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รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรพกพาจำนวน 25 เครื่อง 

------------------------ 

1. ความเปนมา 

ดวยศูนยคอมพิวเตอร ฝายบริหารทรัพยากร ไดวางแผนในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพาภายใน

โรงเรียนใหสอดคลองกับรูปแบบการใชงานของบุคลากร โดยหลังจากไดสำรวจคุณลักษณะและจำนวนของ

เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือวางแผนการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพาท่ีใชงานใหสอดคลองกับการใชงานพบวามี

เครื่องคอมพิวเตอรพกพายี่หอ Dell รุน E5440 ซึ่งเปนครุภัณฑที่จัดซื้อในปงบประมาณ 2558 ไดเสื่อมสภาพ

ตามการใชงาน ศูนยคอมพิวเตอรจึงมีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรพกพาของโรงเรียน 

ทั้งนี้ศูนยคอมพิวเตอรพบวาการดำเนินการตามแผนขางตนใหสัมฤทธิ์ผลนั้น มีความจำเปนในการจัดหา

เครื่องคอมพิวเตอรพกพาจำนวน 25 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรพกพาท่ีเสื่อมสภาพและจัดสรร

ใหกับบุคลากรภายในโรงเรียน จึงไดจัดทำโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาจำนวน 25 เครื่อง สำหรับ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรพกพาท่ีเสื่อมสภาพและจัดสรรใหกับบุคลากรภายในโรงเรียน 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู ทิ ้งงานเปนหุนสวนผู จัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  

6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ผูมีอาชีพขายพัสดุ หรือ  ผูมีอาชีพรับจางงาน ดังกลาว 

8. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ

ไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
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9. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 

Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

10.ผูยื ่นขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กำหนด 

11. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

12. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

4. รายละเอียดของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานกอสราง (ดังแนบ) 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 – ธันวาคม 2564 

6. ระยะเวลาสงมอบพัสดุหรืองานจาง 

กำหนดสงมอบพัสดุหรืองานจาง 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือขอตกลง 

7. วงเงินในการจัดหา 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีวงเงินจำนวน 650,000.00 บาท (หกแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  

  เกณฑราคา 

  เกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน 

9. การชำระเงิน/คาปรับ 

 อัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจาง แตจะตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท [กรณีงานกอสราง] 

 อัตรารอยละ 0.20 ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ 

 อ่ืนๆ............................................................... 
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คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรพกพาจำนวน 25 เครื่อง 

............................................... 

 

คุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอรพกพาจำนวน 25 เครื่อง 

1. มีหนวยประมวลผลกลางท่ีเทียบเทาหรือดีกวา Core i5-1135G7 ความเร็ว Clock speed ไมนอยกวา 2.4 GHz  

สามารถเรงความเร็วสูงสุดไดไมนอยกวา 4.2 GHz มีหนวยความจำ L3 Cache ไมนอยกวา 8 MB จำนวน 1 

หนวย  

2. มีหนวยความจำแบบ Flash BIOS ซึ่งบรรจุ BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย และเปนยี่หอเดียวกันกับ

ตัวเครื่อง 

3. มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ความเร็ว 3200 MHz หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 16 GB ตอ 1 แผง 

และสามารถขยายไดสูงสุดไมนอยกวา 32 GB    

4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล M.2 PCIe NVMe Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 256 GB จำนวนไมนอย

กวา 1 หนวย 

5. มีหนวยควบคุมการแสดงผลกราฟกระดับ Iris Xe หรือดีกวา 

6. มีจอภาพสี Anti-Glare หรือดีกวา ขนาด 14” FHD สามารถแสดงรายละเอียดภาพท่ี 1920 x 1080 pixels 

7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet  จำนวน 1 ชอง 

8. สามารถรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ตามมาตรฐาน 802.11 ax หรือดีกวา และมี

เทคโนโลยีการเชื่อมตอแบบ Bluetooth 5.0 หรือดีกวาติดตั้งภายในตัวเครื่อง 

9. มีเมาสชนิด USB และกระเปาสำหรับใสเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพาพรอมสายสะพาย โดยเปนผลิตภัณฑที่มี

เครื่องหมายการคาเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร 

10. มี Battery จำนวน 1 หนวย ซ่ึงมีขนาดไมนอยกวา 3 Cell 

11. มีน้ำหนักไมเกิน 1.6 กิโลกรัม 

12. ไดรับการรองรับมาตรฐาน FCC, UL พรอมเอกสารรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ 

13. มีเงื ่อนไขการรับประกันเปนเวลา 3 ป ในกรณีที่เกิดปญหาทางดาน Hardware  โดยเขามาทำการแกไข / 

ซอมแซม ณ ท่ีติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) ภายในวันทำการถัดไป (Next Business Day Response) 

14. มีระบบ Online Support ท่ีใหบริการ Download คูมือ Driver และ BIOS Update ผานทางระบบ Internet 

15. ผูเสนอราคา หรือบริษัทเจาของผลิตภัณฑมีศูนยบริการ Call Center โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอติดตั้ง 

Software เพ่ือตรวจสอบ แจงเตือนความชำรุด เสียหาย ของอุปกรณตางๆ ได 
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