
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

 โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1. หลักการและเหตุผล 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบลงทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล ทดแทนเครื่องเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การท างาน 

2.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวันเพิ่มเติม 

2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20  

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส ์ 

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้ง เวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ  

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่
เข้าเสนอ ราคาให้แก่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
จัดหาในครั้งนี ้ 

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

3.5 ผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และต้องไม่เป็น 
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกน ามามาปรับสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt) และต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ใน
สายการผลิต (Production Line) ในวันย่ืนเอกสารเสนอราคา โดยต้องมีหนังสือรับรอง ดังนี้.-  

3.5.1 หนังสือรับรองจากผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทย รับรองผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอราคา 
เป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต (Production Line) ในวันย่ืนเอกสารเสนอราคา 



 3.5.2 หนังสือรับรองจากผู้ประสงค์จะเสนอราคา รับรองผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอราคาเป็นของแท้
ของใหม ่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกน ามาปรับสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt)  

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที ่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 ด ำเนินกำรจดัหำ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตำมขอบเขตงำน ดงันี.้-  

 4.1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 ชุด 

4.2 ข้อก าหนดทั่วไป  

4.2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรายการจะต้องมีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ีจาก
คณะกรรมการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว 

4.2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจะต้องติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เสนอราคา ตามจุดติดต้ังที่ส านักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 เลขที่ 149 
ถนนธราธิบดี ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เสนอราคา ให้สามารถ
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ส านักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหาก
จ าเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ใด ๆ ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้จัดหา โดยส านักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 20 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

4.3 รายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

เครื่องคอมพิวเตอร ์สาหรับงานประมวลผล แบบที ่1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  



 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย  

- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

หมายเหต ุข้อมูลรายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางได้มาจาก เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21  เมษายน  2560 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องด าเนินการและส่งมอบงานภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการ
ลงนามในสัญญา และยืนราคาภายใน 90 วันแ 

6. งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) เป็นจ านวน 22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 5 

7. การท าสัญญาและการจ่ายเงิน  

7.1 ผู้รับจ้างที่ได้รับการตกลงว่าจ้าง จะต้องท าสัญญาว่าจ้างกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 
20 ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20  

7.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอสงวนสิทธิในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้แล้ว และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เพื่อการจัดหาในครั้งนี้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 สามารถยกเลิกการจัดหาได ้



๘.๓ การจ่ายเงินผู้รับจ้าง 

แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น  ๑  งวด  แล้วเสร็จภายใน  30  วัน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 20 จะจ่ายเงินเมื่อผู้ชนะการเสนอราคา ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘.  สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น                     
                     สามารถสง่ข้อคิดเหน็หรอืข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกีย่วกบัรา่งขอบเขตของงานน้ี ได้ที่  ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 เลขที่ 149 ถนนธราธิบดี ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84130 โทรศัพท์ 0-7731-1075 โทรสาร 0-7731-1671 Email cpd_ccttd20@cpd.go.th เว็บไชต์ 
www.web.cpd.go.th/cttc20  
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