ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง
--------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การทำงานของผู้บ ริห ารระดับสู งมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสอดคล้ องกับความ
ต้องการหรือรูปแบบการปฏิบัติงานในลักษณะเป็นการเฉพาะ รวมถึงงานวีดีโอ กราฟฟิก กบข. จึงประสงค์จะ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารระดับสูง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ สำหรั บใช้ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับสูง
3. คุณสมบัติผยู้ ื่นข้อเสนอ
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานที่ ระบบการจั ด ซื้อ จั ด จ้างภาครัฐ ด้ว ยอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) กำหนด
4. รายการรายละเอียดพัสดุ
4.1 ผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุ ด
และมีข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญดังนี้
Apple รุ่น Mac Pro
- CPU Intel Xeon W ความเร็ว 3.3 GHz แบบ 12 Core
- หน่วยความจำ DDR4 แบบ ECC ขนาด 32 GB
- ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุ 2 TB
- การ์ดจอภาพ Readeon Pro W5700X พร้อมหน่วยความจำ GDDR6 ขนาด 16 GB
- การ์ด Apple Afterburner
- จอภาพ Pro Display XDR พร้อมขาตั้ง Pro Stand
- Magic Mouse 2
- Magic Trackpad 2
- Magic Keyboard พร้อมปุ่มตัวเลข - ไทย
- ระบบปฏิบัติการ macOS

4.2 การรับ ประกัน คุณ ภาพสำหรั บเครื่องคอมพิ ว เตอร์แม่ข่ าย (Server) ไม่ น้ อยกว่า 1 ปี รวมทั้ ง
อะไหล่แท้และบริการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ติดตั้งของ กบข. (On Site Service) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ใด ๆ เพิ่มเติมตลอดระยะเวลาสัญญา นับแต่วันที่ กบข. ตรวจรับมอบพัสดุ
5. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
5.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุ คคล (ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน) บัญ ชีรายชื่อหุ้ นส่ วนผู้จัดการ ผู้ มีอำนาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้อมรั บรอง
สำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้า มี)
บัญชีผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัต ร
ประจำตัว ประชาชนของผู้ นั้ น สำเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้าเป็น หุ้ นส่ ว น (ถ้ามี ) สำเนาบัตรประจำตั ว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(4) เอกสารเพิ่ มเติมอื่ น ๆ ได้ แก่ สำเนาใบทะเบียนพาณิ ช ย์ สำเนาทะเบียนภาษี มูล ค่าเพิ่ ม
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย จะต้องระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ชัดเจนว่ามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรือทำการในเรื่องใด โดยมีห ลั กฐานแสดงตัว ตนของผู้ มอบอำนาจและผู้ รับมอบอำนาจ (แนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจ
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทบี่ รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถ้ามี)
(3) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งจั ด ทำตารางเปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ และการรับประกัน (ถ้ามี) ตาม TOR นี้ กับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะ
จะต้องระบุหัวข้อให้ถูกต้องตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยให้จัดทำในรูปแบบดังต่อไปนี้
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 คั ด ลอกคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น  ตรงหรื อ ดี ก ว่ า  ระบุคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ
 ระบุ เลขหน้ าของ
ข้อเสนอ
ข้อกำหนดตาม  ระบุ รายการและรายละเอีย ด เอ ก ส า ร อ้ า งอิ ง
 คัดลอกข้อกำหนดรายละเอียด TOR
คุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่ หรือแคตตาล็อก
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ
ตามทีก่ ำหนดใน TOR
 คัดลอกการรับประกัน

เสนอมาให้พิจารณา
 ระบุรายละเอียดการรับประกัน
พัสดุที่เสนอมาให้พิจารณา

6. การเสนอราคา
6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว
6.3 ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องยืน ราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ า 90 วัน นับตั้งแต่วัน ที่เสนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และถอนการเสนอราคามิได้
6.4 ผู้ยื่น ข้อ เสนอจะต้อ งดำเนิน การส่ง มอบพัส ดุไ ม่เกิน 45 วัน นับ ถัด จากวัน ลงนามในสัญ ญา
หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กบข. ให้ ส่งมอบพัสดุ
6.5 กรณีงานจัดซื้อที่ประกอบด้วยพัสดุหลายประเภทในโครงการเดียวกัน ผู้เสนอราคาต้องแยก
ราคาต่อหน่วยของพัสดุแต่ละประเภท (cost breakdown) ให้ชัดเจน (ถ้ามี)
7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กบข. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)
8. การทำสัญญาซื้อขาย
ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่ กบข. กำหนด ภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ซื้อ
9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กบข. จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผู้ ข ายภายใน 30 วั น เมื่ อ ผู้ ข ายได้ ส่ ง มอบสิ่ ง ของได้ ค รบถ้ ว นตามสั ญ ญา
ซื้อขายหรือข้อตกลง และ กบข. ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง กบข. ได้รับ หนังสือเรียก
เก็บเงินจากผู้ ขายและผู้ขายจะต้องทำข้อมูลเปรียบเทียบสิ่งของที่ส่งมอบกับ สิ่งของตามที่สัญ ญากำหนดว่า
ส่งมอบได้ครบถ้วนหรือไม่ โดยให้จัดทำในรูปแบบดังต่อไปนี้
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 คัดลอกข้อกำหนดของพัสดุ  ตรงตามข้อกำหนดของ  ระบุรายละเอียดของพัสดุ  ระบุเลขหน้าของ
ที่ต้องส่งมอบตาม TOR

TOR หรือดีกว่า

ทีเ่ สนอส่งมอบ

เอกสารอ้างอิง

10. อัตราค่าปรับ
10.1 ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่า
สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
10.2 วิธีการคิดค่าปรับ "ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาสัญญาเป็นวันหยุด ราชการให้นับวันเริ่มตันทำ
การใหม่ต่อจากวันหยุดราชการ เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาสัญญา" ค่าปรับจะเริ่มคิดถัดจากวันสุดท้ายของ
สัญญา กรณีการส่งมอบพัสดุแล้ วพบว่ามีข้อบกพร่องยังไม่ถูกต้องหรือ ยังไม่ครบถ้วน กบข. จะแจ้งผู้ขายให้
แก้ไข และเริ่มคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่แจ้งจนกว่าจะส่งมอบถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึง
ระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิค
11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ช นะการคัดเลื อกซึ่งได้ทำสัญ ญาซื้อขายจะต้องรับประกันความชำรุด บกพร่องของพัสดุ ที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับจากวันที่ กบข. ได้รับมอบพัสดุ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องจาก กบข.
ผู้ ข ายมี ห น้ า ที่ บ ำรุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมแก้ ไข เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลแบบตั้ งโต๊ ะ พร้ อ ม
ระบบปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรค
หนึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบั ติการ
สำหรับผู้บริหารระดับสูง ขัดข้องรวมตามเกณฑ์ การคำนวณเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ 12 (สิบสอง) ชั่วโมง
หรื อ ร้ อ ยละ 5 (ห้ า ) ของเวลาใช้ ง านทั้ ง หมดของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลแบบตั้ ง โต๊ ะ พร้ อ ม
ระบบปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอม
ให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ 0.035 ของราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ
พร้อมระบบปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งหมดตามสัญญานี้ ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์
ได้ในส่วนที่เกินกว่ากำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น
เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ
สำหรับผู้บริหารระดับสูง ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้
- กรณี ที่ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ส่ ว นบุ ค คลแบบตั้ งโต๊ ะพร้ อ มระบบปฏิ บั ติ ก าร สำหรั บ
ผู้บริหารระดับสูง เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วย
เดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
แบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะ
เท่ากับ เวลาขัดข้องของเครื่องคอมพิ ว เตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ สำหรับผู้ บริห าร
ระดับสูง หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้
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การกำหนดตัวถ่วงน้ำหนัก
ชื่อรายการ
ค่าตัวถ่วง (ไม่เกิน 1)
เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ส่ วนบุ ค คลแบบตั้งโต๊ ะพร้อมระบบปฏิ บั ติก าร
1
สำหรับผู้บริหารระดับสูง
12. วงเงินในการจัดซื้อ
วงเงิน ในการจั ด ซื้ อ ครั้ ง นี้ เป็ น เงิน 540,000.00 บาท ซึ่ ง รวมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ภาษี อ ากรอื่ น และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
13. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
ผู้ยื่ น ข้อเสนอซึ่ง กบข. ได้คัด เลื อกแล้ ว ไม่ไปทำสั ญ ญาหรือข้อตกลงซื้ อเป็น หนั งสื อภายในเวลาที่
กำหนด กบข. จะริ บ หลั ก ประกั น การยื่ น ข้ อ เสนอ (ถ้ า มี ) หรื อ เรี ย กร้ อ งจากผู้ อ อกหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น
การยื่นเสนอราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่ น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
14. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้วย กบข. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไม่ ยอมรับ การทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบทุ กรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม่ว่าจะเป็ น การกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคู่ค้าของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อ
สังคมและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย
กบข. จึงขอความร่วมมือจากผู้ยื่นข้อเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กบข. หรือคู่ค้าของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเข้าข่าย
ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบใด ขอให้แจ้ง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยู่ดังต่อไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
15. ผู้จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1. นายประกาญจน์ ภัทราพรนันท์
--------------------------------
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