ผนวก ก
ข้อกำหนดและรำยละเอียดในกำรเช่ำใช้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกำรดูแลรักษำ
ของกรมแพทย์ทหำรเรือ
๑. วัตถุประสงค์ กรมแพทย์ทหารเรือมีความประสงค์ที่จะเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมการดูแลรักษา เพื่อใช้
ในระบบงานสานักงานอัตโนมัติของกรมแพทย์ทหารเรื อ โดยพัสดุดังกล่าวจะต้อง อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที และ
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมแพทย์ทหารเรือกาหนดตามผนวก ข โดยจะเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
พร้อมเครื่องสารองไฟ จานวน ๑๘๒ ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว จานวน ๑๘ ชุด รวมทั้งสิ้นจานวน
๒๐๐ ชุด
๒. คำนิยำม
๒.๑ ผู้เช่า
หมายถึง กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งเป็นผู้เช่า
๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ
หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์เข้ามายื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค
และราคา เพื่อให้เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อม
เครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว
๒.๓ ผู้ให้เช่า
หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจาก กรมแพทย์ทหารเรือให้
เป็นผู้ให้เช่าใช้บริการเพื่อให้เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
กระเป๋าหิ้ว ตามเงื่อนไขที่กาหนด
๒.๔ ค่าเช่า
หมายถึง ค่าเช่าใช้ และค่าบารุงรักษาเพื่อให้เช่าใช้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสารองไฟและเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมการดูแลรักษา
๒.๕ ค่าบารุงรักษา
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ซึ่งรวมถึง
ค่าบารุงรักษาในคาบเวลาที่ต้องการบารุงรักษาที่กาหนด
๒.๖ การบารุงรักษา หมายถึง การซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบกระเป๋าหิ้ว สามารถใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์ของ กรมแพทย์
ทหารเรือ
๒.๗ การซ่อมแซมแก้ไข หมายถึง การทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องสารองไฟ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
๒.๘ การติดตั้ง
หมายถึง การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องสารองไฟ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และ Software ต่าง ๆ ของระบบ
๒.๙ การเช่า
หมายถึง การที่ผู้เช่าสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องสารองไฟ
และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว โดยไม่จากัดชั่วโมง
การใช้งานในแต่ละเดือน
๒.๑๐ ศูนย์บริการ
หมายถึง ศูนย์บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องสารองไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว

๒
๓. กำรส่งมอบและกำรติดตั้ง
๓.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมเครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบกระเป๋าหิ้ว ที่ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยก่อน และผู้ให้เช่าต้องทาการติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว ตามจานวนและสถานที่
โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๓.๑.๑ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสารองไฟ จานวน ๑๘๒ ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
กระเป๋ าหิ้ ว จ านวน ๑๘ ชุ ด ให้ ส ามารถใช้ งานได้ เสร็ จ สิ้ น ก่ อ นวั น เริ่ม ต้ น สั ญ ญา ระยะเวลาการเช่ า มี ก าหนด
๘ เดือน ตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยติดตั้ง ณ หน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพฯ
และพื้นที่ต่างจังหวัด (ตามเอกสารแนบท้าย) สาหรับสถานที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่อง
สารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ ว จานวน ๒๐๐ เครื่อง ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าก่อนวันเริ่มสัญญา
๑๕ วัน
๓.๑.๒ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสารองไฟ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว จะต้องทาการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ตามข้อกาหนด
และกรมแพทย์ทหารเรือจะแจ้งให้ผู้ให้เช่ามาติดตั้งภายหลัง
๓.๒ อุปกรณ์ที่ส่งมอบทุกเครื่อง ผู้ให้เช่าจะต้องจัดทาแผ่นป้ายแสดงรหัสอุปกรณ์ แสดงชื่อ และหมายเลข
โทรศัพ ท์ ติดต่ อส าหรั บ รั บ แจ้ งซ่อมติด ไว้อย่ างชัดเจนตามที่ กรมแพทย์ท หารเรือก าหนด ขนาด กว้าง ๖.๐ ซ.ม.
ยาว ๙.๕ ซ.ม.

ชื่อบริษัทผู้ให้เช่ำ
โทรศัพท์ .................... ( ผู้ให้เช่ำ ) ................................
ชื่ออุปกรณ์และรุ่น .......................................................
หมำยเลข...............................................................................
ระยะเวลำกำรเช่ำบริกำร.........................................................
กรมแพทย์ทหำรเรือ โทร.
วันที่ ( ตรวจรับอุปกรณ์ ) เลขที่อ้ำงอิง (กำรบำรุงรักษำ)
๓.๓ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้คาแนะนาเบื้องต้นในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อม
เครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว ตลอดจนวิธีการตรวจสอบความเรียบร้อย และการทางาน
ของอุปกรณ์
๓.๔ กรณี ที่ผู้ให้ เช่าไม่สามารถส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสารองไฟ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว หรือส่งมอบแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ กรมแพทย์ทหารเรือจะถือเป็นเครื่องที่ยังไม่
ส่งมอบ โดยผู้ให้เช่ายินยอมให้กรมแพทย์ทหารเรือปรับเป็นรายวันของอัตราค่าเช่าเครื่องฯ ที่ยังไม่ส่งมอบที่เสนอต่อ
เครื่ อ งต่ อ เดื อ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓.๕ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกับเครื่องที่เสนอในรายการที่ ๑ พร้อม
เครื่องสารองไฟ และมีสภาพที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี หรือคุณภาพและสภาพในการใช้งานไม่ต่ากว่าของเดิม มาสารองไว้
ที่แผนกสารสนเทศ กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ อย่างน้อย ๓ เครื่อง เพื่อให้ผู้เช่าใช้ทดแทนเครื่องฯ ที่
ชารุดบกพร่องใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ในทันที

๓
๓.๖ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรั บตัดต่อภาพและเสียง จานวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะ
ขั้น ต่าดั งนี้ มีห น่ ว ยประมวลผลกลาง ชนิ ด Intel Core i5 ความเร็ว ไม่ น้ อยกว่า 3.4 GHz มีห น่ ว ยความจาแคช
(Cache) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB, มีห น่ วยความจาหลั กไม่น้อยกว่า 16 GB , มีหน่วยความจาสารอง (Hard Disk)
ขนาดความจุ ไม่น้ อยกว่า 1 TB , มีห น่ วยควบคุมการแสดงผลแยกออกจากหน่ วยความจาหลัก ไม่น้อยกว่า 4 GB
ให้หน่วยงานสาหรับใช้งานด้านที่เกี่ยวข้อง
๓.๗ ผู้ ให้ เช่าต้องแก้ไขปั ญ หาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากภายใน
ตัวเครื่องให้สามารถใช้งานได้ปกติภายใน ๒๔ ชั่วโมงในเวลาทาการของทางราชการ
๔. กำรตรวจรับ
๔.๑ กรมแพทย์ทหารเรือจะส่งคณะกรรมการตรวจรับ ร่วมตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อม
เครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว ที่ผู้ให้เช่ าส่งมอบ และจะออกหลักฐานการรับมอบให้ตาม
จานวนเครื่องที่สามารถใช้งานได้จริง ทั้งนี้ผู้ให้เช่ากับกรมแพทย์ทหารเรือจะต้องร่วมกันดาเนินการตรวจรับโดยมี
กาหนดระยะเวลาไม่เกิน ๕ วันทาการ นับแต่วันส่งมอบพัสดุ
๔.๒ อุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับการตรวจรับตามข้อ ๔.๑ ต้องถือเป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับการส่งมอบ ผู้ให้เช่าต้อง
ยินยอมให้กรมแพทย์ทหารเรือปรับตามบทปรับของข้อ ๓.๔
๕ ระยะเวลำกำรเช่ำ
มีระยะเวลาการเช่า ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๖. เงื่อนไข
๖.๑ เงื่อนไขกำรเสนอรำคำ
๖.๑.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคา
เช่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๖.๑.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๖.๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๖.๑.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับการรับรองหรือผ่ านมาตรฐานกระบวนการบริหารจั ดการงาน
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSMS) โดยแนบสาเนาเอกสารรับรองมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดไม่แนบเอกสารดังกล่าว จะถือเป็นการสละสิทธิ์การเสนอราคาในทันที
๖.๑.๕ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๖.๑.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
๖.๑.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานหรือประสบการณ์ในการให้บริการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมการดูแลรักษาให้กับหน่ วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ และเป็ นสั ญญาต่อเนื่องกับคู่สั ญญา
เดียวกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองผลงาน หรือหลักฐานการเช่า หรือสาเนาคูส่ ัญญามาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
๖.๑.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอการให้บริการเช่าใช้ระบบบันทึกการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ภายในโครงการ (Help Desk System) ที่มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดรายละเอียดของงาน โดยแนบเอกสาร
แสดงรายละเอียดของระบบมาในการยื่นข้อเสนอให้เรียบร้อย หากผู้เสนอราคารายใดไม่แนบเอกสารดังกล่าวจะถือเป็น
การสละสิทธิ์การเสนอราคาในทันที
๖.๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือบริษัทสาขาของผู้ผลิตประจาประเทศไทย หากผู้เสนอราคาไม่ใช่
ผู้ผลิต หรือบริษัทสาขาของผู้ผลิตประจาประเทศไทยจะต้องแนบหนังสือยินยอมการจัดจาหน่ายจากผู้ผลิต หรือบริษัท

๔
สาขาของผู้ผลิตประจาประเทศไทย โดยแนบต้นฉบับหนังสือยินยอมการจัดจาหน่ายฯ มาพร้อมกับการเสนอราคา
และต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๑.๑๐ ผู้ เสนอราคาต้ อ งจั ด ส่ ง Specification ของเครื่องที่ น าเสนอ พร้อ มท าตารางเปรีย บเที ย บ
คุณสมบัติที่เสนอกับข้อกาหนดของกรมแพทย์ทหารเรือ รูปแบบตารางประกอบด้วย ช่องตาราง ๓ ช่อง โดยแต่ละช่อง
ให้กรอกข้อมูล ดังนี้
๑) ช่องที่ ๑ ระบุรายละเอียดของข้อกาหนดทางเทคนิคที่กรมแพทย์ทหารเรือกาหนด
๒) ช่องที่ ๒ ระบุรายละเอียดของข้อกาหนดทางเทคนิคที่บริษัทฯ เสนอว่าตรงกันหรือ
สอดคล้องกับข้อกาหนดในช่องที่ ๑ เพียงใด
๓) ช่องที่ ๓ ใช้สาหรับใส่คาอธิบายเพื่อขยายความในช่องที่ ๒ เพิ่มเติม ดังนี้
- ระบุเลขหน้าของเอกสารอ้างอิงที่ใช้ยืนยันข้อกาหนดทางเทคนิคนั้น ๆ
- ทาเครื่องหมายในเอกสารอ้างอิง/แคตตาล็อก (เช่น ขีดเส้นใต้ หรือ ระบายสี) ในส่วนที่
ใช้ยืนยันกับข้อกาหนดทางเทคนิค พร้อมระบุว่าตรงกับข้อกาหนดข้อใด
๖.๑.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งแคตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องรุ่นที่นาเสนอ
๖.๑.๑๒ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้เสนอราคานาเสนอจะต้องมีศูนย์บริการของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อ ให้
บริการกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานจากข้อขัดข้องของผลิตภัณฑ์ โดยผู้เสนอราคาจะต้องระบุศูนย์บริการดังกล่าว
ให้ชัดเจนพร้อมทั้งแนบรายละเอียดศูนย์ บริการที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาประกอบเพื่อเสนอให้ กรมแพทย์
ทหารเรือพิจารณา
๖.๑.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นสกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
๖.๑.๑๔ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาค่าเช่าที่รวมการประกันความเสียหายแล้ว
๖.๑.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องยืนราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
๖.๑.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องมอบหนังสือค้าประกันสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและ
ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบหนังสือค้าประกันดังกล่าวให้กับกรมแพทย์ทหารเรือในวันทาสัญญา และหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้กรมแพทย์ทหารเรือจะคืนให้เมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาฯ
๖.๑.๑๗ ส าหรั บ มู ล ค่ า หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาของผู้ เสนอราคา ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๒ เงื่อนไขกำรเช่ำ
๖.๒.๑ ผลิตภัณฑ์ตราอักษรที่เสนอต้องมีบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และโรงงานที่ผลิตอาจจะไม่ตั้งอยู่ในประเทศไทยก็ได้
๖.๒.๒ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอนุกรม ISO 9000 หรือ
ISO 9001 หรือ ISO 9002 หรือ ISO 9001:2000 จากสถาบันที่เชื่อถือได้
๖.๒.๓ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องอยู่ในสายการผลิตปกติของโรงงาน (ไม่ได้เป็นรุ่นที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะการ
เสนอราคาครั้งนี้)
๖.๒.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้วต้อง มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ โดยประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต
๖.๒.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว
จะต้องสามารถทางานรองรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของกรมแพทย์ทหารเรือ (MIS) และระบบงานอื่นที่
กรมแพทย์ทหารเรือใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยกรมแพทย์ทหารเรือมีสิทธิ์ที่จะขอเรียกทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อ
ต้องการ

๕
๗. กำรทำสัญญำ
การทาสัญญาต้องใช้สัญญาตามแบบที่ทางราชการกาหนด
๘. กำรชำระค่ำเช่ำ
ผู้ให้เช่าสามารถรับชาระค่าเช่าได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้ทาการส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจ
รับของกรมแพทย์ทหารเรือตรวจรับเรียบร้อย และผู้ให้เช่าจะต้องนาส่งใบแจ้งหนี้ทุกสิ้นเดือน โดยกรมแพทย์ทหารเรือจะ
ชาระค่าเช่าภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ โดยแบ่งจ่ายทุกเดือน เป็นระยะเวลา ๘ เดือน
๙. กำรบำรุงรักษำ
๙.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบกระเป๋าหิ้ว ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดอายุสัญญาเช่า โดย
๙.๑.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิ ดชอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสารองไฟ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว โดยทาการบารุงรักษา ทุก ๔ เดือน และยึดหลักว่าเวลาทาการบารุงรักษาจะต้องไม่ขัด
กับการปฏิบัติงานของกรมแพทย์ทหารเรือ ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในพื้นที่ต่างจังหวัด
๙.๑.๒ ผู้ให้เช่าต้องส่งตารางคาบเวลาการบารุงรักษามาเพื่อให้กรมแพทย์ทหารเรือพิจารณาประกอบ
๙.๒ การบารุงรักษาตามคาบเวลาจะต้องตรวจเช็คอย่างน้อยตามรายการต่อไปนี้
๙.๒.๑ ทาความสะอาดตัวเครื่อง
๙.๒.๒ ตรวจสอบ Hard disk drive
๙.๒.๓ ตรวจสอบ Drive CD/DVD
๙.๒.๔ ทาการตรวจสอบความครบถ้วนของ Hardware
๙.๓ หากมีก ารสู ญ หายของชิ้ น ส่ ว นและอุป กรณ์ ผู้ ให้ เช่าจะต้ องรายงานให้ ก รมแพทย์ท หารเรือทราบ
หลังจากเสร็จสิ้นการบารุงรักษาตามคาบเวลาภายใน ๓๐ วัน มิฉะนั้น กรมแพทย์ทหารเรือถือว่าผู้ให้เช่าไม่ติดใจที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหาย
๑๐. กำรซ่อมแซมแก้ไข
๑๐.๑ กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว
ชารุดบกพร่องในเวลา ๐๘๐๐ - ๑๗๐๐ น. ผู้ให้เช่าจะต้องดาเนินการแก้ไขให้เครื่องสามารถใช้งานเป็นปกติได้ภายใน
๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง
๑๐.๒ หากกรมแพทย์ท หารเรื อเห็ นว่าผู้ ให้ เช่าไม่อาจซ่อมแซมแก้ไขได้ในเวลาที่กาหนด ผู้ ให้ เช่าจะต้อง
นาเครื่องชนิดเดียวกัน คุณสมบัติเหมือนกัน และมีสภาพที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีมาให้ใช้ทดแทนภายใน ๔๘ ชั่วโมง และ
ทาหนังสือแจ้งเปลี่ยนเครื่องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ
๑๐.๓ หากผู้ให้เช่าไม่ได้ดาเนินการและไม่นาเครื่องมาทดแทนภายในเวลาที่กาหนด ผู้ให้เช่าต้องยินยอมให้
กรมแพทย์ทหารเรือดาเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาแก้ไขปัญหาแทนผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้เช่า
๑๐.๔ กรณีในข้อ ๑๐.๓ ผู้ให้เช่าต้องยินยอมให้กรมแพทย์ทหารเรือปรับเป็นรายวัน ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว
นั้นต่อเครื่องต่อเดือน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งจนกว่าผู้ให้เช่าจะดาเนินการแล้วเสร็จหรือวันเลิกสัญญา และยินยอมที่
จะไม่เก็บค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องนั้นนับตั้งแต่วันที่รับแจ้งจนกว่าผู้ให้เช่าจะดาเนินการแล้วเสร็จหรือวันเลิกสัญญา
๑๐.๕ กรณีที่การซ่อมแซมแก้ไขจาเป็นจะต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้วที่ชารุดไปยังเครื่องใหม่ ผู้ให้เช่าจะต้องทาการถ่ายโอนให้เรียบร้อยจนกว่าผู้ใช้ของ
กรมแพทย์ทหารเรือสามารถใช้งานเครื่องใหม่ได้ โดยกรมแพทย์ทหารเรือจะไม่นับเวลาที่ใช้ทาการถ่ายโอนข้อมูลเป็น
ระยะเวลาที่ต้องดาเนินการแก้ไข

๖
๑๐.๖ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว ที่อยู่ในพื้นที่
ต่างจั งหวัด กรณี เกิดอาการผิ ด ปกติ ผู้ เสนอราคาต้องให้ สิ ท ธิ ศูนย์ บ ริก ารในพื้ น ที่ ในการตรวจสอบเครื่องเบื้ องต้ น
โดยหากศูนย์บริการในพื้นที่ตรวจสอบเครื่องแล้วพบว่ามีอุปกรณ์ภายในบางตัวเสียหาย ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเตรียม
อุปกรณ์ที่เสียมาเปลี่ยน หรือมารับไปซ่อมแซมภายในระยะเวลา ๓ วันทาการ นับจากวันที่รับแจ้งจากศูนย์บริการใน
พืน้ ที่
๑๐.๗ สาหรับกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว
ในพื้ น ที่ ต่างจั งหวัด เสี ยหายไม่ว่าด้วยกรณี ใด ๆ และจาเป็ นต้องส่ งเครื่องเข้าศูนย์บริการในพื้ นที่ไม่น้ อยกว่า ๒ สั ปดาห์
ทางผู้เสนอราคาจะต้องหาเครื่องสารองที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาส ารองให้ใช้ งานภายใน ๓ วันทาการ
นับจากวันที่ส่งเครื่องเข้าศูนย์บริการ
๑๑. ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย
๑๑.๑ อุปกรณ์ที่ให้เช่าใช้บริการผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
พร้ อ มเครื่ อ งส ารองไฟ และเครื่ องคอมพิ ว เตอร์แ บบกระเป๋ าหิ้ ว ที่ เกิ ด จากอั คคี ภั ย โดยบริษั ท จะไม่ ม าเรีย กร้อ ง
ค่าเสียหายต่อกรมแพทย์ทหารเรือในทุกกรณี
๑๑.๒ ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้วเกิด
ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย ผู้ให้เช่าต้องนาเครื่องใหม่ที่มีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่าของเดิมมาติดตั้ง
ให้กรมแพทย์ทหารเรือภายใน ๓ วันทาการ นับตั้งแต่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากกรมแพทย์ทหารเรือ
๑๒. กำรบอกเลิกสัญญำ
๑๒.๑ เมื่อผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบอุปกรณ์ที่ให้เช่าบางรายการหรือทั้งหมดให้แก่กรมแพทย์ทหารเรือในเวลาที่
กาหนด หรือส่งมอบแต่ไม่ตรงตามข้อกาหนดของกรมแพทย์ทหารเรือ หรือส่งมอบแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้งานได้
กรมแพทย์ทหารเรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้
๑๒.๒ เมื่อผู้ให้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไป กรมแพทย์ทหารเรือจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้
๑๒.๓ เมื่อผู้ให้ เช่าถูกบอกเลิกสั ญญาตามข้อ ๑๒.๑ หรือ ๑๒.๒ ก็ตาม กรมแพทย์ทหารเรือจะไม่คืนเงิน
ค้าประกันสัญญาให้ และมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการต้องเช่าเครื่องฯ จากผู้ให้เช่ารายอื่นจนครบระยะ
เวลาตามสัญญาเช่านี้
๑๓. เงื่อนไขเมือ่ สิ้นสุดสัญญำเช่ำ
๑๓.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบกระเป๋าหิ้ว กลับคืนภายใน ๓๐ วันทาการ นับถัดจากวันที่กรมแพทย์ทหารเรือแจ้งให้ทราบ หากพ้นกาหนด
กรมแพทย์ทหารเรือจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๓.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายด้วย
๑๓.๓ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าต้องให้ผู้เช่าสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทั้งหมดจนกว่าผู้เช่าจะสามารถหาเครื่องมาทดแทนได้ ไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน
๑๔. ผู้ให้เช่ำเสนออัตรำค่ำเช่ำที่รวมประกันควำมเสียหำยแล้วตำมรำยละเอียดแนบท้ำยใบเสนอรำคำ
๑๕. เกณฑ์กำรตัดสิน
๑๕.๑ กรมแพทย์ทหารเรือจะตัดสินคัดเลือกผู้ให้เช่าที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การตัดสินทั้ง ๓ ประการ
๑๕.๑.๑ ผู้ให้เช่าที่เสนออุปกรณ์และการบริการตรงตามข้อกาหนดครบทุกรายการ
๑๕.๑.๒ ผู้ให้เช่าที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกาหนด
๑๕.๑.๓ ผู้ให้เช่าที่เสนอราคารวมต่าสุด

๗
๑๕.๒ กรณีราคาที่เสนอเป็นราคาที่กรมแพทย์ทหารเรือพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม กรมแพทย์ทหารเรือ
จะสื บ ราคาตลาดของอุ ป กรณ์ ที่ ผู้ ช นะการเสนอราคาครั้งนี้ หากราคาตลาดต่ ากว่าราคาที่ ผู้ เสนอราคาเสนอมา
กรมแพทย์ทหารเรืออาจยกเลิกการประกวดราคาได้ โดยผู้เสนอราคายินยอมรับเงื่อนไขนี้ และไม่ฟ้องร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ ทั้งสิ้นจากกรมแพทย์ทหารเรือ

๘
ผนวก ข
กำหนดคุณลักษณะเฉพำะเช่ำใช้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ
กรมแพทย์ทหำรเรือ
รำยกำรที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงำนทั่วไป จำนวน ๑๒๗ เครื่อง
มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้
๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ชนิด Intel Core i5 ความเร็วไม่ต่ากว่า 3.2 GHz หรือดีกว่า
มีหน่วยความจาแคช (Cache) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
๒. แผงวงจรหลัก (Main board) ใช้ Chipset ตระกูล H81 Express Chipset หรือเทียบเท่า หรือมี
คุณสมบัติดีกว่า และแผงวงจรหลักต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่องที่เสนอโดยมีเครื่องหมายการค้าติดถาวรบน
แผงวงจรหลัก
๓. มีหน่วยความจาหลัก (Memory) ชนิด DDR3 1600 MHz SDRAM ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถ
เพิ่มขยายรวมได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16 GB
๔. มีหน่วยความจาสารอง (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB ที่มีความเร็วรอบไม่
ต่ากว่า 7,200 รอบต่อนาที จานวน ๑ หน่วย
๕. มีหน่วยควบคุมการแสดงผล ชนิด Integrated Intel Graphics Media Accelerator HD เทียบเท่าหรือ
ดีกว่า
๖. มี DVD +/- RW แบบติดตั้งภายใน ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง
๗. มี Expansion Slots จานวนไม่ต่ากว่า 2 Slots โดยแบ่งเป็น half height PCI Express x 1 จานวน
ไม่ต่ากว่า 1 Slots และ half height PCI Express x16 จานวนไม่ต่ากว่า 1 Slot
๘. มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิดความเร็ว 10/100/1000Mbps และ
สามารถใช้งานแบบ Wake On Lan ได้
๙. มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อ (Port) แบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 6 Ports และ USB 3.0
ไม่น้อยกว่า 2 Ports
๑๐. มีช่องเชื่อมต่อ (Port) สาหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ไม่น้อยกว่า
๑๑. Stereo line-in, Microphone-in, Speakers/line-out และ Headphone อย่างละ 1 Port
๑๒. VGA จานวน 1 Port
๑๓. Display จานวน 1 Port
๑๔. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้วแบบ LCD ที่มีความละเอียดสูงสุดที่ 1600 x 900 หรือดีกว่า
๑๕. มีระบบเสียงแบบ High Definition (HD) Audio พร้อมมี Internal Speaker ติดตั้งภายในตัวเครื่อง
๑๖. Keyboard ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB โดยตรง โดยมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บน
แป้นพิมพ์อย่างถาวร
๑๗. Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel โดยใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB โดยตรง
๑๘. ตัวเครื่อง, Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมาย
การค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต
๑๙. ตัวเครื่องเป็นแบบ Small From Factor สามารถวางตั้งและนอนได้ พร้อมมีภาคจ่ายไฟ (Power
Supply) ขนาดไม่เกิน ๒๕๕ วัตต์ จานวน ๑ หน่วย
๒๐. ตัวเครื่อง (Case) ถูกออกแบบให้สามารถถอดประกอบ ฝาเครื่อง ซีดีรอม และ ฮาร์ดดิสก์ ได้โดยไม่ต้อง
ไขน๊อตในการถอด (Tool-less chassis)

๙
๒๑. มีหมายเลขบริการประจาเครื่อง (Service Tag) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจากโรงงาน ไม่ใช่หมายเลข
เครื่อง (Serial number) และสามารถตรวจสอบหมายเลขบริการประจาเครื่อง ผ่านทางระบบ Internet ได้
๒๒. มีการป้องกันการเปิดฝาเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบเป็นห่วงและแบบ Chassis lock
๒๓. มี ไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องสาหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายใน
โดยตรง (Direct Detect) เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ากว่า ๗ รายการเช่น BIOS, PCI Device, Memory,
CPU, System board และ intrusion Switch เป็นต้น
๒๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องสนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star 5.0 และ
EPEAT Registered เป็นอย่างน้อย
๒๕. ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, UL, CE, NEMKO, TUV เป็นอย่างน้อย พร้อมเอกสารรับรอง
๒๖. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องตั้งอยู่ในทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป แต่อาจมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศ
อื่นๆ โดยโรงงานดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series
๒๗. บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ
, Drive และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้
ด้วย
๒๘. มีหมายเลขโทรศัพท์สาหรับให้บริการ (Call Center) โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต แบบโทรฟรีทั้งจาก
โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านหรือสานักงานโดยมีพนักงานรับบริการเป็นภาษาไทยตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยต้องแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์มาพร้อมการเสนอราคา ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพื่อให้ตรงตามข้อกาหนด
๒๙. บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ
บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสาขาในประเทศไทยสาหรับโครงการนี้ พร้อมให้การรับรองบริการหลังการขายที่ดี
โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารเสนอราคา (เอกสารฉบับจริง)
รำยกำรที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงำนบริหำรจัดกำร จำนวน ๕๕ เครื่อง
มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้
๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ชนิด Intel Core i5 ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz มีหน่วยความจาแคช (Cache) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
๒. แผงวงจรหลัก (Main board) ใช้ Chipset ตระกูล B250 และแผงวงจรหลักต้องเป็น
ยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่องที่เสนอโดยมีเครื่องหมายการค้าติดถาวรบนแผงวงจรหลัก
๓. มีหน่วยควบคุมการแสดงผล ชนิด Integrated Intel HD Graphics หรือดีกว่า
๔. มีหน่วยความจาหลัก (Memory) ชนิด DDR4 2400MHz ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
และสามารถเพิ่มขยายรวมได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32 GB
๕. มีหน่วยความจาสารอง (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB ที่
มีความเร็วรอบไม่ต่ากว่า 7,200 รอบต่อนาที จานวน ๑ หน่วย
๖. มี DVD +/- RW แบบติดตั้งภายใน ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง
๗. มี Expansion Slots โดยแบ่งเป็น half height PCI Express x1 จานวนไม่ต่ากว่า ๑
ช่อง และ half height PCI Express x 16 จานวนไม่ต่ากว่า ๑ ช่อง และ M.2 จานวนไม่ต่ากว่า ๑ ช่อง
๘. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๙. มีพอร์ตสื่อสารแบบ USB รวมไม่น้อยกว่า ๘ พอร์ต โดยมีชนิด USB 3.0 อยู่ด้านหน้า
ไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต และรวมทั้งหมดเป็นชนิด USB 3.0 ไม่น้อยกว่า ๔ พอร์ตหรือดีกว่า
๑๐. มีช่องเชื่อมต่อ (Port) สาหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก อย่างน้อยดังนี้

๑๐
๑๐.๑ Display Port จานวน 1 Port
๑๐.๒ HDMI จานวน 1 Port
๑๑. มีระบบเสียงแบบ High Definition Audio พร้อมมี Internal Speaker ติดตั้งภายในตัวเครื่อง
๑๒. มีภาคจ่ายไฟ (Power Supply) ขนาดไม่เกิน ๑๘๐ วัตต์ จานวน ๑ หน่วย
๑๓. มี ไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องสาหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายใน
โดยตรง (Direct Detect) เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ากว่า ๗ รายการเช่น BIOS, PCI Device, Memory,
CPU, System board และ intrusion Switch เป็นต้น
๑๔. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้วแบบ LED มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 ความละเอียดสูงสุดที่ 1366 x 768 หรือดีกว่า
๑๕. Keyboard ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB โดยตรง โดยมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร
๑๖. Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปมุ่ Scroll Wheel โดยใช้หัวเชื่อมต่อแบบ
USB โดยตรง
๑๗. ตัวเครื่อง, Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดย
ประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต
๑๘. ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT หรือดีกว่า
๑๙. ได้รับการรับรองมาตรฐาน Energy Star 6.1 หรือดีกว่า
๒๐. ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, UL, CE และ TUV เป็นอย่างน้อย
๒๑. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องตั้งอยู่ในทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป แต่อาจมีโรงงาน
ตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ โดยโรงงานดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series
๒๒. มีหมายเลขบริการประจาเครื่อง (Service Tag) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจาก
โรงงาน ไม่ใช่หมายเลขเครื่อง (Serial number) และสามารถตรวจสอบหมายเลขบริการประจาเครื่อง
ผ่านทางระบบ Internet ได้
๒๓. บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ
Download คู่มือ, Drive และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง URL
ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้ด้วย
๒๔. มีหมายเลขโทรศัพท์สาหรับให้บริการ (Call Center) โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตแบบ
โทรฟรีทั้งจากโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านหรือสานักงานโดยมีพนักงานรับบริการเป็นภาษาไทย
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒๕. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการให้บริการหลัง
การขายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแนบมาพร้อมการ
เสนอราคา (ฉบับจริง) เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นรุ่นที่อยู่ในสายการผลิต (Product Line) เป็น
ของแท้ ของใหม่ ที่ยังมิได้ทาการติดตั้งและใช้งานที่ใดมาก่อน

๑๑
รำยกำรที่ ๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋ำหิ้ว สำหรับงำนทั่วไป จำนวน ๑๘ เครื่อง
มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้
๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (2 core) ชนิด Intel Core
i5 ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz มีหน่วยความจาแคช (Cache) ขนาดไม่น้อยกว่า 3
MB
๒. มีหน่วยความจาหลัก (Memory) ชนิด DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB หรือดีกว่า
สามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16 GB
๓. มีหน่วยความจาสารอง (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน ๑
หน่วย
๔. มีระบบป้องกันการกระแทกของจานแม่เหล็กใน Hard Drive โดยใช้เซนเซอร์ในการ
ตรวจจับการตกกระแทกและตัดการทางานของ Hard Drive ทันทีเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้รับ
การกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุ
๕. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๖. มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) ทีส่ นับสนุน
มาตรฐาน WIFI 802.11 ac หรือดีกว่า และมีส่วนเชื่อมต่อผ่านระบบ Bluetooth 4.1 หรือดีกว่า
๗. มีพอร์ตสื่อสารแบบ USB ที่สามารถจ่ายพลังงานเป็นพิเศษ (Power Share, Power
Port) ไม่น้อยกว่า ๑ พอร์ต โดยต้องมี USB ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ พอร์ต
๘. สามารถเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกทางจอมอนิเตอร์ผ่านทางช่อง VGA หรือ HDMI
ได้เป็นอย่างน้อย
๙. มีจอภาพขนาดไม่ต่ากว่า ๑๔ นิ้ว ชนิด HD รองรับความละเอียดภาพไม่ต่ากว่า
1366 x 768 หรือดีกว่า
๑๐. มี DVD-RW หรือดีกว่า ชนิดติดตั้งแบบ Internal หรือ External จานวน ๑ หน่วย
๑๑. มีคีย์บอร์ดทีม่ ีแป้นพิมพ์ตัวอักษรไทยและอังกฤษที่ มีเครื่องหมายกากับชัดเจน
๑๒. มี Battery แบบ Li-ion หรือ Li-polymer ขนาดไม่น้อยกว่า 3 cell หรือดีกว่า
๑๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องสนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน EPEAT
เป็นอย่างน้อย
๑๔. ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, UL และ CE เป็นอย่างน้อย
๑๕. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องตั้งอยู่ในทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป แต่อาจมีโรงงาน
ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ โดยโรงงานดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series และมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
๑๖. มีหมายเลขบริการประจาเครื่อง (Service Tag) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจาก
โรงงาน ไม่ใช่หมายเลขเครื่อง (Serial number) และสามารถตรวจสอบหมายเลขบริการประจาเครื่อง
ผ่านทางระบบ Internet ได้
๑๗. บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ
Download คู่มือ, Drive และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง
URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้ด้วย
๑๘. มีหมายเลขโทรศัพท์สาหรับให้บริการ (Call Center) โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต แบบ
โทรฟรีทั้งจากโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านหรือสานักงานโดยมีที่ปรึกษาด้านเทคนิคตลอด ๒๔
ชั่วโมง เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นกรณีเครื่องมีปัญหาตลอดระยะเวลารับประกัน โดยต้องแจ้งหมายเลข

๑๒
โทรศัพท์มาพร้อมการเสนอราคา ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพื่อให้ตรงตาม
ข้อกาหนด
๑๙. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการให้บริการหลัง
การขายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแนบมาพร้อม
การเสนอราคา (ฉบับจริง) เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นรุ่นที่อยู่ในสายการผลิต (Product Line)
เป็นของแท้ ของใหม่ ที่ยังมิได้ทาการติดตั้งและใช้งานที่ใดมาก่อน
รำยกำรที่ ๔ เครื่องสำรองไฟฟ้ำ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ งำนทั่วไป จำนวน ๑๒๗ เครื่อง
มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้
๑. มีระบบการทางาน แบบ Line Interactive with stabilizer สามารถจ่ายกาลังไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า
500 VA
๒. ควบคุมการทางานด้วย Microprocessor ทั้งระบบ
๓. มีระบบประหยัดพลังงาน (No load Shutdown: UPS Sleep Mode) หรือดีกว่า
๔. มีระบบตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง และสามารถตรวจสอบ
แบตเตอรี่ได้ตลอดเวลา (Self-test)
๕. ต้องมีไฟ LED Indicators สาหรับบอกสถานะว่า On – line, On – battery and
Overload
๖. ต้องมีสัญญาณเสียงบอกสถานะว่า Battery back up, Battery low and
Overload
๗. ใช้แบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free
๘. ต้องมีวงจรป้องกันการกระโชกของกระแสไฟฟ้า (Surge Protection)
๙. ปลั๊กไฟขาออกที่ใช้ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง เสียบได้ทั้งปลั๊กแบบกลม และแบบแบน มี
จานวนไม่ต่ากว่า ๒ ช่องสารองไฟฟ้าและป้องกันไฟกระชากสาหรับ Printer ๑ ช่อง
๑๐. มีพอร์ตป้องกันไฟกระชากสาหรับ Tel และ LAN Net work (Compatible Jacks)
RJ-45
๑๑. มีไฟฟ้าขาเข้ามีขนาด 220 Vac สามารถรองรับไฟฟ้าขาเข้าผิดพลาดได้ ไม่น้อยกว่า
+/- 25%
๑๒. ความถี่ขาเข้ามีขนาด 50 Hz สามารถรองรับความถี่ขาเข้าผิดพลาดได้ ไม่น้อยกว่า
50 Hz +/-10%
๑๓. มีกาลังไฟฟ้าขาออกไม่น้อยกว่า 500 VA
๑๔. ไฟฟ้าขาออกขณะสารองไฟจากแบตเตอรี่มีขนาด 220 Vac มีค่าผิดพลาด
ไม่เกิน +/- 5% และขณะ Stabilizer ทางาน ผิดพลาดไม่เกิน +/-10 %
๑๕. ความถี่ขาออกขณะสารองไฟจากแบตเตอรี่มีขนาด 50 Hz มีค่าผิดพลาดได้ ไม่เกิน
50 Hz +/-0.1%
๑๖. สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
๑๗. มีค่า Transfer time ไม่เกิน 2 ms
๑๘. มี Wave From ไฟฟ้าขาออกขณะสารองไฟจากแบตเตอรี่เป็น Simulated sine
wave
๑๙. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานการบริหารโรงงาน ISO 9001:2000
,ISO 14001 และ มอก.1291-2545 (พร้อมเอกสารแสดง)

๑๓
๒๐. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า โดยได้รับมาตรฐาน UL และ EN
50091-1 (พร้อมเอกสารแสดง)
๒๑. ต้องได้รับมาตรฐานการแพร่กระจายรังสี EN 50091-2 (พร้อมเอกสารแสดง)
๒๒. บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสาขาในประเทศไทย หรือตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการ
ในประเทศไทยสาหรับโครงการนี้ พร้อมให้การรับรองบริการหลังการขายที่ดี โดยอ้างอิงเลขที่เอกสาร
ประกวดราคา (ต้นฉบับ)
รำยกำรที่ ๕ เครื่องสำรองไฟฟ้ำ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ งำนบริหำรจัดกำร จำนวน ๕๕ เครื่อง
มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้
๑. สามารถจ่ายกาลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 850VA/325W
๒. เป็น UPS ชนิด Line Interactive with stabilizer ควบคุมการทางานระบบด้วย
ไมโครโปรเซสเซอร์
๓. มี Stabilizer สาหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ สามารถนาไปใช้งานได้ดีทั่วประเทศ
๔. แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac+/-25% (165-275 Vac) หรือดีกว่า
๕. แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac+/-10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า)
และ 220 Vac+/-5% (โหมดจ่ายไฟสารอง) หรือดีกว่า
๖. สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๐-๓๐ นาที
๗. ใช้แบตเตอรี่แบบ Sealed maintenance-free lead acid
๘. มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะทางาน แสดงค่าแรงดันขาเข้า, แรงดันขาออก, ระดับ
พลังงานแบตเตอรี่, Battery Replace
๙. ระดับการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง, สถานะปกติ, สถานะสารองไฟ และสถานะเมื่อมี
ปัญหา ได้เป็นอย่างน้อย
๑๐. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานการบริหารโรงงาน ISO 9001, ISO
14001 และ มอก.1291-2555 (พร้อมเอกสารแสดง)
๑๑. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า โดยได้รับมาตรฐาน UL และ EN
(พร้อมเอกสารแสดง)
๑๒. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการให้บริการหลัง
การขายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย หรือตัวแทนจาหน่าย
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย แนบมาพร้อมการเสนอราคา (ฉบับจริง) เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่
เสนอเป็นรุ่นที่อยู่ในสายการผลิต (Product Line) เป็นของแท้ ของใหม่ ที่ยังมิได้ทาการติดตั้งและใช้
งานที่ใดมาก่อน
รำยกำรที่ ๖ ผู้เสนอรำคำต้องให้บริกำรระบบบันทึกกำรบำรุงรักษำ (Help Desk System) พร้อมบันทึกข้อมูลงำน
ซ่อมบำรุง (Corrective Maintenance) ทุกครั้ง โดยระบบต้องสำมำรถใช้งำนผ่ำน Web Browser และมี
คุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้
๑. ใช้โปรแกรมบริหารจัดการและจัดเก็บฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server หรือดีกว่า
๒. มีบริการระบบการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ ที่สามารถให้บริการได้อย่างน้อยดังนี้
- ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลรับผิดชอบระบบ สามารถแจ้งซ่อมและติดตามสถานะงานซ่อมได้
- ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถทาการเพิ่ม แก้ไข และลบรายการแจ้งซ่อมได้

๑๔
- จัดทารายงานการแจ้งซ่อมได้ และสามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ Excel File หรือเทียบเท่าได้
๓. มีบริการระบบบันทึกและแสดงการถามตอบปัญหา (FAQs)
๔. มีบริการระบบสาหรับผู้ดูแลระบบในการบริหารจัดการโดยเฉพาะ (Administrator)
๕. มีบริการระบบการจัดทาทะเบียนรายการครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถเพิ่มเติม แก้ไข และ
ลบรายการได้ โดยสามารถบันทึกรายละเอียดขั้นต่าดังต่อไปนี้
- หมายเลขครุภัณฑ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)
- หมายเลขประจาเครื่อง (Serial Number) หรือหมายเลขบริการประจาเครื่อง (Service Tag)
- ยี่ห้อและรุ่น (Model) ของครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ความเร็วหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- ขนาดหน่วยความจา (RAM) ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- ขนาดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- หมายเลข IP Address และ MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- สถานที่ติดตั้ง
๖. มีบริการสาหรับค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ โดย
สามารถกาหนดเงื่อนไขการค้นหาได้ เช่น ตามประเภทของครุภัณฑ์ เป็นต้น
๗. มีบริการสาหรับพิมพ์รายงานสรุปผลการบารุงรักษาได้ เช่น สรุปผลการดาเนินงานเป็นราย
เดือน
๘. ระบบที่ให้บริการต้องพร้อมให้บริการภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือใบสั่ง
จ้าง เพื่อใช้เป็นระบบในการบันทึกและติดตามการให้บริการตามข้อกาหนดโครงการได้

