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ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

การเชาเคร่ืองคอมพิวเตอร (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565) 
 

1. ความเปนมา 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) จะดําเนินการจัดเชาเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อ

ทดแทนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะการใชงานถดถอยและเพ่ือรองรับการขยายตัวของงาน ทั้งนี้ จะ

ดําเนินการเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 45 ชุด ระยะเวลาการเชา 3 ป ระหวาง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 

กันยายน 2565 ประกอบดวย  

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับใชงานในสํานักงาน พรอมระบบปฏิบัติการ จํานวน 41 ชุด 

2. เครื่องคอมพิ วเตอรแบบตั้ งโต ะสํ าหรับ ใช งานในสํ านักงาน  พรอมเค ร่ืองสํ ารองไฟและ

ระบบปฏิบัติการ จํานวน 4 ชุด 
 

2. วัตถุประสงค 

จัดเชาเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุคและเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ จํานวน 45 ชุด เพ่ือทดแทน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มสีมรรถนะการใชงานถดถอย และเพื่อรองรับการขยายตัวของงาน 
 

3. คุณสมบัติผูเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนนิติบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครฐักําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนติิบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

3.10  ไม เปนผู ท่ี ไม ผ าน เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามระเบียบที่ รัฐมนต รีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนด 
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3.11  ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  (Electronic 

Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง 

3.12  ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.13  ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

3.14  ผูเสนอราคาตองมีประสบการณและมีผลงานเก่ียวกับงานที่รับจาง โดยมีมูลคาของผลงานในหนึ่ง

โครงการไมนอยกวา 3,500,000.- บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาเดียวและทํา

สัญญาโดยตรงกับสวนราชการหรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได โดยผูเสนอราคาจะตองสงเอกสารหนังสอืรับรอง

ผลงานหรือสําเนาสัญญาหรอืสําเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจาง มาประกอบการพิจารณา 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร รายการที่ 1 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับใชงานสํานักงาน พรอมซอฟตแวรพื้นฐานสําหรับงานเอกสาร 

จํานวน 46 ชุด มีคณุสมบัติ ดังนี้ 

4.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ซึ่งประกอบดวยหนวยประมวลผลไมต่ํากวา 4 Core สามารถ

ประมวลผลพรอมกันไดไมต่ํากวา 8 Thread ดวยความเรว็นาฬิกาไมต่ํากวา 1.9 GHz มีรูปแบบหนวยความจํา

ภายใน CPU (Cache) และขนาดหนวยความจําไมต่ํากวา 8 MB หรือมีคุณสมบัติดีกวา 

4.2 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด 2400 MHz DDR4 หรือดีกวา และมีความจุไมนอยกวา 8 GB 

4.3 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Drive รูปแบบ M.2 PCIe หรือดีกวา และ

มีขนาดความจุไมนอยกวา 512 GB 

4.4 มีหนวยประมวลผลภาพ (Graphic Controller) มีคุณสมบัติเทียบเทา Intel UHD Graphics 

620 หรือมีคุณสมบัติดีกวา 

4.5 มีจอสีแสดงผลขนาดไมมากกวา 14 นิ้ว มีความละเอียดจอภาพไมนอยกวา 1920 x 1080 pixel 

หรือมีคุณสมบัติดีกวา และรองรับ Super Low Power LCD  พรอมกลองเว็บแคม ไมโครโฟน และลําโพง

ติดตั้งภายในตัวเครื่อง 

4.6 มี Keyboard บนตัวเครื่องที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ตัวเลขและสัญลักษณพิเศษตางๆ 

พิมพลงบนแปนพิมพอยางถาวร 

4.7 มีอุปกรณควบคุมการชี้ตําแหนง (Mouse Pointer) ในรปูแบบ Touchpad เปนอยางนอย 

4.8 มีระบบการรับ-สงขอมลู (I/O) ภายในตัวเคร่ือง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

4.8.1 สามารถเชื่อมตอเครือขายในรูปแบบไรสาย (WiFi) ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11ac 

หรอืคุณสมบัติดีกวา 

4.8.2 สามารถเชื่อมตอเครือขายในรูปแบบไรสาย (Bluetooth) เวอรชั่น 4.0 หรือมีคุณสมบัติ

ดีกวา 
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4.8.3 มีชองเชื่อมตอ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง โดยเปน USB 3.1 และมีชองเชื่อมตอ 

Thunderbolt 3 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

4.8.4 มีชองเชื่อมตอสาย HDMI อยางนอย 1 ชอง หรือมีคุณสมบัติดีกวา 

4.9 มีแบตเตอร่ีขนาดไมนอยกวา 60 WHr 

4.10  มีน้ําหนักตัวเคร่ืองรวมแบตเตอรี่ท้ังหมดไมเกิน 1.55 กิโลกรัม 

4.11  มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional แบบ 64 bit พรอมลิขสิทธ์ิการใชงานที่ถูกตอง

ตามกฎหมาย แบบติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

4.12  มีระบบชวยตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่อง (Diagnostic) ผานปุมคียลัด (Boot Menu) 

โดยพัฒนาโดยเจาของผลิตภัณฑ มีความสามารถ ดังนี้ 

4.12.1 สามารถตรวจสอบความผิดปรกติของอุปกรณเบื้องตน (Diagnostic) ไดไมนอยกวา 10 

รายการ เชน หนวยประมวลผลกลาง (CPU) หนวยความจําหลัก (RAM) หนวย

ประมวลผลภาพ (Graphic Controller) ชองเชื่อมตอ USB แบตเตอรี่ พัดลมหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU Fan) ไดเปนอยางนอย 

4.12.2 สามารถแสดงขอมูลของตัวเครื่อง ชื่อรุนของเครื่อง ปายบริการ (Service Tag) หรือ 

หมายเลขประจําเคร่ือง (Serial Number) และ เวอรชั่นของ BIOS ไดเปนอยางนอย 

4.13  เคร่ืองคอมพิวเตอรรุนท่ีเสนอตองผานการรับรองมาตรฐานดังนี้ 

4.13.1 ไดรับรองมาตรฐานทางดานการแผกระจายของแมเหล็กไฟฟา เชน FCC Class A หรือ 

FCC Class B 

4.13.2 ไดรบัรองมาตรฐานทางดานความปลอดภัย เชน UL หรือ TUV หรือ EN  

4.13.3 ไดรบัการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม เชน EPEAT  

4.14  มีหมายเลขประจําเครื่อง (Serial Number หรือ Service Tag) ติดท่ีเครื่องที่เห็นไดชัดเจนที่มา

จากโรงงานผูผลิต 

4.15  เคร่ืองคอมพิวเตอรที่เสนอตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการดาวนโหลดคูมือการใชงาน

เคร่ืองดังกลาว รวมถึง Driver ตางๆ และ Bios Update ผานทางระบบ Internet โดยผูเสนอราคาจะตองแจง 

URL ใหทราบมาในเอกสารเสนอราคา 

4.16  บริษัทเจาของผลิตภัณฑตองมีศูนยบริการ Call Center โดยตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เสนอตอง

ติดตั้ง Software ที่มีเคร่ืองหมายการคาเดียวกันกับตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบ แจงเตือนความชํารุด 

เสียหาย ของอุปกรณตางๆ ไดแก Hard Disk, Memory, CPU โดยที่ Software นั้นตองสามารถทําการแจง

เปดงานซอมอัตโนมัติผ านทาง e-mail ไปยังศูนยบ ริการ Call Center ได  โดยมี เอกสารแคตตาลอค 

Datasheet พรอมหนังสือรับรองจากบริษัทผูผลิต หรือสาขาของผูผลิตในประเทศไทย 

4.17  อุปกรณตอพวงเมาส (Mouse) ชนิดไรสาย (Wireless) 

4.18  มีกระเปาที่สําหรบัใสเครื่องคอมพิวเตอร 
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5. คุณสมบัติเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร รายการที่ 2  

เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (PC) สําหนับใชงานในสํานักงาน พรอมเคร่ืองสํารองไฟ (UPS) และ

ซอฟตแวรพ้ืนฐานสําหรับงานเอกสาร จํานวน 4 ชุด มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

5.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ซึ่งประกอบดวยหนวยประมวลผลไมนอยกวา 6 Core สามารถ

ประมวลผลพรอมกันไดไมนอยกวา 6 Thread ดวยความเร็วนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz และมีรูปแบบ

หนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 9 MB หรือมีคุณสมบัติดีกวา 

5.2 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด 2666 MHz DDR4 หรือดกีวา และมีความจุไมนอยกวา 8 GB 

5.3 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA ความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที 

หรือดีกวา และมีขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

5.4 มีหน วยประมวลผลภาพ (Graphic Controller) มีคุณสมบัติ เที ยบเท า Intel Integrated 

Graphics หรือมคีณุสมบัติดีกวา 

5.5 จอแสดงผลภาพท่ีติดตั้งมากับตัวเคร่ืองชนิด IPS Anti-Glare หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 23.8 

นิ้ว สามารถรองรับความละเอียดในการแสดงผลภาพไดไมนอยกวา 1920x1080 พรอมกลอง Webcam ความ

ละเอียด 2.0 MP โดยเปนชนิด Pop-up และ Internal Speaker 

5.6 มีขนาดของแหลงจายไฟ (Power Supply) ไมมากกวา 200 Watt และมีเทคโนโลยีประหยัด

พลังงานไฟฟา (Active PFC) หรือมีคุณสมบัติดีกวา 

5.7 มีระบบการรับ-สงขอมลู (I/O) ภายในตัวเคร่ือง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

5.7.1 มีชองสําหรับเชื่อมตอเครือขายผานสาย LAN แบบ Ethernet 10/100/1000 Mbps และ

มีชองเชื่อมตอ RJ-45 อยางนอย 1 ชอง 

5.7.2 สามารถเชื่อมตอเครือขายในรูปแบบไรสาย (WiFi) ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11ac 

หรอืคุณสมบัติดีกวา 

5.7.3 สามารถเชื่อมตอเครือขายในรูปแบบไรสาย (Bluetooth) เวอรชั่น 4.2 หรือมีคุณสมบัติ

ดีกวา 

5.7.4 มีชองเชื่อมตอสาย USB จํานวนไมนอยกวา 6 ชอง โดยเปน USB 3.1 หรือมีคุณสมบัติ

ดีกวา ไมนอยกวา 4 ชอง และมีตําแหนงอยูดานขางไมนอยกวา 2 ชอง 

5.7.5 มีชองเชื่อมตอออกจอภาพแสดงผลดานนอก ไดแก HDMI หรือ Display Port หรือมี

คุณสมบัติดีกวา 

5.8 ตัวเคร่ือง (Chassis) เปนแบบ จอภาพตองเปนชิ้นเดียวกันแบบ AIO (all-in-one) 

5.9 มีระบบชวยตรวจสอบความผิดปกติของตัวเคร่ือง (Diagnostic) ผานปุมคียลัด (Boot Menu) 

โดยพัฒนาโดยเจาของผลิตภัณฑ มีความสามารถ ดังนี้ 

 5.9.1 สามารถตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณเบื้องตน (Diagnostic) ไดไมนอยกวา 10 

รายการ เชน CPU, Memory, USB, Video Card, CPU Fan เปนตน 

 5.92 แสดงขอมูลของตัวเครื่อง ชื่อรุนของเครื่อง, Service Tag หรือ Serial Number, เวอรชั่น

ของ BIOS 
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5.10 มีอุปกรณตอพวง แปนพิมพ (Keyboard) แบบ Multimedia ชนิด USB Port ที่มีอักษรไทย 

อังกฤษ ตัวเลข และเคร่ืองหมายสัญลักษณพิเศษ ปรากฏบนแปนพิมพอยางถาวร และเมาส (Mouse) Laser 6-

Button Mouse แบบ Multimedia ชนิด USB Port 

5.11 มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional 64 bit พรอมลิขสิทธ์ิการใชงานที่ถูกตองตาม

กฎหมาย แบบติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

5.12 มีหมายเลขประจําเคร่ือง (Serial Number หรือ Service Tag) ติดท่ีเคร่ืองที่เห็นไดชัดเจนที่มา

จากบริษัทผูผลิต 

5.13 มีคูมือการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือ User Manual สําหรับคอมพิวเตอรที่นําเสนอเคร่ือง

คอมพิวเตอรที่เสนอตองมีระบบ Online Support ที่ ใหบริการดาวนโหลดคูมือการใชงานเคร่ืองดังกลาว 

รวมถึง Driver ตางๆ และ Bios Update ผานทางระบบ Internet โดยผูเสนอราคาจะตองแจง URL ใหทราบ

มาในเอกสารเสนอราคา 

5.14 บริษัทเจาของผลิตภัณฑตองมีศูนยบริการ Call Center โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตอง

ติดตั้ง Software ที่มีเคร่ืองหมายการคาเดียวกันกับตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบ แจงเตือนความชํารุด 

เสียหาย ของอุปกรณตางๆ ไดแก Hard Disk, Memory, CPU โดยที่ Software นั้นตองสามารถทําการแจง

เปดงานซอมอัตโนมัติผ านทาง e-mail ไปยังศูนยบ ริการ Call Center ได  โดยมี เอกสารแคตตาลอค 

Datasheet พรอมหนังสือรับรองจากบริษัทผูผลิต หรือสาขาของผูผลิตในประเทศไทย 

5.15 เคร่ืองคอมพิวเตอรรุนที่เสนอตองผานการรบัรองมาตรฐาน ดงันี้ 

5.15.1 ไดรับรองมาตรฐานทางดานการแผกระจายของแมเหล็กไฟฟา เชน FCC Class A หรือ 

FCC Class B 

5.15.2 ไดรับรองมาตรฐานทางดานความปลอดภัย เชน UL หรือ TUV หรอื EN 

5.15.3 ไดรับการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม เชน EPEAT 

5.15.4 ไดรับการรับรองมาตรฐาน Energy Star 

5.16 มีเคร่ืองสํารองไฟที่มีคุณสมบัติ ดังนี ้

5.16.1 มีกําลังไฟฟาสํารองไมนอยกวา 360 Watts หรือ 600 VA หรือมีคุณสมบัติดีกวา 

5.16.2 มีการควบคุมการทํางานดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร 

5.16.3 ระบบการทํางานแบบ Line Interactive Design with Stabilizer 

5.16.4 มีชองเสยีบปลั๊กดานหลัง (Outlet) สําหรบัสํารองไฟไมนอยกวา 3 ชอง 

5.16.5 มีแรงดันไฟฟาขาเขา 220 VAC +/- 25 % ความถี่ไฟฟา 50 Hz +/- 12% หรอืดีกวา 

5.16.6 มีแรงดันไฟฟาขาออกในโหมดปรับแรงดัน 220 VAC +/- 10% หรือดีกวา 

5.16.7 มีแรงดันไฟฟาขาออกในโหมดจายไฟสํารอง 220 VAC +/- 5 % หรือดีกวา 

5.16.8 มีแรงดันไฟฟาขาออก มีความถี่ไฟฟา 50 Hz +/- 0.1% 

5.16.9 มีถาด Hot swap สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรร่ีได 
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5.16.10 ผลิตจากโรงงานที่มีแหลงที่ตั้งในประเทศไทย โดยโรงงานนั้นตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานการผลิต ISO 9001:2008 และมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดลอม ISO 

14001:2004 (พรอมเอกสารแสดง) 

5.16.11 มีการรับประกันผลิตภัณฑและใหบริการหลังการขาย ณ สถานท่ีใชงาน ตลอดอายุ

สัญญาไมนอยกวา 2 ป  
 

6. เง่ือนไขการเสนอราคา 

6.1 ผูเสนอราคาจะตองมีบุคลากรที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน (Certification) ในการใช

คอมพิวเตอรพื้นฐานหรือขั้นสูง ประกอบดวย ดานฮารดแวร ซอฟตแวร ดานโปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป ดาน

เครือขาย ดานอินเทอรเน็ตพ้ืนฐาน มีประสบการณงานสนับสนุนดานเทคนิค IT Technical / IT Support/ 

Technical Specialist ในการติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม แกไขปญหาการทํางานของคอมพิวเตอร 

รวมทั้งไดรับประกาศนียบัตรรบัรองมาตรฐาน Microsoft Certified Solution Associated Window Server 

2016 (MCSA) จํานวนอยางนอย 2 คน และตองเปนพนักงานประจํา อายุงานไมนอยกวา 3 ป พรอมแนบ

สําเนาใบประกาศนยีบัตรรับรองมาตรฐาน (Certification) และหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน 

6.2 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการโดยตรงจากบริษัทเจาของ

ผลิตภัณฑ 

6.3 ผลิตภัณฑตองไดการรับรองวาอยูในสายการผลิตและเปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตยังไมประกาศภาวะ

สิ้นสุดการขายหรือสิ้นสุดอายุหรือสิ้นสุดบริการ (End-of-Sale หรือ End-of-Life หรือ End-of-Service) ใน

การย่ืนการสอบราคา จากบริษัทที่เปนบริษัทสาขาของบริษัทผูผลิตที่ประจําประเทศไทย ถาในกรณีที่ไมมีบริษัท

ที่เปนบรษิัทสาขาของบริษัทผูผลิตที่ประจําประเทศไทย สามารถใชจากบริษัทผูแทนจําหนาย 

6.4 ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ สนช. กําหนด กับ

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอเชา ในทุกขอกําหนดใหแก สนช. พรอมทั้งแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสาร

หลักฐานตางๆ เพ่ือเปนการยืนยัน 

6.5 ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือ ทาํแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อก หรือ เอกสารที่

แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอราคาใหชัดเจน เพื่อคณะกรรมการสอบ

ราคาเชาจะไดพิจารณาเอกสารและแคต็ตาล็อกเปนสําคัญ 

6.6 กรณีผูยื่นขอเสนอ เสนอรายละเอียดคุณลักษณะ ในเอกสารขัดแยงกันเอง สนช. สงวนสิทธ์ิที่จะ

พิจารณาในสวนที่เปนประโชยนสูงสุดแก สนช. 

6.7 การคิดคาเชา จะเร่ิมนับถัดจากวันท่ีไดมีคณะกรรมการตรวจรับงาน ไดตรวจรับมอบเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ ที่สงมอบและติดตั้งครบถวนพรอมใชงานเรียบรอย

แลว 

6.8 ผูเสนอราคาจะตองทําการติดต้ังและโอนยายขอมูลของสํานักงาน ที่อยูบนคอมพิวเตอรเครื่องที่

หมดสัญญา ไปยังเคร่ืองใหม โดยผูประสงคเสนอราคาเปนผูรับภาระคาใชจายเองทั้งสิ้น 
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7. ระยะเวลาสงมอบของ 

7.1 ตองสงมอบเครื่องเชาพรอมติดตั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ณ สถานที่สงมอบ ภายใน 45 วัน 

นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา 

7.2 ตองทําการติดตั้งและโอนยายขอมลูของสํานักงาน ที่อยูบนคอมพิวเตอรเครื่องที่หมดสัญญา ไปยัง

เคร่ืองใหม ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันสงมอบและทําการตรวจรับเรียบรอย และตองติดตั้งโปรแกรม

สําหรับใชงานในเครื่องใหมใหแกผูเชาตามที่สํานักงานฯ กําหนด โดยพรอมใชงาน และตองใหคําแนะนํา 

ปรึกษาหากเกิดความเสียหายชํารุด โดยมีรายการที่ตองดําเนินการอยางนอย ดังนี้ 

7.2.1 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional 

7.2.2 ติดตั้งโปรแกรมสําหรบังานเอกสาร Microsoft Office Standard 2016 

7.2.3 การตั้งคา Computer name, Domain, DNS Server address หรือ IP Address 

7.2.4 การตั้งคา / ติดตั้งเคร่ืองพิมพ 

7.2.5 ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส 

7.2.6 ติดตั้งโปรแกรมอานเอกสารประเภท pdf 

7.3 การคิดคาเชา จะเร่ิมนับถัดจากวันที่ไดมีคณะกรรมการตรวจรับ ไดตรวจนับเครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณประกอบ จํานวน 2 รายการ ที่สงมอบและติดตั้งครบถวนพรอมใชงานเรียบรอยแลว 
 

8. งบประมาณ 

งบประมาณในการเชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ จํานวน 2 รายการ ระยะเวลา 3 ป 

จํานวน 36 งวด ในวงเงิน 3,500,000.- บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) ซึ่งวงเงินดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

ภาษีอากรอื่นๆ อากรสแตมป คาประกันความชํารุดเสียหายเคร่ืองและคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
 

9. ราคากลางและแหลงที่มา 

9.1 ราคากลาง 3,457,812.- บาท (สามลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยสิบสองบาทถวน) 

9.2 แหลงที่มาของราคากลาง 

- บริษัท ซิสเต็มส ดอท คอม จํากัด 

- บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูช่ัน จํากัด 

- บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสชั่นแนลไอที จํากัด 
 

10. เงื่อนไขการรับประกันความชํารุดบกพรอง 

10.1 ผูใหเชาตองรับประกันความชํารุดบกพรองในสวนฮารดแวรและซอฟตแวรที่ไดติดตั้งมากับ

เคร่ืองคอมพิวเตอรทุกชนิด ตลอดระยะเวลาการเชา ยกวนแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคและแบตเตอรี่

เครื่องสํารองไฟรับประกัน 2 ป พรอมบริการแบบนอกสถานที่ (Onsite Service) โดยไมมีคาใชจายใดๆ 

เพ่ิมเติม ตามแบบมาตราฐานการใหบริการ (Service Level Agreement) (SLA) แบบ 5 วันทําการ (วันจันทร 

– วันศุกร) ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง (8.30 น. – 17.30 น.) หรือ 8X5 
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10.2 หากเคร่ืองคอมพิวเตอรเชาชํารุดบกพรองในสวนฮารดแวรและซอฟตแวร โดยผูเชาทําการ

ติดตอไปยังผูใหเชา ผูใหเชาจะตองดําเนินการเขามายังในสํานักงานภายใน 24 ชั่วโมงหลังไดรับการติดตอจาก

ทางผูใหเชาและหากไมสามารถแกไขไดภายใน 3 วันทําการ ผูใหเชาตองหาเคร่ืองคอมพิวเตอรสํารองเขามา

ทดแทน โดยมีคุณสมบัติเทียบเทาเครื่องคอมพิวเตอรที่ชํารุดเสียหายและหากภายใน 30 วันหากเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีชํารุดเสียหายไมสามารถใชงานไดในทุกกรณี ผูใหเชาตองหาเครื่องคอมพิวเตอรเขามาทดแทน

เคร่ืองท่ีชํารุดเสียหาย โดยมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ชํารุดเสียหาย โดยไมมีคาใชจาย

ใดๆ เพ่ิมเติม 

10.3 ผูใหเชา รับจะรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแกเคร่ืองคอมพิวเตอร อันมิใชความผิด

ของผูเชา ตลอดระยะเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอรอยูในความครอบครองของผูเชา โดยความเสียหายเกิดขึ้น

ภายใตการใชงานที่ถูกวิธีเทานั้น ยกเวนความเสยีหายนั้นเกิดจากนําอุปกรณไปใชงานผิดประเภท ความเลินเลอ

ของผูเชา หรือจงใจทําใหเสียหาย รวมถึงจากภัยธรรมชาติ เชน ภัยลมพายุ ภัยน้ําทวม ภัยแผนดินไหว คลื่นใต

น้ําหรือสึนามิ ลูกเห็บ สงครามและการกอการราย  
 

11. หลักเกณฑในการพิจารณา 

ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน โดย

ใชหลักเกณฑหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจาก 

ราคารวม โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนาหนักที่กําหนด ดังนี้ 

1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price)    กําหนดนาหนักเทากับรอยละ 30 

2) ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืนๆ   กําหนดนาหนักเทากับรอยละ 70 
 

12. เงื่อนไขการนําคอมพิวเตอรกลับคืน 

12.1 ผูใหเชาจะตองแจงเตือนสิ้นสุดสัญญาใหผูเชาทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ กอนสิ้นสุด

ระยะเวลาสัญญาเชา 

12.2 ผูใหเชาตองนําเสนอรายละเอียดและวิธีการลบทําลายขอมูลใหทาง สนช. พิจารณากอน

ดําเนินการ เพื่อลบขอมูลทั้งหมดกอนนําเคร่ืองคอมพิวเตอรออกจาก สนช. ลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ

กอนสิ้นสุดสัญญาเชา 

12.3 ผูใหเชาตองมาทําการขนยายเคร่ืองคอมพิวเตอรกลับคืนภายในเวลา 30 วันทําการ หลังจาก

สิ้นสุดสัญญาเชา ในวันและเวลาทําการของ สนช. เทานั้น หากพนกําหนด สนช. จะไมรับผิดชอบความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึนกับเครื่องคอมพิวเตอร และผูใหเชาจะตองรบัผดิชอบตอคาใชจายในการขนยายเอง 
 

13. สถานท่ีติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 
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