (Mini Jack) x 2
4.14.3 Mic In (Phone Jack) x 1
4.14.4 C Video In (RCA) x 2
4.14.5 ชองจายสัญญาณ RGB Output x 2
4.14.6 Audio Out (Mini Jack) x 1
4.14.7 S Video Out x 1
4.14.8 C Video Out (RCA) x1
4.14.9 RS232 x 1 และ USB 2.0 x 1
4.15 มีรีโมทไร0สาย สามารถควบคุมเครื่องด0วยรีโมท พร0อมชองเก็บรีโมทในตัวเครื่อง
4.16 ผู0ให0เชาจะต0องติดตั้งและเชื่อมตอสายสัญญาณภาพกับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรE และจอภาพ
คอมพิวเตอรEให0สามารถใช0งานได0 โดยให0แยกสายสัญญาณคนละเส0นเพื่อตอเข0ากับชองสัญญาณ
RGB และใช0งานรวมกันได0อยางมีประสิทธิภาพ

4.17 เครื่องฉาย...

-64.17 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ที่เสนอ ผู0เสนอราคาจะต0องได0รับการ แตงตั้งจากผู0ผลิตหรือสาขาของ
ผู0ผลิตในประเทศ (ในกรณีที่อุปกรณEที่เสนอไมมีสาขาของผู0ผลิตตั้งอยูภายในประเทศสามารถใช0
หนังสือรับรองที่ออกจากผู0นําเข0าที่ได0รับการแตงตั้งจากผู0ผลิต) ให0เปfนตัวแทนในการเสนอราคา
ในครั้งนี้ โดยผู0เสนอราคาจะต0องแนบหนังสือแตงตั้งฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการ และเลขที่ประกาศ
เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาผล
5. การสงมอบ
ครุภัณฑEให0เชาทุกรายการจะต0องสงมอบพร0อมติดตั้งให0ใช0งานได0เปfนอยางดีภายใน 90 วัน นับจากวัน
ลงนามในสั ญ ญาและดํ า เนิ น การให0 เ ชาครุ ภั ณฑE ทุก รายการ อยู ในสภาพใช0 งานได0 ดี ต ามข0 อกํ า หนดตลอด
ระยะเวลา 3 ป‘ หรื อ 36 เดื อ น นั บ แตวั น ที่ ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง ครุ ภั ณ ฑE ใ ห0 เ ชาเปf น ที่ เ รี ย บร0 อ ยแล0 ว และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได0ตรวจสอบความเรียบร0อยแล0วหรือตามกําหนดการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทรEกําหนด
6. เงื่อนไขการเชา
6.1 ราคาที่เสนอเปfนราคาเชาระยะเวลา 36 เดือน
6.2 ผู0เชาสามารถใช0รายการครุภัณฑEให0เชาทั้งหมดโดยไมจํากัดชั่วโมงการใช0งาน ในแตละเดือนซึ่ง
รวมถึงคาบํารุงรักษาในคาบเวลาที่ต0องการบํารุงรักษาที่กําหนด
6.3 ผู0ให0เชาต0องดําเนินกิจการขายหรือให0เชาเครื่องคอมพิวเตอรEมาไมต่ํากวา 5 ป‘ กอนวันเสนอราคา
6.4 ผู0ให0เชาต0องมีเอกสารรับรองผลงานการขายหรือการเชาจากหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่
เชื่อถือได0 มูลคาไมน0อยกวา 1 ล0านบาท โดยเปfนผลงานที่ได0สงมอบงานเปfนที่เรียบร0อยแล0วกอน
วันเสนอราคาเชาในครั้งนี้
6.5 ผู0ให0เชาต0องดําเนินการติดตั้งครุภัณฑEให0เชาทั้งหมด ให0สามารถใช0งานได0อยางมีประสิทธิภาพ โดย
ไมคิดคาใช0จายเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรE หรือผู0เชา
6.6 ผู0ให0เชายินยอมให0ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรE หรือผู0เชา ใช0ประโยชนE และ
ยินยอมให0เปfนผู0จัดการครุภัณฑEให0เชาทั้งหมด เพื่อให0เกิดประโยชนEในการใช0งานมากที่สุด
6.7 ผู0ให0เชาต0องจัดสงผู0มีความชํานาญมาตรวจสอบ บํารุงรักษาครุภัณฑEให0เชาทั้งหมด ซึ่งต0องดูแลทั้ง
ในสวนของ Hardware และ Software ทุกๆ 4 เดือน โดยผู0ให0เชาต0องเสนอแผนบํารุงรักษาครุภัณฑE
ให0เชาที่เสนอตลอดระยะเวลาในสัญญาเชา 36 เดือน พร0อมกับเอกสารเสนอราคานี้ด0วย
6.8 ครุภัณฑEให0เชาที่เสนอต0องมีการรับประกันชิ้นสวนและการบริการ ณ สถานที่ติดตั้ง เปfนระยะเวลา
36 เดือน นับตั้งแตกรรมการตรวจรับได0ทําการตรวจรับครุภัณฑEให0เชาเรียบร0อยแล0ว โดยผู0ให0เชา
ต0องแนบหนังสือยืนยันการรับประกันตัวจริงมาพร0อมเอกสารการเสนอราคาเชานี้ด0วย

6.9 หากมี...

-76.9 หากมี ครุ ภัณฑEให0เ ชารายการใด ชํา รุด เสี ยหาย ผู0เ ชาจะแจ0 งให0ผู0 ให0 เ ชาทราบโดยการแจ0 งทาง
โทรศัพทE หรือ ทางแฟfกซE และผู0ให0เชาต0องดําเนินการแก0ไข ซอมแซมให0สามารถใช0งานได0 หรือ
จัดหาครุภัณฑEที่มีคุณสมบัติเดียวกันหรือดีกวา นํามาทดแทนให0เพียงพอกับจํานวนที่ชํารุด โดย
ดําเนินการให0แล0วเสร็จ ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน นับจากวันที่ได0รับแจ0งและไมคิดคาใช0จาย
ใดๆ เพิ่มเติม หากเกินกําหนดเวลานี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรE หรือผู0เชา จะ
ปรับคาเสียโอกาสในการใช0งานเปfนรายวันในอัตราเครื่องละเทากับร0อยละ 0.5 ของราคาครุภัณฑE
ให0เชาทั้งหมดตอเดือน
6.10 หากมีครุภัณฑEให0เชาชํารุดเสียหายแล0วไมดําเนินการตามข0อ 6.9 หรือมีจํานวนครุภัณฑEชํารุด
เสี ย หาย ในชวงระยะวั นและเวลาเดี ยวกั นของเวลาในสั ญญา 36 เดื อน ตามรายการคื อ เครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอรE สําหรับการเรียนการสอนตั้งแต 20 เครื่องขึ้นไป หรืออุปกรณEกระจายสัญญาณ
จํานวน 2 เครื่อง หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรE จํานวน 2 เครื่อง หรือเครื่องจับภาพวัตถุ 3 มิติ
(Visualizer) จํานวน 2 เครื่อง ผู0เชา สามารถยกเลิกสัญญาเชาในครั้งนี้ได0ทันทีและผู0ให0เชา
จะต0องเสียคาปรับ จํานวนเงิน 20% ของราคาเชาทั้งหมด 36 เดือน
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