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

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
....................................................................................................................................... 

 

1. ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม มีกำรติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล ที่ถูกจัดซื้อในปีงบประมำณ 2555 (มีอำยุกำรใช้งำน 8 ปี) 
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ที่ถูกจัดซื้อในปีงบประมำณ 2556 (มีอำยุกำรใช้งำน 7 ปี) เสื่อมสภำพ 
ช ำรุด เสียหำย และเสียหำยบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร ประกอบด้วย 
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 50 เครื่อง 
 2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 35 เครื่อง 
รวมถึง มีควำมจ ำเป็นในกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 
ได้แก่ กำรสนับสนุนภำรกิจของผู้บริหำรระดับสูง กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำรนอกสถำนที่ และกำรเพ่ิมอัตรำก ำลัง จ ำนวน 
8 รำยกำร ประกอบด้วย 
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 6 เครื่อง  
 2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 16 เครื่อง  
 3) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ ำนวน 9 เครื่อง 
 4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง 
 5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 4 เครื่อง 
 6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง 
 7) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ ำนวน 9 เครื่อง 
 8) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ จ ำนวน 3 เครื่อง 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำโครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง พร้อมกำรติดตั้ง ปีงบประมำณ 2564 เพ่ือจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้มีควำมเพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติรำชกำร และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 

2. วัตถุประสงค ์
 จัดหำและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทดแทนของเดิมที่หมดอำยุกำรใช้งำน เสื่อมสภำพ 
ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 

3. คุณสมบัตผิู้ย่ืนข้อเสนอ 
 3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว  
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
ก ำหนดตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
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 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง งำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
ก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่  ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานที่มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 25 เครื่อง และเป็นผลงำนที่เป็น
คู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนที่มี
กฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมเชื่อถือ ซึ่งวงเงินไม่น้อยกว่ำ 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญำ และเป็นผลงำนที่ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้นแล้ว โดยให้แนบหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาสัญญา (หนังสือรับรองผลงานและสัญญาต้องเป็นเรื่อง
เดียวกัน) อย่ำงน้อย 1 ผลงำน ลงชื่อ และประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) มำพร้อมกับกำรยื่นเอกสำรกำรประกวดรำคำ ทั้งนี้ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจำกหน่วยงำนที่เป็นคู่สัญญำ 

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 4.1 ขอบเขตงานเบื้องต้น 
  ด ำเนินกำรจัดหำและติดตั้ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมก ำหนด ดังนี้ 
  1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติกำรและชุดโปรแกรม
จัดกำรส ำนักงำน จ ำนวน 56 เครื่อง 
  2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติกำรและชุดโปรแกรมจัดกำร
ส ำนักงำน จ ำนวน 51 เครื่อง  
  3) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ ำนวน 9 เครื่อง 
  4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง 
  5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 4 เครื่อง 
  6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง 
  7) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ ำนวน 9 เครื่อง 
  8) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ จ ำนวน 3 เครื่อง 
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 4.2 ข้อก าหนดทั่วไป 
  4.2.1 ผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอรำคำต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งำนมำก่อน และต้องไม่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกน ำมำปรับสภำพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt) และต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสำยกำรผลิต 
(Production Line) ในวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำ โดยต้องมีหนังสือรับรองทั้งหมด ดังนี้ 
   1) หนังสือรับรองจากผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทย ส ำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์ทุกรายการตามข้อ 4.1 ขอบเขตของงานเบื้องต้น รับรองผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอรำคำเป็นรุ่นที่ยังอยู่ใน
สายการผลิต (Production Line) ในวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำ 
   2) หนังสือรับรองจากผู้ยื่นข้อเสนอ ส ำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทุกรายการ
ตามข้อ 4.1 ขอบเขตของงานเบื้องต้น รับรองผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอรำคำเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน 
ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกน ามาปรับสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt) 
  4.2.2 ต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันที่แสดงระยะเวลำกำรรับประกันผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำรรับประกัน
จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้ท ำกำรตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อย จำกผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือ ผู้ผลิต หรือ ตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทย 

 4.3 รายการคุณลักษณะเฉพาะ 
  4.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรม
จัดการส านักงาน จ านวน 56 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
   1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถใน
กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
   2) หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
    3.1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำแยกจำกหน่วยควำมจ ำหลักขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
    3.2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักใน
กำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
   4) มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
   5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB 
และชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
   6) มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
   7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 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) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows 10 Pro 
(64 bit) หรือดีกว่ำ ที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นแบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)  
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   13) มีชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน ที่เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ Microsoft Office Professional 
2019 (64 bit) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย เป็นชุดโปรแกรมแบบ Open License ไม่จ ำกัดระยะเวลำกำรใช้งำน 
(One-time Purchase) และเป็นลิขสิทธิ์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
   14) ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์และเมำส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกัน 
   15) ผลิตภัณฑ์ที่น ำเสนอจะต้องมีหมำยเลขประจ ำเครื่องติดที่เครื่องหรือตัวถังมำจำกโรงงำน 
และสำมำรถตรวจสอบหมำยเลขประจ ำเครื่องผ่ำนเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ที่น ำเสนอ กำรตรวจสอบผ่ำนเว็บไซต์จะต้อง
สำมำรถแสดงหมำยเลขประจ ำเครื่อง วันหมดอำยุกำรรับประกัน 
   16) บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอรำคำต้องมีระบบ Online Support ซึ่งเป็นของ
เจ้ำของผลิตภัณฑ์ ที่ให้บริกำรดำวน์โหลดคู่มือ Driver และ Bios Update ผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องแจ้ง URL มำในเอกสำรเสนอรำคำนี้ด้วย และ URL ดังกล่ำวต้องสำมำรถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่เสนอรำคำ 
   17) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำท ำกำร
แก้ไขซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้ งเครื่อง (On-Site Service) ไม่ช้ำกว่ำวันท ำกำรถัดไป (Next Business Day 
Response) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
   18) ในระยะเวลำกำรรับประกัน กรณีมีกำรซ่อมแซมหรือเปลี่ยน Mainboard จนเป็นเหตุให้
ระบบปฏิบัติกำรไม่ Activate ต้องด ำเนินกำรส่งมอบ Key ของระบบปฏิบัติกำรทดแทนเพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
  4.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรม
จัดการส านักงาน จ านวน 51 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
   1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
    1.1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ 
    1.2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำ
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 
   2) มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
   3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
   4) มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 
   5) มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 
   6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 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 หรือเสนออุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อ port VGA เพ่ิมเติม 
   11) มี Web Camera แบบติดตั้งบนตัวเครื่อง (built-in) 
   12) มี Card Reader แบบติดตั้งบนตัวเครื่อง (built-in) 
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   13) มีเมำส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับตัวเครื่อง พร้อมแผ่นรอง 
 
   14) มีกระเป๋ำส ำหรับใส่อุปกรณ์ 
   15) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows 10 Pro 
(64 bit) หรือดีกว่ำ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นแบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM) 
   16) มีชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน ที่เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ Microsoft Office Professional 
2019 (64 bit) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย เป็นชุดโปรแกรมแบบ Open License ไม่จ ำกัดระยะเวลำกำรใช้งำน 
(One-time Purchase) และเป็นลิขสิทธิ์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม  
   17) ผลิตภัณฑ์ที่น ำเสนอจะต้องมีหมำยเลขประจ ำเครื่องติดที่เครื่องหรือตัวถังมำจำกโรงงำน 
และสำมำรถตรวจสอบหมำยเลขประจ ำเครื่องผ่ำนเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ที่น ำเสนอ กำรตรวจสอบผ่ำนเว็บไซต์จะต้อง
สำมำรถแสดงหมำยเลขประจ ำเครื่อง วันหมดอำยุกำรรับประกัน 
   18) บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอรำคำต้องมีระบบ Online Support ซึ่งเป็นของ
เจ้ำของผลิตภัณฑ์ ที่ให้บริกำรดำวน์โหลดคู่มือ Driver และ Bios Update ผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้อง
แจ้ง URL มำในเอกสำรเสนอรำคำนี้ด้วย และ URL ดังกล่ำวต้องสำมำรถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่เสนอรำคำ 
   19) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำท ำกำร
แก้ไขซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้ งเครื่อง (On-Site Service) ไม่ช้ำกว่ำวันท ำกำรถัดไป (Next Business Day 
Response) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
   20) ในระยะเวลำกำรรับประกัน กรณีมีกำรซ่อมแซมหรือเปลี่ยน Mainboard จนเป็นเหตุให้
ระบบปฏิบัติกำรไม่ Activate ต้องด ำเนินกำรส่งมอบ Key ของระบบปฏิบัติกำรทดแทนเพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
  4.3.3 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ านวน 9 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้ 
   1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz  
   2) มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
   3) มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 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 พร้อมเคสที่ออกแบบมำส ำหรับใช้กับอุปกรณ์รุ่นที่เสนอ 
   13) ต้องมีศูนย์บริกำรในกรุงเทพมหำนคร และต่ำงจังหวัด 
   14) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ในกรณีที่ตัวเครื่องเกิดปัญหำภำยใน
ระยะเวลำของกำรรับประกัน ตัวแทนจ ำหน่ำยหรือผู้ชนะกำรประกวดรำคำ จะต้องเข้ำมำรับเครื่องเพ่ือไปด ำเนินกำร
แก้ไข ซ่อมแซม 
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  4.3.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมี
คุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้ 
   1) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
   2) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) และไม่มำกกว่ำ 
38 หน้ำต่อนำท ี
   3) มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB 
   4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
   5) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
   6) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
   7) มีตลับหมึก (Toner) ที่มำพร้อมกับเครื่องพิมพ์ จ ำนวน 1 ชุด และส่งมอบตลับหมึก (Toner) 
ที่ยังไม่ผ่ำนกำรใช้งำน จ ำนวน 1 ชุด 
   8) สำมำรถใช้งำนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 7 และ Windows 8 
และ Windows 10 ได้เป็นอย่ำงน้อย 
   9) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำท ำกำรแก้ไข
ซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) ไม่ช้ำกว่ำวันท ำกำรถัดไป (Next Business Day Response) 
หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
  4.3.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 
จ านวน 4 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้ 
   1) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
   2) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 38 หน้ำต่อนำที (ppm) 
   3) สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
   4) มีหน่วยประมวลผล (Processor) ที่มีควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 800 MHz 
   5) มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB 
   6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
   7) มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
   8) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น  
   9) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
   10) มีจอ LCD ส ำหรับแสดงกำรท ำงำนของเครื่อง 
   11) รองรับภำษำแบบ PCL5, PCL6 และ Postscript 3 ได้เป็นอย่ำงน้อย 
   12) มีตลับหมึก (Toner) ที่มำพร้อมกับเครื่องพิมพ์ จ ำนวน 1 ชุด และส่งมอบตลับหมึก (Toner) 
ที่ยังไม่ผ่ำนกำรใช้งำน จ ำนวน 1 ชุด 
   13) สำมำรถใช้งำนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 7 และ Windows 8 
และ Windows 10 ได้เป็นอย่ำงน้อย 
   14) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำท ำกำร
แก้ไขซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้ งเครื่อง (On-Site Service) ไม่ช้ำกว่ำวันท ำกำรถัดไป (Next Business Day 
Response) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
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  4.3.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จ านวน 
1 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้ 
   1) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
   2) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
และไม่มำกกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที 
   3) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) และไม่
มำกกว่ำ 27 หน้ำต่อนำท ี
   4) สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
   5) มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB  
   6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
   7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
   8) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น  
   9) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
   10) มีจอ LCD ส ำหรับแสดงกำรท ำงำนของเครื่อง 
   11) รองรับภำษำแบบ PCL5, PCL6 และ Postscript 3 ได้เป็นอย่ำงน้อย 
   12) มีตลับหมึก (Toner) ที่มำพร้อมกับเครื่องพิมพ์ จ ำนวน 1 ชุด และส่งมอบตลับหมึก (Toner) 
ที่ยังไม่ผ่ำนกำรใช้งำน จ ำนวน 1 ชุด 
   13) สำมำรถใช้งำนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 7 และ Windows 8 
และ Windows 10 ได้เป็นอย่ำงน้อย 
   14) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำท ำกำร
แก้ไขซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้ งเครื่อง (On-Site Service) ไม่ช้ำกว่ำวันท ำกำรถัดไป (Next Business Day 
Response) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
  4.3.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน 9 เครื่อง โดยแต่ละเครื่อง
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้ 
   1) เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภำยในเครื่องเดียวกัน 
   2) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
   3) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
   4) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)  
   5) มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB  
   6) สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และสี) ได้ 
   7) มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
   8) มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
   9) สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
   10) สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ  
   11) สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
   12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
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   13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
   14) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น  
   15) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
   16) มีจอ LCD ส ำหรับแสดงกำรท ำงำนของเครื่อง 
   17) มีตลับหมึก (Toner) 1 ชุด ที่มำพร้อมกับเครื่องพิมพ์ 
   18) สำมำรถใช้งำนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 7 และ Windows 8 
และ Windows 10 ได้เป็นอย่ำงน้อย 
   19) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำท ำกำร
แก้ไขซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้ งเครื่อง (On-Site Service) ไม่ช้ำกว่ำวันท ำกำรถัดไป (Next Business Day 
Response) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
  4.3.8 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 3 เครื่อง โดยแต่ละ
เครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้ 
   1) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
   2) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
   3) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำต่อนำที (ppm)  
   4) มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB  
   5) สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 ได้ 
   6) มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
   7) มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
   8) สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้  
   9) สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ  
   10) สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
   11) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
   12) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
   13) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น  
   14) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
   15) มีจอ LCD ส ำหรับแสดงกำรท ำงำนของเครื่อง 
   16) มีตลับหมึก (Toner) 1 ชุด ที่มำพร้อมกับเครื่องพิมพ์ 
   17) สำมำรถใช้งำนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 7 และ Windows 8 
และ Windows 10 ได้เป็นอย่ำงน้อย 
   18) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำท ำกำร
แก้ไขซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้ งเครื่อง (On-Site Service) ไม่ช้ำกว่ำวันท ำกำรถัดไป (Next Business Day 
Response) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด ำเนินกำรโดยใช้ระยะเวลำรวม 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีกำรลงนำมในสัญญำซ้ือ 
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6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ก ำหนดเวลำกำรส่งมอบงำนภำยใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีกำรลงนำมในสัญญำซื้อ เมื่อผู้ชนะกำรประกวดรำคำได้
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ดังนี้ 
 6.1 ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ภำยใน 60 วัน โดยเป็นผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิต (Factory Default) ที่ติดตั้ง
เฉพำะระบบปฏิบัติกำร และไม่ผ่ำนกำรติดตั้งโปรแกรมใด ๆ จำกผู้ขำย เพ่ือให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ทดสอบกำรใช้งำน และทดสอบกำรติดตั้งโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน รวมถึง ซอฟต์แวร์ที่จ ำเป็นอื่น ๆ ประกอบด้วย 
  1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง 
  2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน 1 เครื่อง 
 6.2 ส่งมอบหนังสือรับรองลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน ที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิต และด ำเนินกำรให้
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมสำมำรถตรวจสอบลิขสิทธิ์ดังกล่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต ด้วยบัญชีผู้ใช้งำน
ทีส่ ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมก ำหนด 
 6.3 ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด ดังนี้ 
  1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติกำรและชุดโปรแกรม
จัดกำรส ำนักงำน จ ำนวน 56 เครื่อง 
  2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติกำรและชุดโปรแกรมจัดกำร
ส ำนักงำน จ ำนวน 51 เครื่อง  
  3) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ ำนวน 9 เครื่อง 
  4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง 
  5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 4 เครื่อง 
  6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง 
  7) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ ำนวน 9 เครื่อง 
  8) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ จ ำนวน 3 เครื่อง 
 6.4 ส่งมอบ Mac Address ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกรำยกำรที่สำมำรถเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำยได้ทั้งแบบมีสำยและไร้สำย 
 6.5 ด ำเนินกำรติดตั้ง และ/หรือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล พร้อม
ระบบปฏิบัติกำรและชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน พร้อมถ่ำยโอนข้อมูลของผู้ใช้งำนเดิม ติดตั้ง Driver และทดสอบ
กำรใช้งำนอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยด ำเนินกำรตำมแผนกำรติดตั้งของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม 
 6.6 ด ำเนินกำรติดตั้ง และ/หรือทดแทนอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยด ำเนินกำรตำมแผนกำรติดตั้งของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม ประกอบด้วย 
  1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง 
  2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 4 เครื่อง 
  3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง 
  4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ ำนวน 9 เครื่อง 
  5) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ จ ำนวน 3 เครื่อง 
  โดยด ำเนินกำรติดตั้ง Driver และทดสอบกำรใช้งำนอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สำมำรถใช้งำนร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้งำนอุปกรณ์ต่อพ่วงดังกล่ำว ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6.7 ด ำเนินกำรทดสอบกำรใช้งำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  
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  1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติกำรและชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน  
  2) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 6.8 ด ำเนินกำรขนย้ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเดิมที่มีกำรทดแทน ไปยังจุดที่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมก ำหนด 
 6.9 ส่งมอบเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ในรูปแบบต้นฉบับ จ ำนวน 1 ชุด ในรูปแบบส ำเนำ 
จ ำนวน 1 ชุด และในรูปแบบ CD ROM หรือ DVD ROM จ ำนวน 2 แผ่น โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ประกอบด้วย 
  1) เอกสำร Check List กำรติดตั้งและทดแทนทุกรำยกำรของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่
มีกำรด ำเนินกำร โดยมีกำรลงชื่อของผู้ใช้งำน เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรของผู้ ขำย และผู้ควบคุมตรวจสอบกำรติดตั้งของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
  2) เอกสำร Check List ผลกำรทดสอบกำรใช้งำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรำยกำรตำมข้อ 6.5 โดยมี
กำรลงชื่อของเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรของผู้ขำย และผู้ควบคุมตรวจสอบกำรทดสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่ำวของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 

7. วงเงินในการจัดซื้อ 
 วงเงินในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมกำรติดตั้ง ปีงบประมำณ 2564 เป็นจ ำนวนเงิน 
4,515,200.- บำท(สี่ล้ำนห้ำแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันสองร้อยบำทถ้วน) 

๘. การท าสัญญาและการจ่ายเงิน 
 ๘.๑ ผู้ขำยที่ได้รับกำรตกลงซื้อขำย จะต้องท ำสัญญำซื้อขำยกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ภำยใน 7 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
 ๘.๒ ในวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย ผู้ขำยจะต้องแจ้งเริ่มกำรปฏิบัติงำนในวันเดียวกันด้วย 
 ๘.๓ ผู้ซื้อจะช ำระเงินให้แก่ผู้ขำย เมื่อผู้ขำยได้ด ำเนินกำรส่งมอบงำนไว้ถูกต้องครบถ้วน ภำยใน 90 วัน โดยจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดในข้อ 6.1 – 6.9 ให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้พิจำรณำให้ผ่ำน
กำรตรวจรับแล้ว 

9. การบริหารโครงการ และความรับผิดชอบของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำรโดยตรง 
และเป็นผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ส ำนักงำนรัฐมนตรี ในรำยละเอียดที่จ ำเป็น
เพ่ือน ำมำใช้ในโครงกำร ตำมท่ีผู้ยื่นข้อเสนอร้องขอจนกว่ำผู้ยื่นข้อเสนอจะส่งมอบงำนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

๑0. ความรับผิดชอบของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยของงำนทั้งหมดในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
รวมถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆ ที่จ ำเป็น
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

11. อัตราค่าปรับ 
 คิดค่ำปรับในอัตรำร้อยละ 0.20 ของรำคำพัสดุที่ไม่ได้รับมอบ 
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12. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม 

๑3. ข้อสงวนสิทธิ์ 
 ในกรณีที่ส ำนักงำนปลัดกระทวงคมนำคมมีควำมจ ำเป็น ไม่อำจท ำสัญญำตำมที่ได้เจรจำตกลง ซื้อขำยกับ      
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีเหตุจ ำเป็นอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรค ซึ่งท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ ก็ให้ถือเป็นอันยกเลิกไป 
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์โต้แย้งและเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ  และส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชี้แจง
เหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

............................................................................................................................................................................... 


