ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม
------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ส ำนั กเลขำธิกำรคณะรั ฐ มนตรี (สลค.) ได้ดำเนินโครงกำรจัดหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม เมื่อปีงบประมำณ 2559 – 2560 โดยมีกำรจัดหำ
ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ตลอดจนระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยและระบบส ำรอง
ระบบสำรสนเทศระบบใหม่ทดแทนระบบเดิมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และสำมำรถรองรับควำมต้องกำรและ
กำรเปลี่ ย นแปลงในอนำคต ให้ ส ำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร
ของ สลค. ให้ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรด ำเนิ น โครงกำรดั ง กล่ ำ วได้ มีก ำรจัด หำเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ ำ ย เครื่ อ งพิ ม พ์ แ ละอุ ป กรณ์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำนและเสื่อมสภำพ ซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับกำรเปลี่ยน
ทดแทนของเดิมทั้งหมด จึงมีควำมจำเป็น ต้องจัดหำเครื่องคอมพิว เตอร์ลูกข่ำย เครื่องพิมพ์และอุป กรณ์
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจต่ำง ๆ เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สลค. ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
และสำมำรถรองรับควำมต้องกำรและกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตให้สำมำรถสนับสนุน กำรดำเนิน งำนตำม
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบั ติร ำชกำรของ สลค. ให้ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. คุณสมบัติของผูท้ ี่จะยื่นข้อเสนอ
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ ำ งถู ก ระงั บ กำรยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ ท ำสั ญ ญำกั บ หน่ ว ยงำนของรั ฐ ไว้
ชั่ว ครำว เนื่อ งจำกเป็น ผู้ที่ไ ม่ผ่ำ นเกณฑ์ก ำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติ ง ำนของผู้ป ระกอบกำรตำมระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง กำหนดตำมที่ ป ระกำศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศ
ของกรมบั ญ ชี ก ลำง
3.5 ไม่เ ป็น บุค คลซึ ่ง ถูก ระบุชื่อ ไว้ใ นบัญ ชีร ำยชื่อ ผู ้ทิ ้ง งำนและได้แ จ้ง เวีย นชื ่อ ให้เ ป็น ผู ้ทิ ้ง งำน
ของหน่ ว ยงำนของรั ฐ ในระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลำง ซึ่ ง รวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ ง งำน
เป็ น หุ้นส่วน ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณ สมบัติแ ละไม่มีลัก ษณะต้อ งห้ำ มตำมที่ค ณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัด ซื้อ จัด จ้ำ ง และ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำว
3.8 ไม่เ ป็น ผู ้มีผ ลประโยชน์ ร่ว มกัน กับ ผู ้ยื่น ข้อ เสนอรำยอื่ น ที่เ ข้ำ ยื่น ข้อ เสนอให้แ ก่ สลค.
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
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3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.10 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องลงทะเบี ย นในระบบจั ดซื้ อจัดจ้ ำงภำครัฐ ด้ว ยอิเล็ ก ทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับกำรคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำงตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี รำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.13 ผู้ยื่น ข้อ เสนอซึ่ง ได้รับ คัด เลือ กเป็น คู่สัญ ญำต้ อ งรับ และจ่า ยเงิน ผ่า นบัญ ชีธ นาคาร เว้น แต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอรำคำจะต้องนำเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รำยกำร ตำมข้อ 5.2.3, 5.2.4 และ 5.2.5
มำทดสอบพิมพ์เอกสำรจำกไฟล์ ข้อมูลที่ สลค. กำหนด ให้ เห็ นเป็นที่ประจักษ์ว่ำ อุปกรณ์ที่เสนอในครั้งนี้
สำมำรถทำงำนร่วมกับ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ สลค. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะต้องทดสอบ
ให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วันทำกำร นับถัดจำกวัน เสนอรำคำที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อ ด้วยกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ทั้งนี้ อุป กรณ์ที่นำมำทดสอบจะต้อ งเป็น ผลิตภัณ ฑ์และรุ่น เดียวกัน กับ ที่เสนอในครั้ง นี้ แ ละ
หำกผู้ ยื่ นข้อเสนอรำคำไม่น ำอุปกรณ์มำทดสอบ หรือนำมำทดสอบและไม่สำมำรถทดสอบควำมสำมำรถของ
อุปกรณ์ตำมที่กำหนดได้ สลค. จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิคและข้อเสนอด้ำนรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอ
รำคำไว้ในกำรประกวดรำคำซื้อด้วยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีรำยละเอียดดังนี้
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 150 เครื่อง
4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 20 เครื่อง
4.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ แบบ Network จำนวน 83 เครื่อง
4.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 10 เครื่อง
4.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สำหรับกระดำษขนำด A3 จำนวน 1 เครื่อง
4.6 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 20 เครื่อง
4.8 ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 170 ชุด
5. เงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ
5.1 เงื่อนไขทั่วไป
5.1.1 กำรรักษำควำมลับของข้อมูล ข้อมูลเอกสำร หรือ วัสดุใด ๆ ไม่ว่ำจะอยู่ในแบบใด ที่ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำได้รับจำก สลค. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรทำงำนตำมสัญญำนี้ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องรักษำ
ไว้เป็นควำมลับ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะไม่กระทำเองหรือร่วมกับบุคคลใดในกำรนำข้อมูลลับไปใช้ ไม่ว่ำเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด ๆ หรือเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลลับไม่ว่ำโดยวิธีกำรใด ๆ เว้นเสียแต่จะได้รับ ควำมยินยอม
เป็นลำยลักษณ์อักษรจำก สลค. ในกรณีที่สัญญำสิ้นสุดลงหรือมีกำรยกเลิกสัญญำ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
รับประกันกำรทำลำยข้อมูลต่ำง ๆ ซึ่งผู้ชนะกำรประกวดรำคำได้รับจำก สลค. ในกำรทำงำนตำมสัญญำนี้ทันที
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5.1.2 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับระบบ
(1) คุณลักษณะเฉพำะของระบบและอุปกรณ์ทุกรำยกำรซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเสนอขำย
จะต้องเสนอคุณลักษณะเฉพำะไม่ต่ำกว่ำคุณลักษณะที่กำหนด
(2) ระบบและอุปกรณ์ที่เสนอต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ระหว่ำงกำรคุ้มครอง
เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลล้มละลำยตำมคำสั่งศำลที่ได้สั่งกำรตำมกฎหมำยของประเทศที่บริษัทผู้ผลิตนั้นตั้งอยู่
5.1.3 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ในกรณีที่มีบุคคลภำยนอกกล่ำวอ้ำงหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ำมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ์ และหรือฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เสนอ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องดำเนินกำรทั้งปวง
เพื่ อ ให้ ก ำรกล่ ำ วอ้ ำ งหรื อ กำรเรี ย กร้ อ งดั ง กล่ ำ วระงั บ สิ้ น ไปโดยเร็ ว ผู้ ช นะกำรประกวดรำคำต้ อ งเป็ น
ผู้ชำระค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ สลค. เป็นเจ้ำของ license ของซอฟต์แวร์ที่
สลค. จัดซื้อทั้งหมด
5.1.4 ผู้ ช นะกำรประกวดรำคำซื้ อ ด้ ว ยกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding)
จะต้องเสนอแผนกำรดำเนินงำน ประกอบด้วยรำยละเอียดกิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกำร เพื่อให้ สลค.
พิจำรณำก่อนกำรดำเนินกำร
5.2 คุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค
5.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล จานวน 150 เครื่อง มีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
(2) หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB
(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
(3.1) เป็ น แผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลั กที่มีห น่ว ยควำมจำขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
(3.2) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภำพติ ด ตั้ ง อยู่ ภ ำยในหน่ ว ยประมวลผลกลำง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
(3.3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
(4) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
(5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GB จำนวน 1 หน่วย
(6) มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
(7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อ ข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
(8) มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
(9) ตัวเครื่อง จอภำพ แป้นพิมพ์ (Keyboard) และ Mouse ต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกัน
(10) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows รุ่นล่ำสุดแบบสิทธิกำรใช้งำน
ประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
(11) สำมำรถเชื่อมต่อเครือข่ำยโดเมนภำยในของ สลค. (soc.go.th) เพื่อใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ สลค.
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5.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 20 เครื่อง มีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
(1.1) ในกรณีที่มีห น่ว ยควำมจำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB
ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 8 แกน หรือ
(1.2) ในกรณีที่มีห น่ว ยควำมจำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB
ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.5 GHz
(2) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
(3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB จำนวน 1 หน่วย
(4) มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว
(5) มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
(7) สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่ำงน้อย
(8) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows รุ่นล่ำสุดแบบสิทธิกำรใช้งำน
ประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
(9) สำมำรถเชื่อมต่อเครือข่ำยโดเมนภำยในของ สลค. (soc.go.th) เพื่อใช้งำนระบบสำรสนเทศ
สลค.
5.2.3 เครื่ อ งพิ ม พ์ ช นิ ด เลเซอร์ / ชนิ ด LED ขาวด า แบบ Network จ านวน 83 เครื่ อ ง
มีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
(1) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
(2) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 33 หน้ำต่อนำที (ppm)
(3) สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
(4) มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
(5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) ได้
(7) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ
250 แผ่น
5.2.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 10 เครื่อง มีคุณสมบัติ
ขั้นต่ำ ดังนี้
(1) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
(2) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)
(3) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)
(4) มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
(5) สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
(6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1
ช่อง
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(7) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ ำ ย ( Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) ได้
(8) สำมำรถใช้ไ ด้ก ับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถ ำดใส่ก ระดำษได้
ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
5.2.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
มีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
(1) ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1200 x 1200 dpi
(2) ควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
(3) ควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสำหรับกระดำษ A3 ไม่น้อยกว่ำ 17 หน้ำต่อนำที
5.2.6 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จานวน 20 เครื่อง มีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ที่มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 2 GHz
(2) มีหน่วยควำมจำ (RAM) ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
(3) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 GB
(4) มีขนำดหน้ำจอไม่น้อยกว่ำ 9.7 นิ้ว และมีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 2,048x1,536 Pixel
(5) สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b/g/n), Blue-tooth และ GPS
(6) มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยในตัวเครื่อง (built-in)
(7) มีกล้องด้ำนหน้ำควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1.2 Megapixel
(8) มีกล้องด้ำนหลังควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 8 Megapixel
(9) สำมำรถใช้ง ำนระบบงำนเรีย กดูร ะเบีย บวำระกำรประชุม คณะรัฐ มนตรีด ้ว ย
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (M-VARA) ของ สลค.
(10) มี อ ุป กรณ์แ ปลงสัญ ญำณภำพจำกเครื ่อ งคอมพิว เตอร์แ ท็บ เล็ต ไปเป็น พอร์ต
ชนิด Digital AV (HDMI) จำนวน 7 ชุด และชนิด VGA จำนวน 3 ชุด สำหรับแสดงผลไปยังจอภำพภำยนอกได้
5.2.7 ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 170 ชุด
5.2.8 การฝึกอบรม
ผู้ ข ำยจะต้ อ งจั ด อบรมกำรใช้ ง ำนอุ ป กรณ์ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ดู แ ลระบบของ สลค.
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 คน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
(1) อบรมกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊ก ระยะเวลำ 3 ชั่วโมง
(2) อบรมกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ระยะเวลำ 3 ชั่วโมง
(3) อบรมกำรใช้งำนเครื่องพิมพ์
ระยะเวลำ 3 ชั่วโมง
5.2.9 งานเอกสารและคู่มือ
ผู้ขำยจะต้องรวบรวมเอกสำรทำงเทคนิคของอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสำรอื่น ๆ ที่จำเป็น
พร้อมทั้งคู่มือกำรใช้งำนของอุปกรณ์ มอบให้กับ สลค. จำนวน 10 เล่ม พร้อมไฟล์คู่มือชนิด Microsoft Word
จำนวน 1 ชุด
5.3 เงื่อนไขการติดตั้งและการส่งมอบ
5.3.1 กำรติดตั้งและกำรส่ ง มอบระบบและอุ ป กรณ์ ในแต่ล ะงวดงำนจะถื อว่ ำเสร็จ สมบู ร ณ์
เมื่อมีกำรติดตั้งระบบและอุป กรณ์ กำรฝึ กอบรม กำรส่ งมอบเอกสำรและคู่มือ รวมทั้งกำรทดสอบใช้งำน
ของระบบและอุปกรณ์แล้วว่ำ สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบและอุปกรณ์เครือข่ำยเดิมของ สลค. ที่ใช้งำนอยู่
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ในปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ หำกตรวจพบว่ำไม่สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ ผู้ขำยจะต้อง
จั ด หำระบบหรื อ อุ ป กรณ์ ชุ ด ใหม่ หรื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบหรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ส่ ง มอบในครั้ ง นี้ ใ ห้ ส ำมำรถใช้ ง ำน
ร่วมกับระบบเครือข่ำยเดิมของ สลค. ได้เป็นอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ
5.3.2 คณะกรรมกำรตรวจรับ พัส ดุจ ะทดสอบและตรวจรับ ระบบและอุป กรณ์เ มื่อ สลค.
ได้รับหนังสือแจ้งจำกผู้ขำยว่ำได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งมอบในแต่ละงวดงำน
5.3.3 ผู้ขำยต้องจัดทำสติ๊กเกอร์อย่ำงดีติดบนอุปกรณ์ที่ส่งมอบในครั้งนี้ทุกรำยกำร เครื่องละ 1 ชิ้น
โดยข้อมูล บนสติ๊ ก เกอร์ ต้ อ งแสดงชื่ อ ของบริ ษัท ผู้ ขำย Serial number เลขที่สั ญญำ ชื่อโครงกำร วันเริ่ ม
และวันสิ้นสุดกำรรับประกันผลิตภัณฑ์
6. วิธีการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้ขำยจะต้องส่งมอบงำนทั้งหมดภำยใน 180 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ โดยต้องแจ้งกำหนดเวลำ
ส่งมอบงำนให้ สลค. ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนถึงกำหนดวันส่งมอบงำน
8. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมำณที่ใช้สำหรับกำรประกวดรำคำในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 9,420,000 บำท
9. การส่งมอบและการชาระเงิน
ผู้ขำยจะต้องติดตั้งและส่งมอบระบบที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานภายใน 180 วัน นับถัดจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ โดยแบ่งออกเป็นงวดงำนและเงื่อนไขกำรชำระเงิน ดังนี้
9.1 งวดที่ 1 ชาระเงินร้อยละ 10 ของรำคำขำยตำมสัญญำ ภายใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำม
ในสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบพัสดุตำมข้อ 5.1.4 และคณะกรรมกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
9.2 งวดที่ 2 ชาระเงินร้อยละ 50 ของรำคำขำยตำมสัญญำ ภายใน 90 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำม
ในสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบพัสดุตำมข้อ 5.2.1 – 5.2.2 และ 5.2.8 และคณะกรรมกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
9.3 งวดที่ 3 ชาระเงินร้อยละ 30 ของรำคำขำยตำมสัญญำ ภายใน 150 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำม
ในสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบพัสดุตำมข้อ 5.2.3 – 5.2.7 และคณะกรรมกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
9.4 งวดที่ 4 ชาระเงินร้อยละ 10 ของรำคำขำยตำมสัญญำ ภายใน 180 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำม
ในสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบพัสดุตำมข้อ 5.2.9 – 5.2.10 และคณะกรรมกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
10.1 ผู้ขำยต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด ดังนี้
10.1.1 บำรุงรักษำระบบให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน ตลอดระยะเวลำกำรรับประกันเป็นเวลำ 1 ปี
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันที่ สลค. ตรวจรับสมบูรณ์ทั้งหมด
10.1.2 คำบเวลำในกำรบำรุงรักษำระบบ ได้แก่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ให้ม ีช ่ำ งผู ้ช ำนำญในกำรให้บ ริก ำร ท ำหน้ำ ที ่บ ำรุง รัก ษำและซ่อ มแซมแก้ไ ขระบบและอุป กรณ์ใ ห้อ ยู่
ในสภำพใช้งำนได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลำดังกล่ำว และจะต้องดูแลบำรุงรักษำระบบอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
10.2 ผู้ ขำยต้องให้ บ ริ กำรหลั งกำรขำยตลอดระยะเวลำกำรรับประกัน 1 ปี หรือตำมระยะเวลำ
กำรรับประกันที่กำหนดในคุณลักษณะของอุปกรณ์แต่ละรำยกำร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ สลค. ตรวจรับสมบูรณ์
ทั้ ง หมด โดยครอบคลุ ม กำรปรั บ แต่ ง ค่ ำ ของระบบและอุ ป กรณ์ ที่ น ำเสนอในครั้ งนี้ และระบบที่ เกี่ ยวข้ อง
เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ สลค. ตลอดอำยุสัญญำ โดยไม่ชักช้ำและไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น
และหำกเกิดปัญหำ ผู้ขำยต้องเริ่มดำเนินกำรแก้ไขปัญหำภำยใน 4 ชั่วโมง นับจำกได้รับแจ้งปัญหำจำก สลค.
ด้วยวำจำหรือเป็นลำยลักษณ์อักษร
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11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ในกรณี ที่ มี ปั ญ หำหรื อ ข้ อ สงสั ย ใด ๆ ในกำรปฏิ บั ติ ต ำม TOR และเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงกำรจัดหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม ตำมประกำศ
สลค. ลงวันที่................................................ ให้ สลค. เป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของ สลค. ให้ถือเป็นที่สุด
11.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ ไม่ล้ำสมัย ไม่ใช่อุปกรณ์ที่นำมำปรับปรุงใหม่ และต้องเป็นรุ่น
ที่อยู่ในสำยกำรผลิตในวันที่ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยอุปกรณ์ที่เสนอทั้งหมดในโครงกำรนี้จะต้องสำมำรถ
ทำงำนร่วมกับระบบเครือข่ำยเดิมของ สลค. ได้เป็นอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ
11.3 เมื่ อ ผู้ ข ำยได้ ส่ ง มอบงำนให้ กั บ สลค. และ สลค. ได้ ด ำเนิ น กำรตรวจรั บ พั ส ดุ ต ำมสั ญ ญำ
เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว หำก สลค. ตรวจพบในภำยหลั งว่ ำระบบหรื ออุ ปกรณ์ ที่ ส่ งมอบในครั้ งนี้ มี กำรท ำงำน
ที่ผิดพลำด ผู้ขำยจะต้องจัดหำระบบหรืออุปกรณ์ชุดใหม่ หรือปรับปรุงระบบหรืออุปกรณ์ที่ส่งมอบในครั้งนี้
ให้กับ สลค. โดยไม่ชักช้ำและไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้ระบบ และอุปกรณ์ที่ส่งมอบสำมำรถใช้งำน
ร่วมกับระบบเครือข่ำยเดิมของ สลค. ที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ
11.4 กำรทดสอบกำรใช้งำนจริงในข้อที่ 3.7 ให้สำมำรถทำงำนร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สลค. ดังนี้
1. ทดสอบติด ตั้ง Driver สำมำรถสั ่ง พิม พ์ง ำนจำกไฟล์ Documents ที่ สลค. กำหนด
โดยรูปแบบเอกสำร จะต้องเหมือนกับต้นฉบับกับที่กำหนดไว้บนหน้ำจอคอมพิวเตอร์
2. เครื่องพิมพ์ต้องสำมำรถสั่งพิมพ์ต่อเนื่องได้ อย่ำงน้อย 30 แผ่น จำกไฟล์ Documents
ที่ สลค. กำหนด โดยที่กระดำษไม่ติด ไม่เอียง ไม่เป็นจุดหยดหมึกเลอะ ตัวอักษรไม่ขำด หมึกต้องยึดติดแน่น
กับกระดำษ ไม่หลุดร่อนง่ำย
3. สำมำรถสั่งพิมพ์ไฟล์ Documents กฎหมำยของกองนิติธรรม (สลค.) โดยใช้กระดำษชนิด
พิมพ์พระรำชโองกำร โดยที่กระดำษไม่ติด ไม่เอียง ไม่เป็นจุดหยดหมึกเลอะ ตัวอักษรไม่ขำด มีควำมเข้ม
ของหมึกสม่ำเสมอ หมึกต้องยึดติดแน่นกับกระดำษ ไม่หลุดร่อนง่ำย
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