ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: T.O.R.)
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์สานักงานสาหรับแจกจ่ายให้กบั สถานี ตารวจในสังกัดตารวจภูธร
จังหวัดชัยภูมิและส่วนกลาง จานวน ๓๓ รายการ ด้วยวิ ธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส์(e-bidding)
๑.หลักการและเหตุผล
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมแิ ละสถำนีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน ๒๙ สถำนี มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
กำรใช้งำนของบุคลำกรในหน่วยงำน จึงมีควำมจำเป็ นต้องจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำน
ของเจ้ำหน้ำที่
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงำนและแจกจ่ำยให้กบั สถำนีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน ๒๙ สถำนี
และส่วนกลำง สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนให้กบั เจ้ำหน้ำที่ในแต่ละสถำนี
๒.๒ เป็ นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ให้เกิดควำมคล่องตัวมำกยิ่งขึน้
๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑ ผูเ้ สนอรำคำต้องเป็ นผูม้ ีอำชีพขำยพัสดุท่จี ะจัดซือ้ และจะต้องเป็ นพัสดุท่ผี ลิตภำยในประเทศ
๓.๒ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูร้ ะบุช่ือไว้ในบัญชีรำยชื่อผูท้ งิ ้ งำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ แล้วหรือไม่เป็ น
ผูท้ ่ไี ด้รบั ผลของกำรสั่งให้นิติบคุ คลหรือบุคคลอื่นเป็ นผูท้ งิ ้ งำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๓.๓ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศผูช้ นะกำรเสนอรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็ นผูก้ ระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
๓.๔ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือควำมคุม้ กันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศำลไทยเว้นแต่รฐั บำลของผู้
เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุม้ กันเช่นว่ำนัน้
๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดง
บัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๓.๖ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเป็ นบุคคลหรือนิติบคุ คลที่ได้ลงทะเบียนในระบบ ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Governent
Procurvment:e gp ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซด์ศนู ย์ขอ้ มูลจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐ)หรือเป็ นผูป้ ระกอบกำร SME
๓.๗ คู่สญ
ั ญำต้องรับเงินจ่ำยผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำร
๔.ขอบเขตการดาเนินงาน
ผูข้ ำยต้องดำเนินกำรจัดหำคอมพิวเตอร์สำนักงำนและอุปกรณ์สนับสนุนกำรดำเนินงำน ตำมข้อกำหนด
รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะ โดยพัสดุจะต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อนและมี
ประสิทธิภำพอย่ำงน้อย ดังนี ้
๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดย
/มีความ....

- ๒ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย มีแป้นพิมพ์,เม้าส์,จอแสดงภาพและเคส จะต้องอยู่ภายใต้
เครื่องหมายการค้าเดียวกันเท่านั้น
๕. สถานที่ส่งมอบ
อาคารงานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ๓๓๓ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา
๗. วงเงิ นในการจัดหา
ใช้งบประมำณปี ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕๖๑,๐๐๐.- บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
............................................................................................................................. .....
งานส่งกำลังบำรุง
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ๓๓๓
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

