ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา (Notebook) พรอมระบบปฏิบัติการ
--------------------------1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1.1 ผูขายตองสง มอบเครื่ องคอมพิว เตอรสว นบุค คลแบบพกพา (Notebook) สำหรับงานทั ่ว ไป
พรอมระบบปฏิบั ติการที่มีลิขสิทธิ์การใชงานอยางถูกตองตามกฎหมายจากเจา ของผลิตภัณฑ ใหแกผู ซื้อ
จำนวน 40 ชุด ภายในระยะเวลาไมเกิน 10 วัน นับแตวันที่ลงนามสัญญา
1.2 เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร ส  ว นบุ ค คลแบบพกพา (Notebook) สำหรั บ งานทั ่ ว ไป มี ข  อ กำหนด
คุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญดังนี้
(1) เปนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา (Notebook)
(2) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หนวย
(3) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 6 MB
(4) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ซึ่งมีความเร็วสัญญาณนาิกาไมนอยกวา 1.6 GHz
(5) สามารถสงสัญญาณภาพออกไปยังจอแสดงภาพภายนอกได 2 จอพรอมกัน ที่เปนแบบ
Full HD จากตัวเครื่องเอง หรือผานอุปกรณเสริม (พรอมนำสงอุปกรณเสริม)
(6) มีขนาดหนาจอขนาด 13.3 ถึง 15 นิ้ว ชนิด Widescreen แบบ Full HD และไมสามารถ
แยกชิ้นสวนออกจากคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา (Notebook)
(7) มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา และมีขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8
GB
(8) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 512
GB จำนวน 1 หนวย
(9) สามารถเชื่อ มตอระบบเครือ ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง จากตัวเครื่องเอง หรือผานอุปกรณเสริม
(10) สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth ไดเปนอยางนอย
(11) มี Web Camera ความคมชัดแบบ HD เปนอยางนอย
(12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง จากตัวเครื่อง
เอง หรือผานอุปกรณเสริม
(13) ผลิตภัณฑตองมีน้ำหนักไมเกิน 1.50 กิโลกรัม (รวม Battery)

(14) มี Mouse ชนิด Wireless หรือ Bluetooth
(15) มีซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ Windows Professional สำหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลแบบพกพา (Notebook) เวอรชั่นลาสุด แบบถูกตองตามกฎหมายจากเจาของผลิตภัณฑ
1.3 การรับประกันสินคาและบริการหลังการขาย
(1) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา (Notebook) ตองไดรับประกันคุณภาพจาก
เจาของผลิตภัณฑ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป (ยกเวนอุปกรณเสริมอื่นและแบตเตอรรี่ ระยะเวลาไมนอย
กวา 1 ป) นับจากวันที่ กบข. ไดรับมอบพัสดุ โดยใชอะไหลแทและของใหม รวมทั้งใหบริการหลังการขาย ณ
สถานที่ทำการของ กบข. (On Site Service) โดยไมมีคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติม ตลอดระยะเวลารับประกัน
(2) กรณีเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา (Notebook) หรือชุดอุปกรณมีป ญ หา
ชำรุดเสียหาย หรือไมสามารถใชงานไดตามปกติ โดยไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ ผูขายหรือเจาของผลิตภัณฑจะตอง
สงชางเทคนิคเขาดำเนินการ ณ สถานที่ทำการของ กบข. (On Site Service) ภายในเวลาทำการของวันทำการ
ถัดไป (8x5 next working day)
2. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ กบข. จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาต่ำสุด (Price)
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูย ื่ นขอเสนอต องจัดทำตารางเปรียบเทีย บคุณ สมบัติ รายละเอี ยดคุณ ลั กษณะเฉพาะ และการ
รับประกัน (ถามี) ตาม TOR นี้ กับขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะจะตองระบุหัวขอใหถูกตอง
ตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยใหจัดทำในรูปแบบดังตอไปนี้
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ลำดับ
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4. การวางหลักประกัน
ผูชนะการคัดเลือกจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาสิ่งของที่ซื้อ
5. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาคาสิ่งของ
ที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
6. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ผูชนะการคั ดเลือกซึ่งไดทำสัญญาซื้อขายจะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของพัสดุที่เกิ ดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป นับจากวันที่ กบข. ไดรับมอบพัสดุ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 15 วันทำการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรองจาก กบข.
ผูขายมีหนาที่บำรุงรักษาและซอมแซมแกไข เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา (Notebook)
ใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอตลอดระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยคาใชจายของผูขาย โดยใหมีเวลา
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา (Notebook) ขัดของรวมตามเกณฑการคำนวณเวลาขัดของไมเกิน
เดือนละ 12 (สิบสอง) ชั่วโมง หรือรอยละ 5 (หา) ของเวลาใชงานทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
แบบพกพา (Notebook) ของเดือนนั้น แลวแตตัวเลขใดจะมากกวา กัน มิฉะนั้น ผูขายตองยอมใหผู ซื้อคิด
ค า ปรั บ เป น รายชั ่ ว โมง ในอั ต ราร อ ยละ 0.035 ของราคาเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร ส  ว นบุ ค คลแบบพกพา
(Notebook) ทั้งหมดตามสัญญานี้ ในชวงเวลาที่ไมสามารถใชคอมพิวเตอรไดในสวนที่เกินกวากำหนดเวลา
ขัดของขางตน
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เกณฑการคำนวณเวลาขัดของของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา (Notebook) ตามวรรค
สอง ใหเปนดังนี้
- กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา (Notebook) เกิดขัดของพรอมกันหลายหนวย
ใหนับเวลาขัดของของหนวยที่มีตัวถวงมากที่สุดเพียงหนวยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา
(Notebook) แตกตางกัน เวลาที่ใชในการคำนวณคาปรับจะเทากับเวลาขัดของของเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลแบบพกพา (Notebook) หนวยนั้นคูณดวยตัวถวงซึ่งมีคาตาง ๆ ดังนี้
การกำหนดตัวถวงน้ำหนัก
ชื่อรายการ
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา (Notebook)

คาตัวถวง (ไมเกิน 1)
1

7. วงเงินในการจัดซื้อ
วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้เปนเงิน 1,600,000.00 บาท ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจาย
ทั้งปวงดวยแลว
--------------------------------
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