ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
การเชาเครื่องคอมพิวเตอร (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565)
1. ความเปนมา
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) จะดําเนิน การจัดเชาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ
ทดแทนครุภัณฑคอมพิว เตอรที่มีสมรรถนะการใชงานถดถอยและเพื่อ รองรับ การขยายตัวของงาน ทั้ งนี้ จะ
ดําเนิ น การเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 45 ชุ ด ระยะเวลาการเช า 3 ป ระหวาง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30
กันยายน 2565 ประกอบดวย
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับใชงานในสํานักงาน พรอมระบบปฏิบัติการ จํานวน 41 ชุด
2. เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ บบตั้ ง โต ะ สํ า หรั บ ใช ง านในสํ า นั ก งาน พร อ มเครื่ อ งสํ า รองไฟและ
ระบบปฏิบัติการ จํานวน 4 ชุด
2. วัตถุประสงค
จัดเช าเครื่องคอมพิ วเตอรโน ตบุคและเครื่อ งคอมพิ วเตอรแ บบตั้งโตะ จํา นวน 45 ชุด เพื่ อทดแทน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่มี สี มรรถนะการใชงานถดถอย และเพื่อรองรับการขยายตัวของงาน
3. คุณสมบัติผูเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเป น นิ ติบุ คคลซึ่ง อยู ระหวา งถูก ระงับ การยื่น ขอ เสนอหรือทํ า สัญ ญากั บ หน วยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม เป น นิติบุ คคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่ อผูทิ้ งงานและไดแจ งเวียนชื่ อใหเป นผู ทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน หุ น สวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มีคุณ สมบัติ แ ละไมมีลั ก ษณะต องห ามตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อ จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8 ไม เป น ผูมี ผลประโยชนรวมกัน กั บ ผูยื่นข อเสนอราคารายอื่ น ที่เขา ยื่ น ข อ เสนอให แ กสํ านั ก งาน
นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.9 ไม เป น ผู ได รับ เอกสิท ธิ์ห รือ ความคุ มกั น ซึ่ง อาจปฏิ เสธไมย อมขึ้น ศาลไทย เว น แต รัฐ บาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ไม เ ป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังกําหนด
1/8

3.11 ผู เสนอราคาต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐด ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง
3.12 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.13 ผู เสนอราคาซึ่ ง ได รับ คัดเลือ กเป น คูสัญ ญาต อ งรับ และจ ายเงิน ผ า นบั ญ ชี ธนาคาร เว น แต ก าร
จายเงินแตละครั้งซึ่งมี มูลคาไมเกินสามหมื่น บาทคูสัญ ญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
3.14 ผูเสนอราคาตองมีประสบการณและมีผลงานเกี่ยวกับงานที่รับจาง โดยมีมูลคาของผลงานในหนึ่ง
โครงการไมนอยกวา 3,500,000.- บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาเดียวและทํา
สัญญาโดยตรงกับสวนราชการหรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได โดยผูเสนอราคาจะตองสงเอกสารหนังสือรับรอง
ผลงานหรือสําเนาสัญญาหรือสําเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจาง มาประกอบการพิจารณา
4. คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร รายการที่ 1
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับใชงานสํานักงาน พรอมซอฟตแวรพื้นฐานสําหรับงานเอกสาร
จํานวน 46 ชุด มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
4.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ซึ่งประกอบดวยหนวยประมวลผลไมต่ํากวา 4 Core สามารถ
ประมวลผลพรอมกันไดไมตํา่ กวา 8 Thread ดวยความเร็วนาฬิกาไมต่ํากวา 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 มี ห น วยประมวลผลภาพ (Graphic Controller) มี คุ ณ สมบั ติ เทีย บเท า Intel UHD Graphics
620 หรือมีคุณสมบัติดีกวา
4.5 มีจอสีแสดงผลขนาดไมมากกวา 14 นิ้ว มีความละเอียดจอภาพไมนอยกวา 1920 x 1080 pixel
หรือ มีคุณ สมบัติ ดีก วา และรองรับ Super Low Power LCD พรอ มกลองเว็บ แคม ไมโครโฟน และลํ าโพง
ติดตั้งภายในตัวเครื่อง
4.6 มี Keyboard บนตัวเครื่องที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ตัวเลขและสัญลักษณพิเศษตางๆ
พิมพลงบนแปนพิมพอยางถาวร
4.7 มีอุปกรณควบคุมการชี้ตําแหนง (Mouse Pointer) ในรูปแบบ Touchpad เปนอยางนอย
4.8 มีระบบการรับ-สงขอมูล (I/O) ภายในตัวเครื่อง ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.8.1 สามารถเชื่อ มตอ เครือ ขา ยในรูปแบบไรสาย (WiFi) ที่รองรั บ มาตรฐาน IEEE 802.11ac
หรือคุณสมบัติดีกวา
4.8.2 สามารถเชื่อมตอเครือขายในรูป แบบไรสาย (Bluetooth) เวอร ชั่น 4.0 หรือมี คุณสมบั ติ
ดีกวา
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4.8.3 มีช อ งเชื่อ มตอ USB จํา นวนไม นอ ยกวา 2 ชอ ง โดยเป น USB 3.1 และมีช อ งเชื่ อ มต อ
Thunderbolt 3 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
4.8.4 มีชองเชื่อมตอสาย HDMI อยางนอย 1 ชอง หรือมีคุณสมบัติดีกวา
4.9 มีแบตเตอรี่ขนาดไมนอยกวา 60 WHr
4.10 มีน้ําหนักตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่ทั้งหมดไมเกิน 1.55 กิโลกรัม
4.11 มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional แบบ 64 bit พรอมลิขสิทธิ์การใชงานที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย แบบติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
4.12 มีระบบชวยตรวจสอบความผิดปกติของตั วเครื่อง (Diagnostic) ผานปุมคีย ลัด (Boot Menu)
โดยพัฒนาโดยเจาของผลิตภัณฑ มีความสามารถ ดังนี้
4.12.1 สามารถตรวจสอบความผิดปรกติของอุปกรณเบื้องตน (Diagnostic) ไดไมนอยกวา 10
รายการ เช น หน ว ยประมวลผลกลาง (CPU) หน ว ยความจํ า หลั ก (RAM) หน ว ย
ประมวลผลภาพ (Graphic Controller) ชอ งเชื่อ มตอ USB แบตเตอรี่ พั ด ลมหนว ย
ประมวลผลกลาง (CPU Fan) ไดเปนอยางนอย
4.12.2 สามารถแสดงข อมู ลของตัวเครื่อง ชื่อรุนของเครื่อง ป ายบริการ (Service Tag) หรือ
หมายเลขประจําเครื่อง (Serial Number) และ เวอรชั่นของ BIOS ไดเปนอยางนอย
4.13 เครื่องคอมพิวเตอรรนุ ที่เสนอตองผานการรับรองมาตรฐานดังนี้
4.13.1 ไดรับรองมาตรฐานทางดานการแผกระจายของแมเหล็กไฟฟา เชน FCC Class A หรือ
FCC Class B
4.13.2 ไดรบั รองมาตรฐานทางดานความปลอดภัย เชน UL หรือ TUV หรือ EN
4.13.3 ไดรบั การรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม เชน EPEAT
4.14 มีหมายเลขประจําเครื่อง (Serial Number หรือ Service Tag) ติดที่เครื่องที่เห็นไดชัดเจนที่มา
จากโรงงานผูผลิต
4.15 เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการดาวนโหลดคูมือการใชงาน
เครื่องดังกลาว รวมถึง Driver ตางๆ และ Bios Update ผานทางระบบ Internet โดยผูเสนอราคาจะตองแจง
URL ใหทราบมาในเอกสารเสนอราคา
4.16 บริษัทเจาของผลิตภัณฑตองมีศูนยบ ริการ Call Center โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตอง
ติดตั้ง Software ที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบ แจงเตือนความชํารุด
เสี ยหาย ของอุปกรณ ตางๆ ไดแก Hard Disk, Memory, CPU โดยที่ Software นั้น ต องสามารถทําการแจ ง
เป ด งานซ อ มอั ต โนมั ติ ผ า นทาง e-mail ไปยั ง ศู น ย บ ริ ก าร Call Center ได โดยมี เอกสารแคตตาล อ ค
Datasheet พรอมหนังสือรับรองจากบริษัทผูผลิต หรือสาขาของผูผลิตในประเทศไทย
4.17 อุปกรณตอพวงเมาส (Mouse) ชนิดไรสาย (Wireless)
4.18 มีกระเปาที่สําหรับใสเครื่องคอมพิวเตอร
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5. คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร รายการที่ 2
เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (PC) สําหนับใชงานในสํานักงาน พรอมเครื่องสํารองไฟ (UPS) และ
ซอฟตแวรพื้นฐานสําหรับงานเอกสาร จํานวน 4 ชุด มีคุณสมบัติ ดังนี้
5.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ซึ่งประกอบดวยหนวยประมวลผลไมนอยกวา 6 Core สามารถ
ประมวลผลพรอมกั น ได ไ ม น อ ยกว า 6 Thread ดว ยความเร็ว นาฬิ ก าไม น อ ยกว า 3.0 GHz และมี รูป แบบ
หนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 9 MB หรือมีคุณสมบัติดีกวา
5.2 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด 2666 MHz DDR4 หรือดีกวา และมีความจุไมนอยกวา 8 GB
5.3 มีหนวยจัดเก็บ ขอมู ล (Hard Drive) ชนิด SATA ความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบต อนาที
หรือดีกวา และมีขนาดความจุไมนอ ยกวา 1 TB
5.4 มี ห น ว ยประมวลผลภาพ (Graphic Controller) มี คุ ณ สมบั ติ เที ย บเท า Intel Integrated
Graphics หรือมีคณ
ุ สมบัติดีกวา
5.5 จอแสดงผลภาพที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องชนิด 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 มีขนาดของแหลงจ ายไฟ (Power Supply) ไมม ากกวา 200 Watt และมีเทคโนโลยี ป ระหยั ด
พลังงานไฟฟา (Active PFC) หรือมีคุณสมบัติดีกวา
5.7 มีระบบการรับ-สงขอมูล (I/O) ภายในตัวเครื่อง 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
หรือคุณสมบัติดีกวา
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 ตัวเครื่อง (Chassis) เปนแบบ จอภาพตองเปนชิ้นเดียวกันแบบ AIO (all-in-one)
5.9 มีระบบชว ยตรวจสอบความผิดปกติข องตัวเครื่อง (Diagnostic) ผานปุม คี ย ลั ด (Boot Menu)
โดยพัฒนาโดยเจาของผลิตภัณฑ มีความสามารถ ดังนี้
5.9.1 สามารถตรวจสอบความผิ ดปกติ ของอุป กรณ เบื้อ งต น (Diagnostic) ได ไม น อยกวา 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 มีอุป กรณ ตอ พวง แปน พิมพ (Keyboard) แบบ Multimedia ชนิ ด USB Port ที่มีอั ก ษรไทย
อังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมายสัญลักษณพิเศษ ปรากฏบนแปนพิมพอยางถาวร และเมาส (Mouse) Laser 6Button Mouse แบบ Multimedia ชนิด USB Port
5.11 มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional 64 bit พรอมลิขสิทธิ์การใชงานที่ถูกตองตาม
กฎหมาย แบบติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
5.12 มีหมายเลขประจําเครื่อง (Serial Number หรือ Service Tag) ติดที่เครื่องที่เห็นไดชัดเจนที่มา
จากบริษัทผูผลิต
5.13 มีคูมือการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรหรือ User Manual สําหรับคอมพิวเตอรที่นําเสนอเครื่อง
คอมพิ วเตอร ที่เสนอต อ งมี ระบบ Online Support ที่ ให บ ริก ารดาวน โหลดคู มือ การใช งานเครื่ องดั งกล า ว
รวมถึง Driver ตางๆ และ Bios Update ผานทางระบบ Internet โดยผูเสนอราคาจะตองแจง URL ใหทราบ
มาในเอกสารเสนอราคา
5.14 บริษัทเจาของผลิตภัณฑตองมีศูนยบริการ Call Center โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตอง
ติดตั้ง Software ที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบ แจงเตือนความชํารุด
เสี ยหาย ของอุปกรณ ตางๆ ไดแก Hard Disk, Memory, CPU โดยที่ Software นั้น ต องสามารถทําการแจ ง
เป ด งานซ อ มอั ต โนมั ติ ผ า นทาง e-mail ไปยั ง ศู น ย บ ริ ก าร Call Center ได โดยมี เอกสารแคตตาล อ ค
Datasheet พรอมหนังสือรับรองจากบริษัทผูผลิต หรือสาขาของผูผลิตในประเทศไทย
5.15 เครื่องคอมพิวเตอรรุนที่เสนอตองผานการรับรองมาตรฐาน ดังนี้
5.15.1 ไดรับรองมาตรฐานทางดานการแผกระจายของแมเหล็กไฟฟา เชน FCC Class A หรือ
FCC Class B
5.15.2 ไดรับรองมาตรฐานทางดานความปลอดภัย เชน UL หรือ TUV หรือ EN
5.15.3 ไดรับการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม เชน EPEAT
5.15.4 ไดรับการรับรองมาตรฐาน Energy Star
5.16 มีเครื่องสํารองไฟที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
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 มีชองเสียบปลั๊กดานหลัง (Outlet) สําหรับสํารองไฟไมนอยกวา 3 ชอง
5.16.5 มีแรงดันไฟฟาขาเขา 220 VAC +/- 25 % ความถี่ไฟฟา 50 Hz +/- 12% หรือดีกวา
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 สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรรี่ได
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5.16.10 ผลิ ต จากโรงงานที่ มีแ หล งที่ ตั้งในประเทศไทย โดยโรงงานนั้น ต องไดรับ การรับ รอง
มาตรฐานการผลิ ต ISO 9001:2008 และมาตรฐานการจั ด การสิ่ งแวดล อ ม ISO
14001:2004 (พรอมเอกสารแสดง)
5.16.11 มีการรับ ประกันผลิตภั ณ ฑแ ละใหบ ริการหลังการขาย ณ สถานที่ ใช งาน ตลอดอายุ
สัญญาไมนอยกวา 2 ป
6. เงื่อนไขการเสนอราคา
6.1 ผูเสนอราคาจะตองมีบุคลากรที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน (Certification) ในการใช
คอมพิวเตอรพื้นฐานหรือขั้นสูง ประกอบดวย ดานฮารดแวร ซอฟตแวร ดานโปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป ดาน
เครือขาย ดานอินเทอรเน็ตพื้นฐาน มีป ระสบการณงานสนับสนุนดานเทคนิค IT Technical / IT Support/
Technical Specialist ในการติด ตั้ ง ดู แ ล บํ า รุงรัก ษา ซ อ มแซม แกไขป ญ หาการทํ างานของคอมพิ ว เตอร
รวมทั้งไดรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน Microsoft Certified Solution Associated Window Server
2016 (MCSA) จํานวนอยางนอย 2 คน และตองเป นพนักงานประจํา อายุงานไมนอยกว า 3 ป พรอมแนบ
สําเนาใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน (Certification) และหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน
6.2 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการโดยตรงจากบริษัทเจาของ
ผลิตภัณฑ
6.3 ผลิตภัณฑตองไดการรับรองวาอยูในสายการผลิตและเปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตยังไม ประกาศภาวะ
สิ้น สุดการขายหรือสิ้นสุดอายุหรือสิ้นสุดบริการ (End-of-Sale หรือ End-of-Life หรือ End-of-Service) ใน
การยื่นการสอบราคา จากบริษัทที่เปนบริษัทสาขาของบริษัทผูผลิตที่ประจําประเทศไทย ถาในกรณีที่ไมมีบริษัท
ที่เปนบริษัทสาขาของบริษัทผูผลิตที่ประจําประเทศไทย สามารถใชจากบริษัทผูแทนจําหนาย
6.4 ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอรที่ สนช. กําหนด กับ
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอเชา ในทุกขอกําหนดใหแก สนช. พรอมทั้งแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสาร
หลักฐานตางๆ เพื่อเปนการยืนยัน
6.5 ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือ ทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อก หรือ เอกสารที่
แสดงรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอราคาใหชั ดเจน เพื่ อคณะกรรมการสอบ
ราคาเชาจะไดพิจารณาเอกสารและแค็ตตาล็อกเปนสําคัญ
6.6 กรณีผูยื่นขอเสนอ เสนอรายละเอียดคุณลักษณะ ในเอกสารขัดแยงกันเอง สนช. สงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจารณาในสวนที่เปนประโชยนสูงสุดแก สนช.
6.7 การคิด ค าเช า จะเริ่ม นั บ ถัด จากวัน ที่ ไดมี ค ณะกรรมการตรวจรับ งาน ได ตรวจรับ มอบเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ ที่สงมอบและติดตั้งครบถวนพรอมใชงานเรียบรอย
แลว
6.8 ผูเสนอราคาจะตองทําการติดตั้งและโอนยายขอมูลของสํานักงาน ที่อยูบนคอมพิวเตอรเครื่องที่
หมดสัญญา ไปยังเครื่องใหม โดยผูประสงคเสนอราคาเปนผูรับภาระคาใชจายเองทั้งสิ้น
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7. ระยะเวลาสงมอบของ
7.1 ตอ งสงมอบเครื่องเชา พรอ มติ ดตั้งฮารดแวรและซอฟต แวร ณ สถานที่ สงมอบ ภายใน 45 วั น
นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา
7.2 ตองทําการติดตั้งและโอนยายขอมูลของสํานักงาน ที่อยูบนคอมพิวเตอรเครื่องที่หมดสัญญา ไปยัง
เครื่องใหม ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันสงมอบและทําการตรวจรับเรียบรอย และตองติดตั้งโปรแกรม
สํา หรับ ใช งานในเครื่อ งใหมให แก ผูเช า ตามที่ สํา นั ก งานฯ กํา หนด โดยพร อมใชง าน และต องให คําแนะนํ า
ปรึกษาหากเกิดความเสียหายชํารุด โดยมีรายการที่ตองดําเนินการอยางนอย ดังนี้
7.2.1 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional
7.2.2 ติดตั้งโปรแกรมสําหรับงานเอกสาร Microsoft Office Standard 2016
7.2.3 การตั้งคา Computer name, Domain, DNS Server address หรือ IP Address
7.2.4 การตั้งคา / ติดตั้งเครื่องพิมพ
7.2.5 ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส
7.2.6 ติดตั้งโปรแกรมอานเอกสารประเภท pdf
7.3 การคิดคาเชา จะเริ่มนับถัดจากวันที่ไดมีคณะกรรมการตรวจรับ ไดตรวจนับเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณประกอบ จํานวน 2 รายการ ที่สงมอบและติดตั้งครบถวนพรอมใชงานเรียบรอยแลว
8. งบประมาณ
งบประมาณในการเชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ประกอบ จํานวน 2 รายการ ระยะเวลา 3 ป
จํานวน 36 งวด ในวงเงิน 3,500,000.- บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) ซึ่งวงเงินดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีอากรอื่นๆ อากรสแตมป คาประกันความชํารุดเสียหายเครื่องและคาใชจายทั้งปวงดวยแลว
9. ราคากลางและแหลงที่มา
9.1 ราคากลาง 3,457,812.- บาท (สามลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยสิบสองบาทถวน)
9.2 แหลงที่มาของราคากลาง
- บริษัท ซิสเต็มส ดอท คอม จํากัด
- บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด
- บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสชั่นแนลไอที จํากัด
10. เงื่อนไขการรับประกันความชํารุดบกพรอง
10.1 ผูใหเชาตองรับ ประกันความชํารุดบกพรองในสวนฮารด แวรและซอฟต แ วรที่ ได ติดตั้ งมากับ
เครื่องคอมพิวเตอรทุกชนิด ตลอดระยะเวลาการเชา ยกวนแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคและแบตเตอรี่
เครื่ อ งสํ ารองไฟรับ ประกั น 2 ป พรอ มบริก ารแบบนอกสถานที่ (Onsite Service) โดยไม มี ค าใช จ า ยใดๆ
เพิ่มเติม ตามแบบมาตราฐานการใหบริการ (Service Level Agreement) (SLA) แบบ 5 วันทําการ (วันจันทร
– วันศุกร) ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง (8.30 น. – 17.30 น.) หรือ 8X5

7/8

10.2 หากเครื่อ งคอมพิว เตอรเชาชํารุดบกพรอ งในสวนฮารด แวรแ ละซอฟต แ วร โดยผูเช า ทํ าการ
ติดตอไปยังผูใหเชา ผูใหเชาจะตองดําเนินการเขามายังในสํานักงานภายใน 24 ชั่วโมงหลังไดรับการติดตอจาก
ทางผูใหเชา และหากไมสามารถแกไขไดภายใน 3 วันทําการ ผูใหเชา ตองหาเครื่องคอมพิวเตอรสํารองเขามา
ทดแทน โดยมี คุ ณ สมบั ติเที ย บเท า เครื่อ งคอมพิ วเตอร ที่ ชํ ารุ ด เสี ย หายและหากภายใน 30 วั นหากเครื่อ ง
คอมพิวเตอรที่ชํารุดเสียหายไมสามารถใชงานไดในทุกกรณี ผูใหเชาตองหาเครื่องคอมพิวเตอรเขามาทดแทน
เครื่องที่ชํารุดเสียหาย โดยมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ชํารุดเสียหาย โดยไมมีคาใชจาย
ใดๆ เพิ่มเติม
10.3 ผูใหเชา รับจะรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกเครื่องคอมพิวเตอร อันมิใชความผิด
ของผูเช า ตลอดระยะเวลาที่เครื่องคอมพิ วเตอรอยูในความครอบครองของผู เชา โดยความเสีย หายเกิ ดขึ้ น
ภายใตการใชงานที่ถูกวิธีเทานั้น ยกเวนความเสียหายนั้นเกิดจากนําอุปกรณไปใชงานผิดประเภท 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) ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นๆ
กําหนดนาหนักเทากับรอยละ 70
12. เงื่อนไขการนําคอมพิวเตอรกลับคืน
12.1 ผูใหเชาจะตองแจงเตือนสิ้นสุดสัญญาใหผูเชาทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ กอนสิ้นสุด
ระยะเวลาสัญญาเชา
12.2 ผูให เชา ต อ งนํ า เสนอรายละเอี ย ดและวิ ธี ก ารลบทํ า ลายข อ มู ล ให ท าง สนช. พิ จ ารณาก อ น
ดําเนินการ เพื่อลบขอมูลทั้งหมดกอนนําเครื่องคอมพิวเตอรออกจาก สนช. ลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ
กอนสิ้นสุดสัญญาเชา
12.3 ผูใหเชาตองมาทําการขนยายเครื่องคอมพิวเตอรกลับคืนภายในเวลา 30 วันทําการ หลังจาก
สิ้นสุดสัญญาเชา ในวันและเวลาทําการของ สนช. เทานั้น หากพนกําหนด สนช. จะไมรับผิดชอบความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร และผูใหเชาจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายในการขนยายเอง
13. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
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