ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2564
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
.......................................................................................................................................

1. ความเป็นมา
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม มีกำรติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล ที่ถูกจัดซื้อในปีงบประมำณ 2555 (มีอำยุกำรใช้งำน 8 ปี)
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงำนประมวลผล ที่ถูกจัดซื้อในปีงบประมำณ 2556 (มีอำยุกำรใช้งำน 7 ปี) เสื่อมสภำพ
ชำรุด เสียหำย และเสียหำยบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร ประกอบด้วย
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 50 เครื่อง
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 35 เครื่อง
รวมถึง มีควำมจำเป็นในกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร
ได้แก่ กำรสนับสนุนภำรกิจของผู้บริหำรระดับสูง กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำรนอกสถำนที่ และกำรเพิ่มอัตรำกำลัง จำนวน
8 รำยกำร ประกอบด้วย
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 6 เครื่อง
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 16 เครื่อง
3) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 9 เครื่อง
4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง
5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้ำ/นำที) จำนวน 4 เครื่อง
6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง
7) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 9 เครื่อง
8) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ จำนวน 3 เครื่อง
ในกำรนี้ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จึงมีควำมจำเป็นต้องจัดทำโครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุ ปกรณ์
ต่อพ่วง พร้อมกำรติดตั้ง ปีงบประมำณ 2564 เพื่อจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้มีควำมเพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติรำชกำร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
2. วัตถุประสงค์
จัดหำและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทดแทนของเดิมที่หมดอำยุกำรใช้งำน เสื่อมสภำพ
ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
3. คุณสมบัตผิ ู้ยื่นข้อเสนอ
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่เ ป็น บุค คลซึ่ง อยู่ร ะหว่ำ งถูก ระงับ กำรยื่น ข้อ เสนอหรือ ทำสัญ ญำกับ หน่ว ยงำนของรัฐ ไว้ชั่ว ครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
กำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง

-23.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง งำนเป็นหุ้ น ส่ ว น
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
กำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานที่มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 25 เครื่อง และเป็นผลงำนที่เป็น
คู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นที่มี
กฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมเชื่อถือ ซึ่งวงเงินไม่น้อยกว่ำ 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญำ และเป็นผลงำนที่ดำเนินกำร
เสร็จสิ้นแล้ว โดยให้แนบหนังสือรับรองผลงาน และสาเนาสัญญา (หนังสือรับรองผลงานและสัญญาต้องเป็นเรื่อง
เดียวกัน) อย่ำงน้อย 1 ผลงำน ลงชื่อ และประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) มำพร้อมกับกำรยื่นเอกสำรกำรประกวดรำคำ ทั้งนี้
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจำกหน่วยงำนที่เป็นคู่สัญญำ
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ขอบเขตงานเบื้องต้น
ดำเนิ น กำรจั ดหำและติดตั้ง ครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่ว งตำมที่ส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
คมนำคมกำหนด ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำนประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติกำรและชุดโปรแกรม
จัดกำรสำนักงำน จำนวน 56 เครื่อง
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติกำรและชุดโปรแกรมจัดกำร
สำนักงำน จำนวน 51 เครื่อง
3) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 9 เครื่อง
4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง
5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้ำ/นำที) จำนวน 4 เครื่อง
6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง
7) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 9 เครื่อง
8) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ จำนวน 3 เครื่อง

-34.2 ข้อกาหนดทั่วไป
4.2.1 ผลิ ตภัณฑ์รุ่ น ที่เสนอรำคำต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งำนมำก่อน และต้องไม่เป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ถู ก น ำมำปรั บ สภำพใหม่ (Reconditioned หรื อ Rebuilt) และต้ อ งเป็ น รุ่ น ที่ ยั ง อยู่ ใ นสำยกำรผลิ ต
(Production Line) ในวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำ โดยต้องมีหนังสือรับรองทั้งหมด ดังนี้
1) หนังสือรับรองจากผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทย สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์ทุกรายการตามข้อ 4.1 ขอบเขตของงานเบื้องต้น รับรองผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอรำคำเป็นรุ่นที่ยังอยู่ใน
สายการผลิต (Production Line) ในวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำ
2) หนังสือรับรองจากผู้ยื่นข้อเสนอ สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทุกรายการ
ตามข้อ 4.1 ขอบเขตของงานเบื้องต้น รับรองผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอรำคำเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนามาปรับสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt)
4.2.2 ต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันที่แสดงระยะเวลำกำรรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำรรับประกัน
จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้ทำกำรตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อย จำกผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ผลิต หรือ ตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทย
4.3 รายการคุณลักษณะเฉพาะ
4.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรม
จัดการสานักงาน จานวน 56 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิก ำพื้น ฐำนไม่น้อ ยกว่ำ 1.6 GHz และมีเ ทคโนโลยีเ พิ่ม สัญญำณนำฬิก ำได้ในกรณีที่ต้อ งใช้ควำมสำมำรถใน
กำรประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
3.1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจำแยกจำกหน่วยควำมจำหลักขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
3.2) มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ห น่วยควำมจำหลักใน
กำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
4) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB
และชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
9) มีแป้นพิมพ์และเมำส์
10) มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำมละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
11) สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
12) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows 10 Pro
(64 bit) หรือดีกว่ำ ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นแบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)

-413) มีชุดโปรแกรมจั ดกำรส ำนักงำน ที่เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ Microsoft Office Professional
2019 (64 bit) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย เป็นชุดโปรแกรมแบบ Open License ไม่จำกัดระยะเวลำกำรใช้งำน
(One-time Purchase) และเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
14) ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์และเมำส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกัน
15) ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอจะต้องมีหมำยเลขประจำเครื่องติดที่เครื่องหรือ ตัวถังมำจำกโรงงำน
และสำมำรถตรวจสอบหมำยเลขประจำเครื่องผ่ำนเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ กำรตรวจสอบผ่ำนเว็บไซต์จะต้อง
สำมำรถแสดงหมำยเลขประจำเครื่อง วันหมดอำยุกำรรับประกัน
16) บริ ษัทผู้ ผ ลิ ตเครื่ องคอมพิว เตอร์ ที่เสนอรำคำต้ องมีร ะบบ Online Support ซึ่งเป็น ของ
เจ้ ำของผลิ ตภัณฑ์ ที่ให้ บ ริ กำรดำวน์ โ หลดคู่มือ Driver และ Bios Update ผ่ ำนทำงระบบอินเทอร์ เน็ต โดยผู้ ยื่น
ข้อเสนอต้องแจ้ง URL มำในเอกสำรเสนอรำคำนี้ด้วย และ URL ดังกล่ำวต้องสำมำรถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่เสนอรำคำ
17) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำร
แก้ ไ ขซ่ อ มแซม ณ สถำนที่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง (On-Site Service) ไม่ ช้ ำ กว่ ำ วั น ท ำกำรถั ด ไป (Next Business Day
Response) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
18) ในระยะเวลำกำรรับประกัน กรณีมีกำรซ่อมแซมหรือเปลี่ยน Mainboard จนเป็นเหตุให้
ระบบปฏิบัติกำรไม่ Activate ต้องดำเนินกำรส่งมอบ Key ของระบบปฏิบัติกำรทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
4.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรม
จัดการสานักงาน จานวน 51 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1.1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ
1.2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำ
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
2) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 GB จำนวน 1 หน่วย
4) มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว
5) มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
8) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI
9) สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
10) มีช่องเชื่อมต่อ VGA หรือเสนออุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อ port VGA เพิ่มเติม
11) มี Web Camera แบบติดตั้งบนตัวเครื่อง (built-in)
12) มี Card Reader แบบติดตั้งบนตัวเครื่อง (built-in)

-513) มีเมำส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับตัวเครื่อง พร้อมแผ่นรอง
14) มีกระเป๋ำสำหรับใส่อุปกรณ์
15) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows 10 Pro
(64 bit) หรือดีกว่ำ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นแบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)
16) มีชุดโปรแกรมจั ดกำรส ำนักงำน ที่เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ Microsoft Office Professional
2019 (64 bit) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย เป็นชุดโปรแกรมแบบ Open License ไม่จำกัดระยะเวลำกำรใช้งำน
(One-time Purchase) และเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
17) ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอจะต้องมีหมำยเลขประจำเครื่องติดที่เครื่องหรือตัวถังมำจำกโรงงำน
และสำมำรถตรวจสอบหมำยเลขประจำเครื่องผ่ำนเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ กำรตรวจสอบผ่ำนเว็บไซต์จะต้อง
สำมำรถแสดงหมำยเลขประจำเครื่อง วันหมดอำยุกำรรับประกัน
18) บริ ษัทผู้ ผ ลิ ตเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ที่เสนอรำคำต้ องมีร ะบบ Online Support ซึ่งเป็น ของ
เจ้ำของผลิตภัณฑ์ ที่ให้บริกำรดำวน์โหลดคู่มือ Driver และ Bios Update ผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้อง
แจ้ง URL มำในเอกสำรเสนอรำคำนี้ด้วย และ URL ดังกล่ำวต้องสำมำรถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่เสนอรำคำ
19) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำร
แก้ ไ ขซ่ อ มแซม ณ สถำนที่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง (On-Site Service) ไม่ ช้ ำ กว่ ำ วั น ท ำกำรถั ด ไป (Next Business Day
Response) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
20) ในระยะเวลำกำรรับประกัน กรณีมีกำรซ่อมแซมหรือเปลี่ยน Mainboard จนเป็นเหตุให้
ระบบปฏิบัติกำรไม่ Activate ต้องดำเนินกำรส่งมอบ Key ของระบบปฏิบัติกำรทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
4.3.3 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จานวน 9 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz
2) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
3) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 GB
4) มีหน้ำจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS หรือ SUPER AMOLED
5) มีขนำดหน้ำจอไม่น้อยกว่ำ 9.7 นิ้ว และมีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 2,048x1,536 Pixel
6) สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b/g/n/ac), Bluetooth และ GPS
7) มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยในตัวเครื่อง (built-in)
8) มีอุปกรณ์กำรเขียนที่สำมำรถใช้งำนร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
9) มีกล้องด้ำนหน้ำควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1.2 Megapixel
10) มีกล้องด้ำนหลังควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 8 Megapixel
11) สำมำรถใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้
12) ติดฟิล์มป้องกันหน้ำจอแบบใส พร้อมเคสที่ออกแบบมำสำหรับใช้กับอุปกรณ์รุ่นที่เสนอ
13) ต้องมีศูนย์บริกำรในกรุงเทพมหำนคร และต่ำงจังหวัด
14) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ในกรณีที่ตัวเครื่องเกิดปัญหำภำยใน
ระยะเวลำของกำรรับประกัน ตัวแทนจำหน่ำยหรือผู้ชนะกำรประกวดรำคำ จะต้องเข้ำมำรับเครื่องเพื่อไปดำเนินกำร
แก้ไข ซ่อมแซม

-64.3.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมี
คุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้
1) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
2) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) และไม่มำกกว่ำ
38 หน้ำต่อนำที
3) มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB
4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
5) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น
6) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
7) มีตลับหมึก (Toner) ที่มำพร้อมกับเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด และส่งมอบตลับหมึก (Toner)
ที่ยังไม่ผ่ำนกำรใช้งำน จำนวน 1 ชุด
8) สำมำรถใช้งำนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 7 และ Windows 8
และ Windows 10 ได้เป็นอย่ำงน้อย
9) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำรแก้ไข
ซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้งเครื่ อง (On-Site Service) ไม่ช้ำกว่ำวันทำกำรถัดไป (Next Business Day Response)
หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
4.3.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
จานวน 4 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้
1) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
2) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 38 หน้ำต่อนำที (ppm)
3) สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
4) มีหน่วยประมวลผล (Processor) ที่มีควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 800 MHz
5) มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
7) มีช ่อ งเชื่อ มต่อ ระบบเครือ ข่ำ ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
8) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
9) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
10) มีจอ LCD สำหรับแสดงกำรทำงำนของเครื่อง
11) รองรับภำษำแบบ PCL5, PCL6 และ Postscript 3 ได้เป็นอย่ำงน้อย
12) มีตลับหมึก (Toner) ที่มำพร้อมกับเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด และส่งมอบตลับหมึก (Toner)
ที่ยังไม่ผ่ำนกำรใช้งำน จำนวน 1 ชุด
13) สำมำรถใช้งำนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 7 และ Windows 8
และ Windows 10 ได้เป็นอย่ำงน้อย
14) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำร
แก้ ไ ขซ่ อ มแซม ณ สถำนที่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง (On-Site Service) ไม่ ช้ ำ กว่ ำ วั น ท ำกำรถั ด ไป (Next Business Day
Response) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ

-74.3.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จานวน
1 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้
1) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
2) มีค วำมเร็ว ในกำรพิมพ์ข ำวดำสำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อ ยกว่ำ 18 หน้ำ ต่อ นำที (ppm)
และไม่มำกกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที
3) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีสำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) และไม่
มำกกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที
4) สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
5) มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
7) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ ำ ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรื อ ดี ก ว่ ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
8) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น
9) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
10) มีจอ LCD สำหรับแสดงกำรทำงำนของเครื่อง
11) รองรับภำษำแบบ PCL5, PCL6 และ Postscript 3 ได้เป็นอย่ำงน้อย
12) มีตลับหมึก (Toner) ที่มำพร้อมกับเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด และส่งมอบตลับหมึก (Toner)
ที่ยังไม่ผ่ำนกำรใช้งำน จำนวน 1 ชุด
13) สำมำรถใช้งำนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 7 และ Windows 8
และ Windows 10 ได้เป็นอย่ำงน้อย
14) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำร
แก้ ไ ขซ่ อ มแซม ณ สถำนที่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง (On-Site Service) ไม่ ช้ ำ กว่ ำ วั น ท ำกำรถั ด ไป (Next Business Day
Response) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
4.3.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จานวน 9 เครื่อง โดยแต่ละเครื่อง
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภำยในเครื่องเดียวกัน
2) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
3) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวดำสำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)
4) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีสำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)
5) มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB
6) สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ และสี) ได้
7) มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
8) มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวดำ
10) สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
11) สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

-813) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
14) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น
15) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
16) มีจอ LCD สำหรับแสดงกำรทำงำนของเครื่อง
17) มีตลับหมึก (Toner) 1 ชุด ที่มำพร้อมกับเครื่องพิมพ์
18) สำมำรถใช้งำนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 7 และ Windows 8
และ Windows 10 ได้เป็นอย่ำงน้อย
19) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำร
แก้ ไ ขซ่ อ มแซม ณ สถำนที่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง (On-Site Service) ไม่ ช้ ำ กว่ ำ วั น ท ำกำรถั ด ไป (Next Business Day
Response) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
4.3.8 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 3 เครื่อง โดยแต่ละ
เครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน
2) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
3) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำต่อนำที (ppm)
4) มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB
5) สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 ได้
6) มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
7) มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
8) สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้
9) สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
10) สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
11) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
12) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
13) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
14) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
15) มีจอ LCD สำหรับแสดงกำรทำงำนของเครื่อง
16) มีตลับหมึก (Toner) 1 ชุด ที่มำพร้อมกับเครื่องพิมพ์
17) สำมำรถใช้งำนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 7 และ Windows 8
และ Windows 10 ได้เป็นอย่ำงน้อย
18) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำร
แก้ ไ ขซ่ อ มแซม ณ สถำนที่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง (On-Site Service) ไม่ ช้ ำ กว่ ำ วั น ท ำกำรถั ด ไป (Next Business Day
Response) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ดำเนินกำรโดยใช้ระยะเวลำรวม 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีกำรลงนำมในสัญญำซือ้

-96. ระยะเวลาส่งมอบงาน
กำหนดเวลำกำรส่งมอบงำนภำยใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีกำรลงนำมในสัญญำซื้อ เมื่อผู้ชนะกำรประกวดรำคำได้
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ดังนี้
6.1 ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ภำยใน 60 วัน โดยเป็นผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิต (Factory Default) ที่ติดตั้ง
เฉพำะระบบปฏิบัติกำร และไม่ผ่ำนกำรติดตั้งโปรแกรมใด ๆ จำกผู้ขำย เพื่อให้สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ทดสอบกำรใช้งำน และทดสอบกำรติดตั้งโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน รวมถึง ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นอื่น ๆ ประกอบด้วย
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง
6.2 ส่ งมอบหนั งสื อรั บ รองลิ ขสิ ทธิ์โ ปรแกรมจัด กำรส ำนั กงำน ที่ออกโดยบริษัทผู้ ผ ลิ ต และดำเนินกำรให้
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมสำมำรถตรวจสอบลิขสิทธิ์ดังกล่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต ด้วยบัญชีผู้ใช้งำน
ทีส่ ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนด
6.3 ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำนประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติกำรและชุดโปรแกรม
จัดกำรสำนักงำน จำนวน 56 เครื่อง
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติกำรและชุดโปรแกรมจัดกำร
สำนักงำน จำนวน 51 เครื่อง
3) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 9 เครื่อง
4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง
5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้ำ/นำที) จำนวน 4 เครื่อง
6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง
7) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 9 เครื่อง
8) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ จำนวน 3 เครื่อง
6.4 ส่งมอบ Mac Address ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกรำยกำรที่สำมำรถเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำยได้ทั้งแบบมีสำยและไร้สำย
6.5 ด ำเนิ น กำรติ ด ตั้ ง และ/หรื อ ทดแทนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ All In One ส ำหรั บ งำนประมวลผล พร้ อ ม
ระบบปฏิบัติกำรและชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน พร้อมถ่ำยโอนข้อมูลของผู้ใช้งำนเดิม ติดตั้ง Driver และทดสอบ
กำรใช้งำนอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยดำเนินกำรตำมแผนกำรติดตั้งของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม
6.6 ดำเนิ น กำรติดตั้ง และ/หรื อทดแทนอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยดำเนินกำรตำมแผนกำรติดตั้งของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม ประกอบด้วย
1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้ำ/นำที) จำนวน 4 เครื่อง
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง
4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 9 เครื่อง
5) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ จำนวน 3 เครื่อง
โดยดำเนินกำรติดตั้ง Driver และทดสอบกำรใช้งำนอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สำมำรถใช้งำนร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้งำนอุปกรณ์ต่อพ่วงดังกล่ำว ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6.7 ดำเนินกำรทดสอบกำรใช้งำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
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2) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
6.8 ด ำเนิ น กำรขนย้ ำ ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งเดิ ม ที่ มี ก ำรทดแทน ไปยั ง จุ ด ที่ ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนด
6.9 ส่งมอบเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร ในรูปแบบต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด ในรูปแบบสำเนำ
จำนวน 1 ชุด และในรูปแบบ CD ROM หรือ DVD ROM จำนวน 2 แผ่น โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
1) เอกสำร Check List กำรติดตั้งและทดแทนทุกรำยกำรของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงที่
มีกำรดำเนินกำร โดยมีกำรลงชื่อของผู้ใช้งำน เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรของผู้ ขำย และผู้ควบคุมตรวจสอบกำรติดตั้งของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
2) เอกสำร Check List ผลกำรทดสอบกำรใช้งำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรำยกำรตำมข้อ 6.5 โดยมี
กำรลงชื่อของเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรของผู้ ขำย และผู้ควบคุมตรวจสอบกำรทดสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่ำวของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
7. วงเงินในการจัดซื้อ
วงเงินในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมกำรติดตั้ง ปีงบประมำณ 2564 เป็นจำนวนเงิน
4,515,200.- บำท(สี่ล้ำนห้ำแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันสองร้อยบำทถ้วน)
๘. การทาสัญญาและการจ่ายเงิน
๘.๑ ผู้ขำยที่ได้รับกำรตกลงซื้อขำย จะต้องทำสัญญำซื้อขำยกับสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ภำยใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
๘.๒ ในวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย ผู้ขำยจะต้องแจ้งเริ่มกำรปฏิบัติงำนในวันเดียวกันด้วย
๘.๓ ผู้ซื้อจะชำระเงินให้แก่ผู้ขำย เมื่อผู้ขำยได้ดำเนินกำรส่งมอบงำนไว้ถูกต้องครบถ้วน ภำยใน 90 วัน โดยจะต้อง
ดำเนินกำรตำมรำยละเอียดในข้อ 6.1 – 6.9 ให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้พิจำรณำให้ผ่ำน
กำรตรวจรับแล้ว
9. การบริหารโครงการ และความรับผิดชอบของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำรโดยตรง
และเป็นผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม สำนักงำนรัฐมนตรี ในรำยละเอียดที่จำเป็น
เพื่อนำมำใช้ในโครงกำร ตำมที่ผู้ยื่นข้อเสนอร้องขอจนกว่ำผู้ยื่นข้อเสนอจะส่งมอบงำนแล้วเสร็จสมบูรณ์
๑0. ความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ดำเนินกำรและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยของงำนทั้งหมดในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
รวมถึง ค่ำ ใช้จ่ำ ยในกำรจัด หำเครื่อ งมือ และอุป กรณ์ที่จำเป็น ต่อ กำรปฏิบัติง ำน และค่ำ ใช้จ่ำ ยอื่น ๆ ที่จำเป็น
เพื่อให้กำรดำเนินงำนสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
11. อัตราค่าปรับ
คิดค่ำปรับในอัตรำร้อยละ 0.20 ของรำคำพัสดุที่ไม่ได้รับมอบ
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กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม
๑3. ข้อสงวนสิทธิ์
ในกรณีที่สำนัก งำนปลัด กระทวงคมนำคมมีค วำมจำเป็น ไม่อ ำจทำสัญ ญำตำมที่ไ ด้เ จรจำตกลง ซื้อ ขำยกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรค ซึ่งทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้ ก็ให้ถือเป็นอันยกเลิกไป
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์โต้แย้งและเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ และสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชี้แจง
เหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น
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