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  ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 
  การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2566) 
 

1. ความเป็นมา 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) จะด ำเนินกำรจัดเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ

ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะกำรใช้งำนถดถอยและเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของงำน ทั้งนี้ 
จะด ำเนินกำรเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30 ชุด ระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึง 
วันที่ 30 กันยำยน 2566 ประกอบด้วย  

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส ำหรับใช้งำนในส ำนักงำน พร้อมระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 29 ชุด 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะแบบ AIO (all-in-one) ส ำหรับใช้งำนในส ำนักงำน พร้อมเครื่อง

ส ำรองไฟและระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 ชุด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือด ำเนินกำรเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ ำนวน 30 ชุด เพ่ือ

ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะกำรใช้งำนถดถอย และเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของงำน 
 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
3.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้

ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
3.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ

หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สนช. ณ วัน

ประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอ
รำคำได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.10  ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรคลังก ำหนด 
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3.11  ผู้เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลำง 

3.12  ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

3.13  ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร  เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

3.14  ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในหัวข้อที่สัมพันธ์กับงำนที่ประกำศ
จ้ำง โดยมีมูลค่ำของผลงำนไม่น้อยกว่ำ 1,250,000.-บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) และเป็น
ผลงำนที่เป็นคู่สัญญำเดียวและท ำสัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอ
รำคำจะต้องส่งเอกสำรหนังสือรับรองผลงำนหรือส ำเนำสัญญำหรือส ำเนำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง มำประกอบกำร
พิจำรณำ 

 

4. คุณสมบตัิเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์รายการที่ 1 ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับใช้งานส านักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ จ านวน 29 ชุด มีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

4.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 10th Generation มีแกนประมวลผลหลัก (Core) 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 แกน หรือไม่น้อยกว่ำ 12 แกนเสมือน (12 Thread ) ท ำงำนที่ควำมถี่สัญญำณนำฬิกำ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 1.1 GHz จ ำนวน 1 หน่วย และมีหน่วยควำมจ ำชนิดแคชแบบ Smart Cache ไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ 

4.2 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด 2666 MHz DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 GB และ 
รองรับกำรขยำยสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 32 GB  

4.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Drive รูปแบบ M.2 PCIe Gen3 หรือดีกว่ำ 
และมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 512 GB  

4.4 มีหน่วยประมวลผลภำพ (Graphic Controller) มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ Intel UHD Graphics 620 
หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ  

4.5 มีจอสีแสดงผลขนำดไม่มำกกว่ำ 14 นิ้ว มีควำมละเอียดจอภำพไม่น้อยกว่ำ 1920 x 1080 pixel 
หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ และรองรับ Super Low Power LCD  พร้อมกล้องเว็บแคม ไมโครโฟน และล ำโพง
ติดตั้งภำยในตัวเครื่อง 

4.6 มีอุปกรณ์ควบคุมกำรชี้ต ำแหน่ง (Mouse Pointer) ในรูปแบบ Touchpad เป็นอย่ำงน้อย 
4.7 มี Keyboard บนตัวเครื่องที่มีตัวอักษรภำษำอังกฤษ ภำษำไทย ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ 

ต่ำงๆ พิมพ์ลงบนแป้นพิมพ์อย่ำงถำวร 
4.8 มีระบบกำรรับ-ส่งข้อมูล (I/O) ภำยในตัวเครื่อง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
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4.8.1 สำมำรถเชื่อมต่อเครือข่ำยในรูปแบบไร้สำย (WiFi) ที่รองรับมำตรฐำน IEEE 802.11ax 
หรือคุณสมบัติดีกว่ำ 

4.8.2 สำมำรถเชื่อมต่อเครือข่ำยในรูปแบบไร้สำย (Bluetooth) เวอร์ชั่น 5.1 หรือมีคุณสมบัติ
ดีกว่ำ 

4.8.3 มีช่องเชื่อมต่อ USB 3.0 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง และมีช่องเชื่อมต่อ USB Type C™  
Thunderbolt™ 3  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

4.8.4 มีช่องเชื่อมต่อสำย HDMI อย่ำงน้อย 1 ช่อง หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ 
4.9 มีแบตเตอรี่ขนำดไม่น้อยกว่ำ 52 WHr  
4.10 มีน้ ำหนักตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่ทั้งหมดไม่เกิน 1.50 กิโลกรัม 
4.11 มีระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Professional แบบ 64 bit พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่ถูกต้อง 

ตำมกฎหมำย แบบติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM) 
4.12 มีระบบช่วยตรวจสอบควำมผิดปกติของตัวเครื่อง (Diagnostic) ผ่ำนปุ่มคีย์ลัด (Boot Menu) 

โดยพัฒนำโดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์ มีควำมสำมำรถดังนี้ 
4.12.1 สำมำรถตรวจสอบควำมผิดปกติของอุปกรณ์เบื้องต้น (Diagnostic) ได้ไม่น้อยกว่ำ 

10 รำยกำร เช่น หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) หน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) หน่วย
ประมวลผลภำพ (Graphic Controller) ช่องเชื่อมต่อ USB แบตเตอรี่ พัดลมหน่วย
ประมวลผลกลำง (CPU Fan) ได้เป็นอย่ำงน้อย 

4.12.2 สำมำรถแสดงข้อมูลของตัวเครื่อง ชื่อรุ่นของเครื่อง ป้ำยบริกำร (Service Tag) หรือ 
หมำยเลขประจ ำเครื่อง (Serial Number) และ เวอร์ชั่นของ BIOS ได้เป็นอย่ำงน้อย 

4.13  เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนดังนี้ 
4.13.1 ได้รับรองมำตรฐำนทำงด้ำนกำรแผ่กระจำยของแม่เหล็กไฟฟ้ำ เช่น FCC Class A หรือ 

FCC Class B 
4.13.2 ได้รับรองมำตรฐำนทำงด้ำนควำมปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV หรือ EN  

4.14 มีหมำยเลขประจ ำเครื่อง (Serial Number หรือ Service Tag) ติดที่เครื่องที่เห็นได้ชัดเจน 
ที่มำจำกโรงงำนผู้ผลิต 

4.15 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริกำรดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้
เครื่อง ดังกล่ำว รวมถึง Driver ต่ำงๆ และ Bios Update ผ่ำนทำงระบบ Internet โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแจ้ง 
URL ให้ทรำบมำในเอกสำรเสนอรำคำ 

4.16 บริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริกำร Call Center ที่ให้บริกำรแบบ 7 วัน x 24 ชั่วโมง
พร้อมเบอร์โทรศัพท์รับแจ้งเหตุขัดข้องแบบเบอร์โทรฟรี โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องติดตั้ง Software 
ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบ แจ้งเตือนควำมช ำรุด เสียหำยของ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ได้แก่ Hard Disk, Memory, CPU โดยที่ Software นั้นต้องสำมำรถท ำกำรแจ้งเปิดงำนซ่อม
ผ่ำนทำง e-mail ไปยังศูนย์บริกำร Call Center ได้ โดยมีเอกสำรแคตตำล๊อค Datasheet พร้อมหนังสือ
รับรองจำกบริษัทผู้ผลิต หรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย 
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4.17 มีอุปกรณ์ต่อพวงเมำส์ (Mouse) ชนิดไร้สำย (Wireless) 
4.18 มีกระเป๋ำเป้สะพำยหลัง (Back Pack) จำกบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ ส ำหรับใส่ เครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 
 

5. คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์รายการที่ 2 ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) แบบ AIO (all-in-one) ส าหรบัใช้งานในส านักงาน พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟ (UPS) และระบบปฏิบัติการ จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้ 

5.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) 10th Generation มีแกนประมวลผลหลัก (Core) จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 8 แกน ท ำงำนที่ควำมถี่สัญญำณนำฬิกำไม่ต่ ำกว่ำ 2.9 GHz สำมำรถประมวลผลพร้อมกันได้ 
ไม่น้อยกว่ำ 16 Thread และมีหน่วยควำมจ ำชนิดแคชแบบ Smart Cache ไม่น้อยกว่ำ 16 MB หรือมี
คุณสมบัติดีกว่ำ 

5.2 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด 2666 MHz DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB และ 
รองรับกำรขยำยสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 128 GB 

5.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 7,200 รอบต่อนำที 
หรือดีกว่ำ และมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB 

5.4 มีหน่วยประมวลผลภำพ (Graphic Controller) มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ Intel UHD Graphics 
630 หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ 

5.5 จอแสดงผลภำพที่ติดตั้งมำกับตัวเครื่องชนิด IPS Anti-Glare หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 23.8 
นิ้ว สำมำรถรองรับควำมละเอียดในกำรแสดงผลภำพได้ไม่น้อยกว่ำ 1920x1080 พร้อมกล้อง Webcam ควำม
ละเอียด 2.0 MP โดยเป็นชนิด Pop-up 

5.6 มีขนำดของแหล่งจ่ำยไฟ (Power Supply) ไม่มำกกว่ำ 220 Watt หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ 
5.7 มีระบบกำรรับ-ส่งข้อมูล (I/O) ภำยในตัวเครื่อง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

5.7.1 มีช่องส ำหรับเชื่อมต่อเครือข่ำยผ่ำนสำย LAN แบบ Ethernet 10/100/1000 Mbps และ
มีช่องเชื่อมต่อ RJ-45 อย่ำงน้อย 1 ช่อง 

5.7.2 สำมำรถเชื่อมต่อเครือข่ำยในรูปแบบไร้สำย (WiFi) ที่รองรับมำตรฐำน IEEE 802.11ax 
หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ 

5.7.3 สำมำรถเชื่อมต่อเครือข่ำยในรูปแบบไร้สำย (Bluetooth) เวอร์ชั่น 5.0 หรือมีคุณสมบัติ
ดีกว่ำ 

5.7.4 มีช่องเชื่อมต่อสำย USB 3.0 รวมไม่น้อยกว่ำ 6 ช่อง โดยมีต ำแหน่งอยู่ด้ำนข้ำง ไม่น้อยกว่ำ 
2 ช่อง 

5.7.5 มีช่องเชื่อมต่อออกจอภำพแสดงผลด้ำนนอก ได้แก่ HDMI หรือ Display Port หรือมี
คุณสมบัติดีกว่ำ 

5.8 ตัวเครื่อง (Chassis) เป็นแบบ AIO (all-in-one) ซึ่งมจีอภำพและ CPU เป็นชิ้นเดียวกัน 
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5.9 มีระบบช่วยตรวจสอบควำมผิดปกติของตัวเครื่อง (Diagnostic) ผ่ำนปุ่มคีย์ลัด (Boot Menu) 
โดยพัฒนำโดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์ มีควำมสำมำรถดังนี้ 

5.9.1 สำมำรถตรวจสอบควำมผิดปกติของอุปกรณ์เบื้องต้น (Diagnostic) ได้ไม่น้อยกว่ำ 
10 รำยกำร เช่น CPU, Memory, USB, Video Card, CPU Fan เป็นต้น 

5.9.2 แสดงข้อมูลของตัวเครื่อง ชื่อรุ่นของเครื่อง, Service Tag หรือ Serial Number, เวอร์ชั่น
ของ BIOS 

5.10 มีอุปกรณ์ต่อพ่วง แป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ Multimedia ชนิด USB Port ที่มีอักษรไทย 
อังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมำยสัญลักษณ์พิเศษ ปรำกฏบนแป้นพิมพ์อย่ำงถำวร และเมำส์ (Mouse) Laser  
5-Button Mouse แบบ Multimedia ชนิด USB Port ทั้งแป้นพิมพ์และเมำส์ เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวเครื่อง 

5.11 มีระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Professional 64 bit พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย แบบติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM) 

5.12 มีหมำยเลขประจ ำเครื่อง (Serial Number หรือ Service Tag) ติดที่เครื่องที่เห็นได้ชัดเจน 
ที่มำจำกโรงงำนผู้ผลิต 

5.13 มีคู่มือกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ User Manual ส ำvหรับคอมพิวเตอร์ที่น ำเสนอเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริกำรดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำนเครื่องดังกล่ำว รวมถึง 
Driver ต่ำงๆ และ Bios Update ผ่ำนทำงระบบ Internet โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแจ้ง URL ให้ทรำบมำใน
เอกสำรเสนอรำคำ 

5.14 บริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริกำร Call Center ที่ให้บริกำรแบบ 7 วัน x 24 ชั่วโมง
พร้อมเบอร์โทรศัพท์รับแจ้งเหตุขัดข้องแบบเบอร์โทรฟรี โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องติดตั้ง Software 
ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบ แจ้งเตือนควำมช ำรุ ด เสียหำยของ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ได้แก่ Hard Disk, Memory, CPU โดยที่ Software นั้นต้องสำมำรถท ำกำรแจ้งเปิดงำนซ่อม
ผ่ำนทำง e-mail ไปยังศูนย์บริกำร Call Center ได้ โดยมีเอกสำรแคตตำล๊อค Datasheet พร้อมหนังสือ
รับรองจำกบริษัทผู้ผลิต หรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย 

5.15 เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนดังนี้ 
5.15.1 ได้รับรองมำตรฐำนทำงด้ำนกำรแผ่กระจำยของแม่เหล็กไฟฟ้ำ เช่น FCC Class A หรือ 

FCC Class B 
5.15.2 ได้รับรองมำตรฐำนทำงด้ำนควำมปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV หรือ EN 
5.15.3 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Energy Star 

5.16 มีเครื่องส ำรองไฟ (UPS) ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
5.16.1 มีขนำดก ำลังจ่ำย (Power Rating) ไม่น้อยกว่ำ 600 VA หรือ 400 Watts หรือมี

คุณสมบัติดีกว่ำ 
5.16.2 ภำคไฟฟ้ำขำเข้ำ มีแรงดันไฟฟ้ำ 220 VAC +/- 25 % หรือดีกว่ำ 
5.16.3 ภำคไฟฟ้ำขำเข้ำ มีควำมถี่ไฟฟ้ำ 50 Hz  +/- 10% หรือดีกว่ำ 
5.16.4 ภำคไฟฟ้ำขำออก มีแรงดันไฟฟ้ำในโหมดปรับแรงดัน 220 VAC +/- 10% หรือดีกว่ำ 
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5.16.5 ภำคไฟฟ้ำขำออก มีแรงดันไฟฟ้ำในโหมดจ่ำยไฟส ำรอง 220 VAC +/- 5 % หรือดีกว่ำ 
5.16.6 ภำคไฟฟ้ำขำออก มีควำมถ่ีไฟฟ้ำ 50 Hz +/- 0.1% หรือดีกว่ำ 
5.16.7 มีกำรควบคุมกำรท ำงำนด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 
5.16.8 เป็นเครื่องส ำรองไฟชนิด Line Interactive with Stabilizer 
5.16.9 มีช่องเสียบปลั๊กด้ำนหลัง (Outlet) ส ำหรับส ำรองไฟไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
5.16.10 มีระบบปิดเครื่องอัติโนมัติเมื่อไม่มีกำรใช้งำน 
5.16.11 มีถำด Hot swap ท ำให้สำมำรถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง 
5.16.12 ผลิตจำกโรงงำนที่มีแหล่งที่ตั้งในประเทศไทย โดยโรงงำนนั้นต้องได้รับกำรรับรอง 

มำตรฐำนกำรผลิต ISO 9001 และมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
(พร้อมเอกสำรแสดง) 

5.16.13 มีกำรรับประกันผลิตภัณฑ์และให้บริกำรหลังกำรขำย ณ สถำนที่ใช้งำน ตลอดอำยุ
สัญญำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 

6. เงื่อนไขการเสนอราคา  
 6.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องมีบุคลกรที่มีใบประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำน (Certification) ในกำรใช้
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐำนหรือขั้นสูง ประกอบด้วย ด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้ำนโปรแกรมส ำนักงำนส ำเร็จรูป ด้ำน
เครือข่ำย ด้ำนอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐำน และมีประสบกำรณ์ ในกำรติดตั้ง ดูแล บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม แก้ไขปัญหำ
กำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 คน และต้องเป็นพนักงำน พร้อมแนบหนังสือรับรองกำร
ท ำงำนจำกหน่วยงำน และส ำเนำใบประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำน (Certification) 
 6.2 ผู้เสนอรำคำต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรโดยตรงจำกบริษัทเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์ 
 6.3 ผลิตภัณฑ์ต้องได้กำรรับรองว่ำอยู่ในสำยกำรผลิตและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตยังไม่ประกำศภำวะ
สิ้นสุดกำรขำยหรือสิ้นสุดอำยุหรือสิ้นสุดบริกำร (End-of-Sale หรือ End-of-Life หรือ End-of-Service) 
ในกำรยื่นกำรสอบรำคำ จำกบริษัทที่เป็นบริษัทสำขำของบริษัทผู้ผลิตที่ประจ ำประเทศไทย ถ้ำในกรณีที่ไม่มี
บริษทัที่เป็นบริษัทสำขำของบริษัทผู้ผลิตที่ประจ ำประเทศไทย สำมำรถใช้จำกบริษัทผู้แทนจ ำหน่ำย 
 6.4 ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำรำยละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ สนช. ก ำหนด กับ 
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอเช่ำ ในทุกข้อก ำหนดให้แก่ สนช. พร้อมทั้งแนบแค็ตตำล็อกหรือเอกสำร
หลักฐำนต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรยืนยัน 
 6.5 ผู้เสนอรำคำต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ หรือ ท ำแถบสีข้อควำมลงในแค็ตตำล็อก หรือ เอกสำรที่
แสดงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอรำคำให้ชัดเจน เพ่ือคณะกรรมกำรสอบรำคำ
เช่ำจะได้พิจำรณำเอกสำรและแค็ตตำล็อกเป็นส ำคัญ 
 6.6 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอรำยละเอียดคุณลักษณะ ในเอกสำรขัดแย้งกันเอง สนช. สงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจำรณำในส่วนที่เป็นประโชยน์สูงสุดแก่ สนช. 
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 6.7 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ชนะกำรประกวดรำคำเช่ำ ต้องจัดท ำใบเสนอรำคำที่แยกรำยละเอียดรำคำ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จ ำนวน 2 รำยกำรดังกล่ำว ให้แก่ สนช. 
 6.8 กำรคิดค่ำเช่ำ จะเริ่มนับถัดจำกวันที่ได้มีคณะกรรมกำรตรวจรับงำน ได้ตรวจรับมอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร ที่ส่งมอบและติดตั้งครบถ้วนพร้อมใช้งำนเรียบร้อย
แล้ว 
 6.9 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งและโอนย้ำยข้อมูลของส ำนักงำน ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่ องที่
หมดสัญญำ ไปยังเครื่องใหม่ โดยผู้ประสงค์เสนอรำคำเป็นผู้รับ ภำระค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้น 
 

7. ระยะเวลาส่งมอบของ 
7.1 ต้องส่งมอบเครื่องเช่ำพร้อมติดตั้งฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ณ สถำนที่ส่งมอบ ภำยใน 60 วัน 

นับตั้งแตว่ันที่ลงนำมในสัญญำ 
7.2 ต้องท ำกำรติดตั้งและโอนย้ำยข้อมูลของส ำนักงำน ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่หมดสัญญำ ไปยัง

เครื่องใหม่ ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับจำกวันส่งมอบและท ำกำรตรวจรับเรียบร้อย และต้องติดตั้งโปรแกรม
ส ำหรับใช้งำนในเครื่องใหม่ให้แก่ผู้เช่ำตำมท่ีส ำนักงำนฯ ก ำหนด โดยพร้อมใช้งำน และต้องให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ
หำกเกิดควำมเสียหำยช ำรุด โดยมีรำยกำรที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงน้อย ดังนี้ 

 7.2.1 ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Professional 
 7.2.2 ติดตั้งโปรแกรมส ำหรับงำนเอกสำร Microsoft Office 
 7.2.3 กำรตั้งค่ำ Computer name, Domain, DNS Server address หรือ IP Address 
 7.2.4 กำรตั้งค่ำ / ติดตั้งเครื่องพิมพ์ 
 7.2.5 ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส 
 7.2.6 ติดตั้งโปรแกรมอ่ำนเอกสำรประเภท pdf 
7.3 กำรคิดค่ำเช่ำ จะเริ่มนับถัดจำกวันที่ได้มีคณะกรรมกำรตรวจรับ ได้ตรวจนับเครื่องคอมพิวเตอร์

และอุปกรณป์ระกอบ จ ำนวน 2 รำยกำร ที่ส่งมอบและติดตั้งครบถ้วนพร้อมใช้งำนเรียบร้อยแล้ว 
 

8.  วงเงินในการจัดหา 
งบประมำณในกำรเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จ ำนวน 2 รำยกำร ระยะเวลำ 3 ปี 

จ ำนวน 36 งวดๆ ละเท่ำกัน ในวงเงิน 2,5000,000.- บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ซึ่งวงเงินดังกล่ำวได้รวม
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืนๆ อำกรสแตมป์ ค่ำประกันควำมช ำรุดเสียหำยเครื่องและค่ำใช่จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว 
 

9. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 
9.1 รำคำกลำง 2,492,629.- บำท (สองล้ำนสี่แสนเก้ำหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบเก้ำบำทถ้วน) 
9.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 

- บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสชั่นแนลไอที จ ำกัด 
   - บริษัท อเวนิว เพอร์เฟคท์ ไอที จ ำกัด 

              - บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ำกัด 
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10.  เงื่อนไขการรับประกันความช ารุดบกพร่อง และความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
10.1 ผู้ให้เช่ำต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องในส่วนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้ติดตั้งมำกับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ยกเว้นแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ และแบตเตอรี่
เครื่องส ำรองไฟรับประกัน 2 ปี พร้อมบริกำรแบบนอกสถำนที่ (Onsite Service) โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
เพ่ิมเติม ตำมแบบมำตรำฐำนกำรให้บริกำร (Service Level Agreement) (SLA) แบบ 5 วันท ำกำร (วันจันทร์ 
– วันศุกร์) ภำยในระยะเวลำ 8 ชั่วโมง (8.30 น. – 17.30 น.) หรือ 8X5 

10.2 หำกเครื่องคอมพิวเตอร์เช่ำช ำรุดบกพร่องในส่วนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  โดยผู้เช่ำท ำกำร
ติดต่อไปยังผู้ให้เช่ำ ผู้ให้เช่ำจะต้องด ำเนินกำรเข้ำมำยังในส ำนักงำนภำยใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับกำรติดต่อจำก
ทำงผู้ให้เช่ำและหำกไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยใน 3 วันท ำกำร ผู้ให้เช่ำต้องหำเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำรองเข้ำมำ
ทดแทน โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ำรุดเสียหำยและหำกภำยใน 30 วันหำกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ช ำรุดเสียหำยไม่สำมำรถใช้งำนได้ในทุกกรณี ผู้ให้เช่ำต้องหำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ำมำทดแทน
เครื่องที่ช ำรุดเสียหำย โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ำหรือดีกว่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ำรุดเสียหำย โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย
ใดๆ เพ่ิมเติม 

10.3 ผู้ให้เช่ำ รับจะรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ อันมิใช่ควำมผิด
ของผู้เช่ำ ตลอดระยะเวลำที่เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในควำมครอบครองของผู้เช่ำ โดยควำมเสียหำยเกิดขึ้น
ภำยใตก้ำรใช้งำนที่ถูกวิธีเท่ำนั้น ยกเว้นควำมเสียหำยนั้นเกิดจำกน ำอุปกรณ์ไปใช้งำนผิดประเภท ควำมเลินเล่อ
ของผู้เช่ำ หรือจงใจท ำให้เสียหำย รวมถึงจำกภัยธรรมชำติ เช่น ภัยลมพำยุ ภัยน้ ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว คลื่นใต้
น้ ำหรือสึนำมิ ลูกเห็บ สงครำมและกำรก่อกำรร้ำย 

10.4 ผู้ให้เช่ำ มีหน้ำที่ในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภำพกำรใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ 
โดยต้องจัดหำเจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ มำประจ ำที่ส ำนักงำนฯ อย่ำงน้อย จ ำนวน 1 คน ในระหว่ำง
เวลำ 08.30-16.30 น. ในวันท ำกำรปกติ เป็นระยะเวลำ 1 ปี เพ่ือดูแล ตรวจสอบ บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
แก้ไขปัญหำกำรท ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้เช่ำ  
 

11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
 ในกำรพิจำรณำผลงำนกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนจะพิจำรณำตัดสิน 
โดยใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) และพิจำรณำจำกรำคำรวม โดย
พิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 

1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price)    ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 30 
2) ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ   ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 70 

 

12.  เงื่อนไขการน าคอมพิวเตอร์กลับคืน 
12.1 ผู้ให้เช่ำจะต้องแจ้งเตือนสิ้นสุดสัญญำให้ผู้เช่ำทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร ก่อนสิ้นสุด

ระยะเวลำสัญญำเช่ำ 
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12.2 ผู้ให้เช่ำต้องน ำเสนอรำยละเอียดและวิธีกำรลบท ำลำยข้อมูลให้ทำง สนช. พิจำรณำก่อน
ด ำเนินกำร เพ่ือลบข้อมูลทั้งหมดก่อนน ำเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจำก สนช. ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร
ก่อนสิ้นสุดสัญญำเช่ำ 

12.3 ผู้ให้เช่ำต้องมำท ำกำรขนย้ำยเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืนภำยในเวลำ 30 วันท ำกำร หลังจำก
สิ้นสุดสัญญำเช่ำ ในวันและเวลำท ำกำรของ สนช. เท่ำนั้น หำกพ้นก ำหนด สนช. จะไม่รับผิดชอบควำมเสียหำย
ที่อำจเกิดข้ึนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และผู้ให้เช่ำจะต้องรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรขนย้ำยเอง 
 

13.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

73/2 ถนนพระรำมท่ี 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท:์ 02-017 5555 ต่อ 627 
โทรสำร: 02-017 5566  
 


