ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (กันยายน 2561 – กันยายน 2564)
1. ความเป็นมา
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) จะดำเนินกำรจัดเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะถดถอยและเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของงำน ทั้งนี้ จะดำเนินกำรเช่ำ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ ำนวน 65 ชุ ด ระยะเวลำกำรเช่ ำ 3 ปี 1 เดื อ น ระหว่ ำง 1 กั น ยำยน 2561 ถึ ง 30
กันยำยน 2564 ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับใช้งำนในสำนักงำน พร้อมซอฟต์แวร์พื้นฐำนสำหรับงำนเอกสำร
จำนวน 46 ชุด
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับใช้งำนในสำนักงำน พร้อมเครื่องสำรองไฟและซอฟต์แวร์
พื้นฐำนสำหรับงำนเอกสำร จำนวน 4 ชุด
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับงำนด้ำนกรำฟฟิก พร้อมเครื่องสำรองไฟและซอฟต์แวร์
พื้นฐำนสำหรับงำนเอกสำร จำนวน 4 ชุด
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับผู้บริหำรรูปแบบที่ 1 พร้อมซอฟต์แวร์พื้นฐำนสำหรับงำน
เอกสำร
จำนวน 6 ชุด
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับผู้บริหำรรูปแบบที่ 2 พร้อมซอฟต์แวร์พื้นฐำนสำหรับงำน
เอกสำร
จำนวน 5 ชุด
2. วัตถุประสงค์
จัดเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ้คและเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 65 ชุด เพื่อทดแทน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะถดถอย และเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของงำน
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
3.5 ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่ งถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ในบั ญ ชี รำยชื่ อ ผู้ ทิ้ งงำนและได้ แจ้ งเวี ยนชื่ อ ให้ เป็ น ผู้ ทิ้ งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
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3.6 มีคุณ สมบั ติและไม่ มีลั กษณะต้องห้ ำมตำมที่ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิ กส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
3.12 ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญ ชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่ คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
3.14 ผู้รับจ้ำงต้องมีประสบกำรณ์และมีผลงำนเกี่ยวกับ งำนที่รับจ้ำงในระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี จนถึง
วันที่เสนอรำคำ โดยมีมูลค่ำของผลงำนในหนึ่งโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 1,700,000 บำท โดยแนบสำเนำหนังสือ
รับรองผลงำนหรือสำเนำสัญญำมำพร้อมกับเอกสำรเสนอรำคำ
4. คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์รายการที่ 1 ได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้คสาหรับใช้งานสานักงาน พร้อมซอฟต์แวร์พื้นฐานสาหรับงานเอกสาร
จานวน 46 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
4.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่ำ 4 Core สำมำรถ
ประมวลผลพร้อมกันได้ไม่ต่ำกว่ำ 8 Thread ด้วยควำมเร็วนำฬิกำไม่ต่ำกว่ำ 1.8 GHz รองรับคำสั่งประมวลผล
แบบ 64 bit มีรูปแบบหน่วยควำมจำภำยใน CPU (Cache) และขนำดหน่วยควำมจำไม่ต่ำกว่ำ 8 MB หรือมี
คุณสมบัติดีกว่ำ
4.2 มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด 2400 MHz DDR4 หรือดีกว่ำ และมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 8
GB
4.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Drive รูปแบบ M.2 SSDPCIe class 40
หรือดีกว่ำ และมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 512 GB
4.4 มีห น่วยประมวลผลภำพ (Graphic Controller) มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ Intel UHD Graphics
620 หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
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4.5 มีจอสีแสดงผลขนำดไม่มำกกว่ำ 14 นิ้ว มีควำมละเอียดจอภำพไม่ต่ำกว่ำ 1920 x 1080 pixel
หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
4.6 มีห น่ วยประมวลผลกำรทำงำนของเสี ยงแบบ HD Audio หรือมีคุณ สมบั ติดีกว่ำ และมี ช่อ ง
เชื่อมต่อแบบ combo mic/headphone jack อย่ำงน้อย 1 ช่อง
4.7 มีอุปกรณ์ควบคุมกำรชี้ตำแหน่ง (Mouse Pointer) ในรูปแบบ Touchpad เป็นอย่ำงน้อย
4.8 มีระบบกำรรับ-ส่งข้อมูล (I/O) ภำยในตัวเครื่อง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
4.8.1 มีช่องส ำหรับ เชื่อมต่อเครือข่ำยผ่ ำนสำย LAN ด้ว ยควำมเร็ว 10 Mbps 100 Mbps
และ 1,000 Mbps ตำมมำตรฐำน RJ-45
4.8.2 สำมำรถเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ ำ ยในรู ป แบบไร้ ส ำย (WiFi) ที่ ร องรั บ มำตรฐำน IEEE
802.11g/b/n/ac หรือคุณสมบัติดีกว่ำ
4.8.3 สำมำรถเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ ำ ยในรู ป แบบไร้ ส ำย (Bluetooth) เวอร์ ชั่ น 4.0 หรื อ มี
คุณสมบัติดีกว่ำ
4.8.4 มีช่องเชื่อมต่อ USB จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง โดยเป็น USB 3.0 หรือมีคุณสมบัติ
ดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
4.8.5 มีช่องเชื่อมต่อสำย VGA หรือ HDMI หรือ Mini Display Port อย่ำงน้อย 1 ช่อง หรือ
มีคุณสมบัติดีกว่ำ
4.9 มีแ บตเตอรี่ ช นิ ด Lithium Ion ที่ มี อัต รำกำรให้ ไฟวัต ต์ ต่อ ชั่ว โมงไม่ น้ อ ยกว่ำ 56 Wh หรือ มี
คุณสมบัติดีกว่ำ และรับประกันอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 2 ปี
4.10 มีน้ำหนักตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่ทั้งหมดไม่เกิน 1.70 กิโลกรัม
4.11 มีระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Professional แบบ 64 bit พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย
4.12 มีซอฟต์แวร์สำหรับงำนเอกสำร Microsoft Office Standard 2016 พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่
ถูกต้องตำมกฎหมำย
4.13 มีระบบช่วยตรวจสอบควำมผิดปกติของตัวเครื่อง (Diagnostic) ผ่ำนปุ่มคีย์ลัด (Boot Menu)
โดยพัฒนำโดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์ มีควำมสำมำรถดังนี้
4.13.1 สำมำรถตรวจสอบควำมผิดปรกติของอุปกรณ์เบื้องต้น (Diagnostic) ได้ไม่น้อยกว่ำ
10 รำยกำร เช่น หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) หน่วยควำมจำหลัก (RAM) หน่วย
ประมวลผลภำพ (Graphic Controller) ช่องเชื่อมต่อ USB แบตเตอรี่ พัดลมหน่วย
ประมวลผลกลำง (CPU Fan) ได้เป็นอย่ำงน้อย
4.13.2 สำมำรถแสดงข้อมูลของตัวเครื่อง ชื่อรุ่นของเครื่อง ป้ำยบริกำร (Service Tag) หรือ
หมำยเลขประจำเครื่อง (Serial Number) และ เวอร์ชั่นของ BIOS ได้เป็นอย่ำงน้อย
4.13.3 สำมำรถแสดงผล อุณหภูมิของหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) หน่วยประมวลผล
กลำง (CPU), แบตเตอรี่ และควำมเร็วรอบของพัดลมระบำยควำมร้อน CPU ได้เป็น
อย่ำงน้อย
4.14 เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนพร้อมเอกสำรรับรองดังนี้
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4.14.1 มีอุป กรณ์ (hardware) ตำมมำตรฐำน TPM 1.2 หรือมีคุ ณ สมบั ติ ดี กว่ำ ท ำหน้ ำที่
รักษำควำมปลอดภัยบนแผงวงจรหลัก
4.14.2 ต้องเป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ที่ ป ระกอบหรือ ผลิ ตจำกโรงงำนที่ ได้รับรองมำตรฐำน ISO9000
Series
4.14.3 ได้รับรองมำตรฐำนทำงด้ำนกำรแผ่กระจำยของแม่เหล็กไฟฟ้ำ เช่น FCC Class A หรือ
FCC Class B หรือ NECTEC หรือ มอก.1956-2548
4.14.4 ได้รับ รองมำตรฐำนทำงด้ำนควำมปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV หรือ CSA หรือ EN
หรือ NECTEC หรือ มอก.1561-2548
4.14.5 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น EPEAT ระดับ GOLD
4.14.6 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Energy Star
4.15 มีหมำยเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่มำจำกโรงงำนผู้ผลิต
4.16 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริกำรดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำน
เครื่องดังกล่ำว รวมถึง Driver ต่ำงๆ และ Bios Update ผ่ำนทำงระบบ Internet โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแจ้ง
URL ให้ทรำบมำในเอกสำรเสนอรำคำ
4.17 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอรองรับกำรติดตั้งระบบบริหำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มำพร้อม
กับ Hardware Appliance ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ โดยที่ต้องสำมำรถทำ
ระบบ Asset , Inventory , Software Distribution, Patch Management รวมทั้ง Service Desk โดยที่ใช้
เพียง Appliance เดียว และรองรับ OS Window, MAC, Linux เป็นอย่ำงน้อย โดยต้องแสดงแคตตำล๊อคและ
หนังสือรับรองจำกบริษัทผู้ผลิต
4.18 อุปกรณ์ต่อพวงเมำส์ (Mouse) ชนิดไร้สำย (Wireless)
4.19 มีกระเป๋ำที่สำหรับใส่เครื่องคอมพิวเตอร์
5. คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์รายการที่ 2 ได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) สาหนับใช้งานในสานักงาน พร้อมเครื่องสารองไฟ (UPS)
และซอฟต์แวร์พื้นฐานสาหรับงานเอกสาร จานวน 4 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
5.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่ำ 6 Core สำมำรถ
ประมวลผลพร้ อ มกั น ได้ ไม่ ต่ ำกว่ ำ 12 Thread ด้ ว ยควำมเร็ ว นำฬิ ก ำไม่ ต่ ำกว่ ำ 3.2 GHz รองรั บ ค ำสั่ ง
ประมวลผลแบบ 64 bit มีรูปแบบหน่วยควำมจำภำยใน CPU (Cache) และขนำดหน่วยควำมจำไม่ต่ำกว่ำ 12
MB หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
5.2 มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด 2666 MHz DDR4 หรือดีกว่ำ และมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 8
GB
5.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 2 ชนิด ดังนี้
- ชนิด Solid State Drive รูปแบบ M.2 SSDPCIe class 40 หรือดีกว่ำ และมีขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 512 GB และ
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- ชนิด SATA 6.0 Gb/s ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 7,200 รอบต่อนำที หรือดีกว่ำ และมีขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 GB
5.4 มีหน่วยประมวลผลภำพ (Graphic Controller) มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ Intel UHD Graphic
630 หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
5.5 มีจอสีแสดงผลขนำดขนำดไม่น้อยกว่ำ 19.5 นิ้ว แบบ 16:9 มีควำมละเอียดจอภำยไม่ต่ำกว่ำ
1600 x 900 pixel หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
5.6 มี DVD Drive ชนิด DVD +/- RW ติดตั้งภำยในตัวเครื่อง จำนวนอย่ำงน้อย 1 Drive สำมำรถ
อ่ำนและเขียนแผ่น DVD และแผ่น CD ได้ หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
5.7 มีห น่ วยประมวลผลกำรทำงำนของเสี ยงแบบ HD Audio หรือมีคุณ สมบั ติดีกว่ำ และมีช่อ ง
เชื่อมต่อแบบ combo mic/headphone jack จำนวนอย่ำงน้อย 1 ช่อง
5.8 มีขนำดของแหล่งจ่ำยไฟ (Power Supply) ไม่ต่ำกว่ำ 200 Watt และมีเทคโนโลยีประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำ (Active PFC) หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
5.9 มีระบบกำรรับ-ส่งข้อมูล (I/O) ภำยในตัวเครื่อง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
5.9.1 มีช่องสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ำยผ่ำนสำย LAN ด้วยควำมเร็ว 10 Mbps 100 Mbps
และ 1,000 Mbps ตำมมำตรฐำน RJ-45 ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
5.9.2 มีช่องเชื่อมต่อสำย USB จำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง โดยเป็น USB 3.0 หรือมี
คุณสมบัติดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง และมีตำแหน่งอยู่ด้ำนหน้ำไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
และด้ำนหลัง ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
5.9.3 มีช่องเชื่อมต่อสำย VGA หรือ HDMI หรือ Display Port อย่ำงน้อย 2 ช่อง หรือมี
คุณสมบัติดีกว่ำ
5.10 ตัวเครื่อง (Chassis) เป็นแบบ Small Form Factor
5.11 มี ไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตั ว เครื่ อ งส ำหรั บ กำรแสดงถึ ง ปั ญ หำที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
อุปกรณ์ภำยในโดยตรง (Direct Detect) เพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น ได้แก่ BIOS, PCI Slot, USB,
Hard Drive, Memory, CPU, System board เป็นต้น
5.12 มีอุป กรณ์ ต่อพ่วง แป้ น พิมพ์ (Keyboard) แบบ Multimedia ชนิด USB Port ที่มีอักษรไทย
อังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมำยสัญลักษณ์พิเศษ ปรำกฏบนแป้นพิมพ์อย่ำงถำวร และเมำส์ (Mouse) Laser 6Button Mouse แบบ Multimedia ชนิด USB Port
5.13 มีระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Professional 64 bit พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย
5.14 มีซอฟต์แวร์สำหรับงำนเอกสำร Microsoft Office Standard 2016 พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่
ถูกต้องตำมกฎหมำย
5.15 มีหมำยเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่มำจำกบริษัทผู้ผลิต
5.16 มีคู่มือกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ User Manual สำหรับคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ที่ เสนอต้อ งมีร ะบบ Online Support ที่ ให้ บ ริก ำรดำวน์ โหลดคู่มื อ กำรใช้ งำนเครื่อ งดั งกล่ ำว
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รวมถึง Driver ต่ำงๆ และ Bios Update ผ่ำนทำงระบบ Internet โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแจ้ง URL ให้ทรำบ
มำในเอกสำรเสนอรำคำ
5.17 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอรองรับกำรติดตั้งระบบบริหำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มำพร้อม
กับ Hardware Appliance ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ โดยที่ต้องสำมำรถทำ
ระบบ Asset , Inventory , Software Distribution, Patch Management รวมทั้ง Service Desk โดยที่ใช้
เพียง Appliance เดียว และรองรับ OS Window, MAC, Linux เป็นอย่ำงน้อย โดยต้องแสดงแคตตำล๊อคและ
หนังสือรับรองจำกบริษัทผู้ผลิต
5.18 เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนพร้อมเอกสำรรับรองดังนี้
5.18.1 มีอุปกรณ์ (Hardware) ตำมมำตรฐำน TPM 2.0 หรือคุณสมบัติดีกว่ำ ทำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัยบนแผงวงจรหลัก
5.18.2 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบหรือผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับรองมำตรฐำน ISO9000
Series
5.18.3 ได้รับรองมำตรฐำนทำงด้ำนกำรแผ่กระจำยของแม่เหล็กไฟฟ้ำ เช่น FCC Class A
หรือ FCC Class B หรือ NECTEC หรือ มอก.1956-2548
5.18.4 ได้รับรองมำตรฐำนทำงด้ำนควำมปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV หรือ CSA หรือ EN
หรือ NECTEC หรือ มอก.1561-2548
5.18.5 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น EPEAT ระดับ GOLD
5.18.6 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Energy Star
5.19 มีเครื่องสำรองไฟที่มีคุณสมบัติดังนี้
5.19.1 มีกำลังไฟฟ้ำสำรองไม่น้อยกว่ำ 300 Watts หรือ 500 VA หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
5.19.2 มีกำรควบคุมกำรทำงำนด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
5.19.3 ระบบกำรทำงำนแบบ Line Interactive Design with Stabilizer
5.19.4 ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12V,
7Ah จำนวน 1 ลูก
5.19.5 มีช่องเสียบปลั๊กด้ำนหลัง (Outlet) ชนิด Universal สำหรับสำรองไฟไม่น้อยกว่ำ 4
ช่อง
5.19.6 มีแรงดันไฟฟ้ำขำเข้ำ 220 VAC +/- 25 %, 50 Hz +/- 10% หรือดีกว่ำ
5.19.7 มีแรงดันไฟฟ้ำขำออก 220 VAC +/- 10%, 50 Hz. หรือดีกว่ำ
5.19.8 สภำวะสำรองไฟ สำมำรถปรับระดับไฟฟ้ำขำออกและควำมถี่ ได้ที่ 220 VAC +/5 % , 50 Hz +/- 0.1 %
5.19.9 มีสัญญำณไฟแจ้งกำรทำงำนในสภำวะไลน์โหมด,สภำวะสำรองไฟฟ้ำมีสัญญำณเสียง
แจ้งสภำวะสำรองไฟฟ้ำ,โอเวอร์โหลดและไฟฟ้ำขำเข้ำไม่อยู่ในช่วง +/- 25 %
5.19.10 มีอุปกรณ์ป้องกันกำรลัดวงจรทั้งอินพุทและเอำท์พุท
5.19.11 มีถำด Hot swap สำมำรถถอดเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ได้
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5.19.12 ผลิตจำกโรงงำนที่มีแหล่งที่ตั้งในประเทศไทย โดยโรงงำนนั้นต้องได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรผลิ ต ISO 9001:2008 และมำตรฐำนกำรจั ดกำรสิ่ งแวดล้ อ ม ISO
14001:2004 (พร้อมเอกสำรแสดง)
5.19.13 มีกำรรับประกันผลิตภัณฑ์และให้บริกำรหลังกำรขำย ณ สถำนที่ใช้งำน ตลอดอำยุ
สัญญำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
6. คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์รายการที่ 3 ได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์แ บบตั้ งโต๊ะสาหรับงานด้านกราฟฟิก พร้อมเครื่องสารองไฟและซอฟต์แวร์
พื้นฐานสาหรับงานเอกสาร จานวน 4 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
6.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่ำ 6 Core สำมำรถ
ประมวลผลพร้ อ มกั น ได้ ไม่ ต่ ำกว่ ำ 12 Thread ด้ ว ยควำมเร็ ว นำฬิ ก ำไม่ ต่ ำกว่ ำ 3.2 GHz รองรั บ ค ำสั่ ง
ประมวลผลแบบ 64 bit มีรูปแบบหน่วยควำมจำภำยใน CPU (Cache) และขนำดหน่วยควำมจำไม่ต่ำกว่ำ 12
MB หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
6.2 มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด 2666 MHz DDR4 หรือดีกว่ำ และมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 16
GB
6.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 2 ชนิด ดังนี้
- ชนิ ด Solid State Drive รูปแบบ M.2SSDPCIe class 40 หรือดี กว่ำ และมีขนำดควำมจุ ไม่
น้อยกว่ำ 512 GB และ
- ชนิด SATA 6.0 Gb/s ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 7,200 รอบต่อนำที หรือดีกว่ำ และมีขนำด
ควำมจุได้ไม่น้อยกว่ำ 1 TB
6.4 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก (Graphic Card) หน่วยควำมจำไม่
น้อยกว่ำ 2 GB
6.5 มีจอสีแสดงผลขนำดไม่น้อยกว่ำ 24 นิ้ว แบบ 16:9 contrast ratio 1,000:1 มีควำมละเอียด
จอไม่ต่ำกว่ำ 1920 x 1080 pixel หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
6.6 มี DVD Drive ชนิด DVD +/- RW ติดตั้งภำยในตัวเครื่อง จำนวนอย่ำงน้อย 1 Drive สำมำรถ
อ่ำนและเขียนแผ่น DVD และแผ่น CD ได้ หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
6.7 มีหน่วยประมวลผลกำรทำงำนของเสียงแบบ HD Audio หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ และมีช่อง
เชื่อมต่อแบบ combo mic/headphone jack อย่ำงน้อย 1 ช่อง
6.8 มีขนำดของแหล่งจ่ำยไฟ (Power Supply) ไม่ต่ำกว่ำ 260 Watt และมีเทคโนโลยีประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำ (Active PFC)
6.9 มีระบบกำรรับ-ส่งข้อมูล (I/O) ภำยในตัวเครื่อง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
6.9.1 มีช่องสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ำยผ่ำนสำย LAN ด้วยควำมเร็ว 10 Mbps 100 Mbps
และ 1,000 Mbps ตำมมำตรฐำน RJ-45 ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
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6.9.2 มีช่องเชื่อมต่อสำย USB จำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง โดยเป็น USB 3.0 หรือมี
คุณสมบัติดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง โดยมีตำแหน่งอยู่ด้ำนหน้ำไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
และด้ำนหลัง ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
6.9.3 มีช่องเชื่อมต่อสำย VGA หรือ HDMI หรือ Display Port อย่ำงน้อย 2 ช่อง หรือมี
คุณสมบัติดีกว่ำ
6.10 ตัวเครื่อง (Chassis) เป็นแบบ Tower
6.11 มี ไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตั ว เครื่ อ งส ำหรั บ กำรแสดงถึ ง ปั ญ หำที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
อุปกรณ์ภำยในโดยตรง (Direct Detect) เพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น ได้แก่ BIOS, PCI Slot, USB,
Hard Disk, Memory, CPU, System board เป็นต้น
6.12 มีอุป กรณ์ ต่อพวง แป้ น พิมพ์ (Keyboard) แบบ Multimedia ชนิด USB Port ที่มีอักษรไทย
อังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมำยสัญลักษณ์พิเศษ ปรำกฏบนแป้นพิมพ์อย่ำงถำวร และเมำส์ (Mouse) Laser 6
Button Mouse แบบ Multimedia ชนิด USB Port
6.13 มีระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Professional 64 bit พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย
6.14 มีซอฟต์แวร์สำหรับงำนเอกสำร Microsoft Office Standard 2016 พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่
ถูกต้องตำมกฎหมำย
6.15 มีหมำยเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่มำจำกบริษัทผู้ผลิต
6.16 มีคู่มือกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ User Manual สำหรับคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ที่ เสนอต้อ งมีร ะบบ Online Support ที่ ให้ บ ริก ำรดำวน์ โหลดคู่มื อ กำรใช้ งำนเครื่อ งดั งกล่ ำว
รวมถึง Driver ต่ำงๆ และ Bios Update ผ่ำนทำงระบบ Internet โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแจ้ง URL ให้ทรำบ
มำในเอกสำรเสนอรำคำ
6.17 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอรองรับกำรติดตั้งระบบบริหำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มำพร้อม
กับ Hardware Appliance ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ โดยที่ต้องสำมำรถทำ
ระบบ Asset , Inventory , Software Distribution, Patch Management รวมทั้ง Service Desk โดยที่ใช้
เพียง Appliance เดียว และรองรับ OS Window, MAC, Linux เป็นอย่ำงน้อย โดยต้องแสดงแคตตำล๊อคและ
หนังสือรับรองจำกบริษัทผู้ผลิต
6.18 เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนพร้อมเอกสำรรับรองดังนี้
6.18.1 มีอุป กรณ์ (Hardware) ตำมมำตรฐำน TPM 2.0 หรือคุณ สมบัติ ดีกว่ำ ทำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัยบนแผงวงจรหลัก
6.18.2 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบหรือผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับรองมำตรฐำน ISO9000
Series
6.18.3 ได้รับรองมำตรฐำนทำงด้ำนกำรแผ่กระจำยของแม่เหล็กไฟฟ้ำ เช่น FCC Class A
หรือ FCC Class B หรือ NECTEC หรือ มอก.1956-2548
6.18.4 ได้รับรองมำตรฐำนทำงด้ำนควำมปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV หรือ CSA หรือ EN
หรือ NECTEC หรือ มอก.1561-2548
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6.18.5 ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น EPEAT ระดับ GOLD
6.18.6 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Energy Star
6.19 มีเครื่องสำรองไฟที่มีคุณสมบัติดังนี้
6.19.1 มีกำลังไฟฟ้ำสำรองไม่น้อยกว่ำ 300 Watts หรือ 500 VA หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
6.19.2 มีกำรควบคุมกำรทำงำนด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
6.19.3 ระบบกำรทำงำนแบบ Line Interactive Design with Stabilizer
6.19.4 ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12V,
7Ah จำนวน 1 ลูก
6.19.5 มีช่องเสียบปลั๊กด้ำนหลัง (Outlet) ชนิด Universal สำหรับสำรองไฟไม่น้อยกว่ำ 4
ช่อง
6.19.6 มีแรงดันไฟฟ้ำขำเข้ำ 220 VAC +/- 25 %, 50 Hz +/- 10% หรือดีกว่ำ
6.19.7 มีแรงดันไฟฟ้ำขำออก 220 VAC +/- 10%, 50 Hz. หรือดีกว่ำ
6.19.8 สภำวะสำรองไฟ สำมำรถปรับระดับไฟฟ้ำขำออกและควำมถี่ ได้ที่ 220 VAC +/5 % , 50 Hz +/- 0.1 %
6.19.9 มีสัญญำณไฟแจ้งกำรทำงำนในสภำวะไลน์โหมด,สภำวะสำรองไฟฟ้ำมีสัญญำณเสียง
แจ้งสภำวะสำรองไฟฟ้ำ,โอเวอร์โหลดและไฟฟ้ำขำเข้ำไม่อยู่ในช่วง +/- 25 %
6.19.10 มีอุปกรณ์ป้องกันกำรลัดวงจรทั้งอินพุทและเอำท์พุท
6.19.11 มีถำด Hot swap สำมำรถถอดเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ได้
6.19.12 ผลิตจำกโรงงำนที่มีแหล่ งที่ตั้งในประเทศไทย โดยโรงงำนนั้นต้องได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรผลิ ต ISO 9001:2008 และมำตรฐำนกำรจั ดกำรสิ่ งแวดล้ อ ม ISO
14001:2004 (พร้อมเอกสำรแสดง)
6.19.13 มีกำรรับประกันผลิตภัณฑ์และให้บริกำรหลังกำรขำย ณ สถำนที่ใช้งำน ตลอดอำยุ
สัญญำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
7. คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์รายการที่ 4 ได้แก่
เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ โน้ ต บุ้ ค ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารรู ป แบบที่ 1 พร้ อมซอฟต์ แ วร์ พื้ น ฐานสาหรั บ งาน
เอกสารจานวน 6 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
7.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่ำ 4 Core สำมำรถ
ประมวลผลพร้อมกันได้ไม่ต่ำกว่ำ 8 Thread ด้วยควำมเร็วนำฬิกำไม่ต่ำกว่ำ 1.8 GHz รองรับคำสั่งประมวลผล
แบบ 64 bit มีรูปแบบหน่วยควำมจำภำยใน CPU (Cache) และขนำดหน่วยควำมจำไม่ต่ำกว่ำ 8 MB หรือ
คุณสมบัติดีกว่ำ
7.2 มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด 2133 MHz DDR3 หรือดีกว่ำ และมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 16 GB
7.3 มี ห น่ ว ยจั ดเก็บ ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Drive รูปแบบ M.2SSDPCIe class 40
หรือดีกว่ำ และมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 512 GB
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7.4 มีหน่วยประมวลผลภำพ (Graphic Controller) มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ Intel UHD Graphics 620
หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
7.5 มีจอสีแสดงผลขนำดไม่มำกกว่ำ 13.3 นิ้ว มีควำมละเอียดจอภำยไม่ต่ำกว่ำ 3840x 2160 pixel
หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
7.6 มีหน่วยประมวลผลกำรทำงำนของเสียงแบบ HD Audio หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ และมีช่องเชื่อมต่อ
แบบ microphone / headphone jack อย่ำงน้อย 1 ช่อง
7.7 มีอุปกรณ์ควบคุมกำรชี้ตำแหน่ง (Mouse Pointer) ในรูปแบบ Touchpad เป็นอย่ำงน้อย
7.8 มีระบบกำรรับ-ส่งข้อมูล (I/O) ภำยในตัวเครื่อง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
7.8.1 สำมำรถเชื่อมต่อเครือข่ำยในรูปแบบไร้สำย (WiFi) ที่รองรับมำตรฐำน IEEE
802.11g/b/n/ac หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
7.8.2 สำมำรถเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ ำ ยในรู ป แบบไร้ ส ำย (Bluetooth) เวอร์ ชั่ น 4.0 หรื อ มี
คุณสมบัติดีกว่ำ
7.8.3 มีช่องเชื่อมต่อสำย Thunderbolt 3 จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง และช่องเชื่อมต่อสำย
USB-C 3.1 จำนวนอย่ำงน้อย 1 ช่อง หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
7.8.4 มีกล้องชนิดติดตั้งกับตัวเครื่องแบบ 720p webcam หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
7.8.5 มีช่องเชื่อมต่อ MicroSD card reader ติดตั้งในตัวเครื่อง
7.9 มีระบบช่วยตรวจสอบควำมผิดปกติของตัวเครื่อง(Diagnostic) ผ่ำนปุ่มคีย์ลัด(Boot Menu) โดย
พัฒนำโดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์ มีควำมสำมำรถดังนี้
7.9.1 สำมำรถตรวจสอบควำมผิดปรกติของอุปกรณ์เบื้องต้น (Diagnostic) ได้ไม่น้อยกว่ำ
10 รำยกำร เช่น หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) หน่วยควำมจำหลัก (RAM) หน่วย
ประมวลผลภำพ (Graphic Controller) ช่องเชื่อมต่อ USB แบตเตอรี่ พัดลมหน่วย
ประมวลผลกลำง (CPU Fan) ได้เป็นอย่ำงน้อย
7.9.2 สำมำรถแสดงข้อมูลของตัวเครื่อง ชื่อรุ่นของเครื่อง ป้ำยบริกำร (Service Tag) หรือ
หมำยเลขประจำเครื่อง (Serial Number) และ เวอร์ชั่นของ BIOS ได้เป็นอย่ำงน้อย
7.9.3 สำมำรถแสดงผล อุณหภูมิของหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) หน่วยประมวลผล
กลำง (CPU), แบตเตอรี่ และควำมเร็วรอบของพัดลมระบำยควำมร้อน CPU ได้เป็น
อย่ำงน้อย
7.10 มี แ บตเตอรี่ ช นิ ด Lithium Ion มี อั ต รำกำรให้ ไฟวั ต ต์ ต่ อ ชั่ ว โมงไม่ น้ อ ยกว่ ำ 52 Wh หรื อ มี
คุณสมบัติดีกว่ำ และรับประกันอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 2 ปี
7.11 มีระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows 10 Pro 64 bit พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย
7.12 มีซอฟต์แวร์สำหรับงำนเอกสำร Microsoft Office Standard 2016 พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่
ถูกต้องตำมกฎหมำย
7.13 มีน้ำหนักตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่ทั้งหมดไม่เกิน 1.50 กิโลกรัม
7.14 เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนพร้อมเอกสำรรับรองดังนี้
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7.14.1 มีอุปกรณ์ (Hardware) ตำมมำตรฐำน TPM 2.0 หรือคุณสมบัติดีกว่ำ ทำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยบนแผงวงจรหลัก
7.14.2 ต้องเป็นผลิตภัณ ฑ์ที่ประกอบหรือผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับรองมำตรฐำน ISO9000
Series
7.14.3 ได้รับ รองมำตรฐำนทำงด้ำนกำรแผ่กระจำยของแม่เหล็กไฟฟ้ำ เช่น FCC Class A
หรือ FCC Class B หรือ NECTEC หรือ มอก.1956-2548
7.14.4 ได้รับรองมำตรฐำนทำงด้ำนควำมปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV หรือ CSA หรือ EN
หรือ NECTEC หรือ มอก.1561-2548
7.14.5 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น EPEAT ระดับ GOLD
7.14.6 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Energy Star
7.15 มีหมำยเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่มำจำกโรงงำนผู้ผลิต
7.16 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริกำรดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำน
เครื่องดังกล่ำว รวมถึง Driver ต่ำงๆ และ Bios Update ผ่ำนทำงระบบ Internet โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแจ้ง
URL ให้ทรำบมำในเอกสำรเสนอรำคำ
7.17 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอรองรับกำรติดตั้งระบบบริหำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มำพร้อม
กับ Hardware Appliance ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ โดยที่ต้องสำมำรถทำ
ระบบ Asset , Inventory , Software Distribution, Patch Management รวมทั้ง Service Desk โดยที่ใช้
เพียง Appliance เดียว และรองรับ OS Window, MAC, Linux เป็นอย่ำงน้อย โดยต้องแสดงแคตตำล๊อคและ
หนังสือรับรองจำกบริษัทผู้ผลิต
7.18 มี อุ ป กรณ์ เสริ ม เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งสื่ อ สำร (Port) ในกำรเชื่ อ มต่ อ (Adapter) USB Type-C เป็ น
HDMI VGA Ethernet และ USB 3.0
7.19 อุปกรณ์ต่อพวงเมำส์ (Mouse) ชนิดไร้สำย (Wireless)
7.20 มีกระเป๋ำที่สำหรับใส่เครื่องคอมพิวเตอร์
8. คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์รายการที่ 5 ได้แก่
เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ โน้ ต บุ้ ค ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารรู ป แบบที่ 2 พร้ อมซอฟต์ แ วร์ พื้ น ฐานสาหรั บ งาน
เอกสารจานวน 5 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
8.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่ำ 2 Core สำมำรถ
ประมวลผลพร้อมกันได้ไม่ต่ำกว่ำ 4 Thread ด้วยควำมเร็วนำฬิกำไม่ต่ำกว่ำ 2.3 GHz หรือดีกว่ำ รองรับคำสั่ง
ประมวลผลแบบ 64 bit มีรูปแบบหน่วยควำมจำภำยใน CPU (Cache) ไม่ต่ำกว่ำ 4 MB หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
8.2 มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด 2133 MHz DDR3 หรือดีกว่ำ และมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 8 GB
8.3 มีห น่ ว ยจั ดเก็บ ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Drive รูปแบบ M.2SSDPCIe class 40
หรือดีกว่ำ และมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 256 GB
8.4 มีหน่วยประมวลผลภำพ (Graphic Controller) มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ Intel Iris Plus Graphics
640 หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
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8.5 มีจอสีแสดงผลขนำดไม่มำกกว่ำ 13.3 นิ้ว พร้อมเทคโนโลยี IPS มีควำมละเอียดจอภำยไม่ต่ำกว่ำ
2560 x 1600 pixel หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ และต้องไม่มี dead pixel
8.6 มีห น่ ว ยประมวลผลกำรท ำงำนของเสี ยงแบบ Stereo speakers with high dynamic range
หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ และมีช่องเชื่อมต่อแบบ microphone / headphone jack อย่ำงน้อย 1 ช่อง
8.7 มีอุป กรณ์ ควบคุม กำรชี้ตำแหน่ ง (Mouse Pointer) ในรูป แบบ Force Touch trackpad เป็ น
อย่ำงน้อย
8.8 มีระบบกำรรับ-ส่งข้อมูล (I/O) ภำยในตัวเครื่อง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
8.8.1 สำมำรถเชื่อมต่อเครือข่ำยในรูปแบบไร้สำย (WiFi) ที่รองรับมำตรฐำน IEEE
802.11g/b/n/ac หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
8.8.2 สำมำรถเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ ำ ยในรู ป แบบไร้ ส ำย (Bluetooth) เวอร์ ชั่ น 4.2 หรื อ มี
คุณสมบัติดีกว่ำ
8.8.3 มีช่องเชื่อมต่อสำย Thunderbolt 3 หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
8.8.4 มีกล้องชนิดติดตั้งกับตัวเครื่องแบบ 720p FaceTime HD Camera หรือมีคุณสมบัติ
ดีกว่ำ
8.9 มี แ บตเตอรี่ ช นิ ด Lithium Ion มี อั ต รำกำรให้ ไฟวั ต ต์ ต่ อ ชั่ ว โมงไม่ น้ อ ยกว่ ำ 54.5 Wh หรื อ มี
คุณสมบัติดีกว่ำ และรับประกันอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 2 ปี
8.10 มีน้ำหนักตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่ทั้งหมดไม่เกิน 1.37 กิโลกรัม
8.11 มีระบบปฏิบัติกำร Mac OS Sierra แบบ 64 bit พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำนที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
8.12 มีซอฟต์แวร์สำหรับงำนเอกสำร Microsoft Office Standard 2016 พร้อมลิขสิทธิ์ กำรใช้งำนที่
ถูกต้องตำมกฎหมำย
8.13 มีอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มช่องสื่อสำร (Port) ในกำรเชื่อมต่อ (Adapter) USB Type-C เป็น HDMI
และ VGA
8.14 มีกระเป๋ำหรือซอง (Case) ที่สำหรับใส่เครื่องคอมพิวเตอร์
9. เงื่อนไขการเสนอราคา
9.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องมีบุคลกรที่มีใบประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำน (Certification) ในกำรใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐำนหรือขั้นสูง ประกอบด้วย ด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้ำนโปรแกรมสำนักงำนสำเร็จรูป ด้ำน
เครือข่ำย ด้ำนอินเทอร์เน็ตพื้นฐำน และมีประสบกำรณ์ ในกำรติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษำ ซ่อมแซม แก้ไขปัญหำ
กำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี จำนวนอย่ำงน้อย 2 คน และต้องเป็นพนักงำนประจำ พร้อมแนบ
หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนที่ให้ประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำน (Certification)
9.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรยื่นกำรสอบรำคำ จำกบริษัทที่เป็น
บริษัทสำขำของบริษัทผู้ผลิตที่ประจำประเทศไทยเท่ำนั้น
9.3 ผู้เสนอรำคำต้องจัดทำรำยละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ สนช. กำหนด กับ
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอเช่ำ ในทุกข้อกำหนดให้แก่ สนช. พร้อมทั้งแนบแค็ตตำล็อกหรือเอกสำร
หลักฐำนต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรยืนยัน
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9.4 ผู้เสนอรำคำต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ หรือ ทำแถบสีข้อควำมลงในแค็ตตำล็อก หรือ เอกสำรที่
แสดงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอรำคำให้ชัดเจน เพื่อคณะกรรมกำรสอบ
รำคำเช่ำจะได้พิจำรณำเอกสำรและแค็ตตำล็อกเป็นสำคัญ
9.5 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอรำยละเอียดคุณลักษณะ ในเอกสำรขัดแย้งกันเอง สนช. สงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจำรณำในส่วนที่เป็นประโชยน์สูงสุดแก่ สนช.
9.6 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ชนะกำรประกวดรำคำเช่ำ ต้องจัดทำใบเสนอรำคำที่แยกรำยละเอียดรำคำ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 รำยกำรดังกล่ำว ให้แก่ สนช.
9.7 กำรคิด ค่ำเช่ ำ จะเริ่ มนั บ ถัดจำกวัน ที่ ได้มี คณะกรรมกำรตรวจรับ งำน ได้ ตรวจรับ มอบเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รำยกำร ที่ส่งมอบและติดตั้งครบถ้วนพร้อมใช้งำนเรียบร้อย
แล้ว
9.8 ผู้ เสนอรำคำหรื อ บริ ษั ท เจ้ ำของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งมี ศู น ย์ บ ริก ำร (Call Center) ที่ ให้ บ ริก ำรตำม
มำตรำฐำนกำรให้บริกำร (Service Level Agreement) (SLA) แบบ 7 วันทำกำร ภำยในระยะเวลำ 24 ชั่วโมง
หรือ 24X7 พร้อมเบอร์โทรศัพท์รับแจ้งเหตุขัดข้องแบบเบอร์โทรฟรี โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องรองรับ
ซอฟต์แวร์ (Software) ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบ แจ้งเตือนควำม
ชำรุด เสียหำย ของอุป กรณ์ ต่ำงๆ ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) หน่วยควำมจำหลั ก (RAM) หน่วย
จัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) โดยมีเอกสำรแคตตำล๊อค Datasheet พร้อมหนังสือรับรองจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ
สำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย
9.9 ผู้เสนอรำคำจะต้องทำกำรติดตั้งและโอนย้ำยข้อมูลของสำนักงำน ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่ องที่
หมดสัญญำ ไปยังเครื่องใหม่ โดยผู้ประสงค์เสนอรำคำเป็นผู้รับ ภำระค่ำใช้จ่ำยเองทั้งสิ้น
10. ระยะเวลาส่งมอบของ
10.1 ต้องส่งมอบเครื่องเช่ำพร้อมติดตั้ง ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ณ สถำนที่ส่งมอบ ภำยใน 45 วัน
นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ
10.2 ต้องทำกำรติดตั้ งและโอนย้ำยข้อมูลของสำนักงำนไปยังเครื่องใหม่ ภำยในระยะเวลำ 75 วัน
นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ
10.3 กำรคิดค่ำเช่ำ จะเริ่มนับถัดจำกวันที่ได้มีคณะกรรมกำรตรวจรับ ได้ตรวจนับ เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 รำยกำร ที่ส่งมอบและติดตั้งครบถ้วนพร้อมใช้งำนเรียบร้อยแล้ว
11. วงเงินในการจัดหา
งบประมำณในกำรเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 รำยกำร ระยะเวลำ 3 ปี 1
เดือน จำนวน 37 งวด ในวงเงิน 5,000,000.- บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งวงเงินดังกล่ำวได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ภำษีอำกรอื่นๆ อำกรสแตมป์ ค่ำประกันควำมชำรุดเสียหำยเครื่องและค่ำใช่จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว

12. ราคากลางและแหล่งที่มา
12.1 รำคำกลำง 4,995,000.- บำท (สี่ล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
12.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
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-

บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสชั่นแนลไอที จำกัด
บริษัท อเวนิว เพอร์เฟคท์ ไอที จำกัด
บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด

13. เงื่อนไขการรับประกันความชารุดบกพร่อง
13.1 ผู้ให้ เช่ำต้องรับ ประกัน ควำมช ำรุดบกพร่องในส่ว นฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ได้ติดตั้งมำกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ ยกว้นแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคและแบตเตอรี่
เครื่ อ งส ำรองไฟรั บ ประกัน 2 ปี พร้ อ มบริก ำรแบบนอกสถำนที่ (Onsite Service) โดยไม่ มี ค่ ำใช้ จ่ำ ยใดๆ
เพิ่มเติม ตำมแบบมำตรำฐำนกำรให้บริกำร (Service Level Agreement) (SLA) แบบ 5 วันทำกำร (วันจันทร์
– วันศุกร์) ภำยในระยะเวลำ 8 ชั่วโมง (8.30 น. – 17.30 น.) หรือ 8X5
13.2 หำกเครื่องคอมพิ วเตอร์เช่ำ ชำรุดบกพร่องในส่วนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยผู้เช่ำทำกำร
ติดต่อไปยังผู้ให้เช่ำ ผู้ให้เช่ำจะต้องดำเนินกำรเข้ำมำยังในสำนักงำนภำยใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับกำรติดต่อ จำก
ทำงผู้ให้เช่ำและหำกไม่สำมำรถแก้ไขได้ภำยใน 3 วัน ทำกำร ผู้ให้เช่ำต้องหำเครื่องคอมพิวเตอร์สำรองเข้ำมำ
ทดแทน โดยมี คุ ณ สมบั ติเที ย บเท่ ำเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ที่ ช ำรุด เสี ย หำยและหำกภำยใน 30 วัน หำกเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดเสียหำยไม่สำมำรถใช้งำนได้ในทุกกรณี ผู้ให้เช่ำต้องหำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ำมำทดแทน
เครื่องที่ชำรุดเสียหำย โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ำ หรือดีกว่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดเสียหำย โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย
ใดๆ เพิ่มเติม
14. เงื่อนไขการนาคอมพิวเตอร์กลับคืน
14.1 ผู้ให้เช่ำจะต้องแจ้งเตือนสิ้นสุดสัญญำให้ผู้เช่ำทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลำสัญญำเช่ำ
14.2 ผู้ ให้ เช่ ำ ต้ อ งน ำเสนอรำยละเอี ย ดและวิ ธี ก ำรลบท ำลำยข้ อ มู ล ให้ ท ำง สนช. พิ จ ำรณำก่ อ น
ดำเนินกำร เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดก่อนนำเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจำก สนช. ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร
ก่อนสิ้นสุดสัญญำเช่ำ
14.3 ผู้ให้เช่ำต้องมำทำกำรขนย้ำยเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืนภำยในเวลำ 30 วันทำกำร หลังจำก
สิ้นสุดสัญญำเช่ำ ในวันและเวลำทำกำรของ สนช. เท่ำนั้น หำกพ้นกำหนด สนช. จะไม่รับผิดชอบควำมเสียหำย
ที่อำจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และผู้ให้เช่ำจะต้องรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรขนย้ำยเอง
15. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.)
73/2 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 626/627
โทรสำร: 02-017 5566
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