คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับห้องเรียน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 23,000 บาท
จานวน 6 ชุด
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i5 หรือดีกว่า มีความเร็วไม่ต่ากว่า 2.7 GHz และมี Cache
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB และ มีระบบการแสดงผลเป็น แบบ Intel HD graphics หรือดีกว่า
- มีแผงวงจรหลัก (Motherboard) ใช้ Chipset H110 หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจาหลักเป็นแบบ DDR4-2133MHz ขนาดไม่น้อยกว่า (1x4GB) โดยมีช่องขยายไม่น้อยกว่า
2 ช่อง แบบ dual-channel support สามารถรองรับการขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16 GB
- มี Hard Disk Drive แบบ SATA 6.0 Gb/s หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB ความเร็วรอบสูงสุดไม่ต่า
กว่า 7,200 rpm รอบ
- มีหน่วยแสดงผลแยกจากแผงวงจรขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มี DVD Writer Drive เป็นแบบ SATA รองรับการใช้งานแบบ DVD RW SuperMulti 16X หรือดีกว่า
- มีระบบเสียงแบบ Integrated high-definition, 5.1-channel surround sound หรือดีกว่า
- มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเป็นแบบ 10/100/1000Mbps แบบ RJ-45 Port
- มีจอภาพแสดงผลเป็น LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่ต่ากว่า 19.5 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1440 x
900 และได้รับมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star พร้อมแนบเอกสารรับรองตรงตามรุ่นและ
ยี่ห้อที่เสนอ
- มีคีย์บอร์ดเป็นแบบ Standard มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยู่อย่างถาวร มีการเชื่อมต่อ
แบบ USB
- มีเมาส์เป็นแบบ Optical มีปุ่มกดไม่น้อยกว่า 2 ปุ่มและมีปุ่ม Scroll มีการเชื่อมต่อแบบ USB พร้อมแผ่น
รอง
- ตัวเครื่องมีรูปทรงแบบ Micro Tower
- มี Power Supply ไม่น้อยกว่า 220 Watt
- ตัวเครื่อง, แผงวงจรหลัก (Motherboard), คีย์บอร์ด, เมาส์ และ จอภาพแสดงผล ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- เจ้าของผลิตภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ที่นาเสนอ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานได้แก่ ISO 9001:2000
เป็นอย่างน้อย
- ผลิตภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ที่นาเสนอ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานได้แก่ FCC และ CEโดยมี เอกสาร
รับรอง
- บริษัทผู้ผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เสนอ ต้องมีระบบ Online support ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่
ให้บริการ Download Driver ผ่านทางระบบ Internet
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยมีเอกสารรับรองที่
ระบุหน่วยงานและเลขที่ประกาศสอบราคา

- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอมีการรับประกันทุกชิ้นเป็นระยะเวลา 3 ปี และมีการให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้ง
Onsite Service เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ทั้ง UKAS และ NAC อยู่ใน
เขตภาคใต้ โดยมิใช่การแต่งตั้งบริษัทอื่นใดให้เป็นศูนย์บริการแทนเพื่อรองรับการให้บริการหลังการขาย
พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีโรงงานประกอบและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จัดตั้งอยู่ในประเทศ
ไทยและมีเอกสารรับรองการประกอบกิจการโรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
2.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จานวน 15 ชุด
(240,000)
- รายละเอียดคุณลักษณะ
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Pentium หรือดีกว่า มีความเร็วไม่ต่ากว่า 3.3 GHz และมี
Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB และ มีระบบการแสดงผลเป็น แบบ Intel HD graphics หรือดีกว่า
- มีแผงวงจรหลัก (Motherboard) ใช้ Chipset H110 หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจาหลักเป็นแบบ DDR4-2133MHz ขนาดไม่น้อยกว่า (1 x 4GB) โดยมีช่องขยายไม่
น้อยกว่า 2 ช่อง แบบ dual-channel support สามารถรองรับการขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16
GB
- มี Hard Disk Drive แบบ SATA 6.0 Gb/s หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB ความเร็วรอบสูงสุด
ไม่ต่ากว่า 7,200 rpm รอบ
- มี DVD Writer Drive เป็นแบบ SATA รองรับการใช้งานแบบ DVD RW SuperMulti 16X หรือ
ดีกว่า
- มีระบบเสียงแบบ Integrated high-definition, 5.1-channel surround sound หรือดีกว่า
- มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเป็นแบบ 10/100/1000Mbps แบบ RJ-45 Port
- มีจอภาพแสดงผลเป็น LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่ต่ากว่า 19.5 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1440
x 900 และได้รับมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star พร้อมแนบเอกสารรับรองตรงตามรุ่น
และยี่ห้อที่เสนอ
- มีคีย์บอร์ดเป็นแบบ Standard มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยู่อย่างถาวร มีการเชื่อมต่อ
แบบ USB
- มีเมาส์เป็นแบบ Optical มีปุ่มกดไม่น้อยกว่า 2 ปุ่มและมีปุ่ม Scroll มีการเชื่อมต่อแบบ USB พร้อม
แผ่นรอง
- ตัวเครื่องมีรูปทรงแบบ Micro Tower
- มี Power Supply ไม่น้อยกว่า 220 Watt

- ตัวเครื่อง, แผงวงจรหลัก (Motherboard), คีย์บอร์ด, เมาส์ และ จอภาพแสดงผล ต้องเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- เจ้าของผลิตภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ที่นาเสนอ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานได้แก่ ISO
9001:2000 เป็นอย่างน้อย
- ผลิตภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ที่นาเสนอ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานได้แก่ FCC และ CEโดยมี
เอกสารรับรอง
- บริษัทผู้ผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เสนอ ต้องมีระบบ Online support ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
ที่ให้บริการ Download Driver ผ่านทางระบบ Internet
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยมีเอกสาร
รับรองที่ระบุหน่วยงานและเลขที่ประกาศสอบราคา
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอมีการรับประกันทุกชิ้นเป็นระยะเวลา 3 ปี และมีการให้บริการ ณ สถานที่
ติดตั้ง Onsite Serviceเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ทั้ง UKAS และ NAC อยู่
ในเขตภาคใต้ โดยมิใช่การแต่งตั้งบริษัทอื่นใดให้เป็นศูนย์บริการแทนเพื่อรองรับการให้บริการหลังการ
ขายพร้อมแนบเอกสารรับรอง
- บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีโรงงานประกอบและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จัดตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยและมีเอกสาร
- รับรองการประกอบกิจการโรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
3. โต๊ะสาหรับวางคอมพิวเตอร์สาหรับผู้สอน ราคา ๑,๒๐๐ บาท จานวน 1 ตัว
- รายละเอียดทั่วไป เป็นโต๊ะสาหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ มีชั้นวางคีย์บอร์ด มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก
แยกอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก ที่ประกอบสาเร็จรูปพร้อมใช้งาน
- มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง 800 มม. x 1200 มม. x 750 มม.
๔. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สาหรับครู) ราคา 800 บาท จานวน 1 ตัว
รายละเอียด
- เป็นเก้าอี้นั่งขาเหล็ก 4 ขา ชุบโครเมียม ไม่มีล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่วางแขน
- หุ้มเบาะและพนักพิงด้วยหนังเทียม หรือ พีวีซี
- มียางรองขาเหล็ก

5. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สาหรับนักเรียน) ราคา 1,000 บาท จานวน ๒0 ตัว
- รายละเอียดทั่วไป เป็นโต๊ะสาหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ มีชั้นวางคีย์บอร์ดที่ประกอบสาเร็จรูปพร้อมใช้งาน
- มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง 600 มม. x 1000 มม. x 750 มม. (+/- 5 มม.)
๖. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สาหรับนักเรียน) ราคา 300 บาท จานวน 20 ตัว
- เป็นเก้าอี้นั่งขาเหล็ก 4 ขา ชุบโครเมียม ไม่มีล้อเลื่อน มีพนักพิง ไม่มีที่วางแขน
- หุ้มเบาะและพนักพิงด้วยหนังเทียม หรือพีวีซี
- มียางรองขาเหล็กทั้ง 4 ขา
๗. ติดตัง้ ระบบ Network พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาดไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต พร้อมระบบไฟฟ้าและตู้
จัดเก็บอุปกรณ์ จานวน 1 ระบบ
๘. เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 va/480 watt จานวน 21 ตัว 2,100 เป็นเงิน (44,100)
- เป็น UPS ขนาดไม่น้อยกว่า 800VA (480W)
- เป็นระบบLine Interactive with stabilizer
- แบตเตอรี่เป็นแบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free ขนาด12V7Ah หรือดีกว่า
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) 220V -30%/+25%
-. แรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) 220V +/- 10%
- มีปลั๊กแบบ Universal สามารถใช้งานได้กับปลั๊กกลมและแบนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง โดยต้องสารองไฟไม่
น้อยกว่า 4 และช่อง Surge Protection ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001, ISO14001 ได้รับมาตรฐาน มอก.1291 เล่ม 1 –
2553, 1291 เล่ม 2 -2553, 1291 เล่ม 3 -2555
- จ่ายไฟฟ้าสารองได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- มีการรับประกันตัวเครื่องและแบตเตอรี่อย่างน้อย 2 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (เอกสารรับรอง) เพื่อ
ความสะดวกในการบริการหลังการขาย
๙. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาดไม่ต่ากว่า 3,500 ansi-lumen พร้อมติดตั้ง ราคา 25,000 บาท จานวน
1 ชุด (25,000)

๑๐. รายละเอียดอื่นๆ
- การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน
- ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ และแบบรุ่นของแต่ละอุปกรณ์ที่
เสนอให้ครบถ้วน
- อุปกรณ์ทุกรายการสาหรับโครงการนี้ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ระยะเวลาในการส่งมอบและติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
โดยเบิกจ่าย ในครั้งเดียวเมื่อติดตั้งพร้อมใช้งาน และส่งงานเรียบร้อย

