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fJrucrnllmtL ~~t:l~ lJ1fl'HHl1J ~11~~{ l~8'.ftl'j:::mnJ01'i~~4'{)~~1111fl~V~i1J 1 'Ifl8lJ~1Ifl-a1n~f1rH'1lJ 
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'i1ttfnl'i'\m 0l I'YlWlJ111l.l ~ lfltJfl11lJn1l.lttftl1J'\ltJ"Fj11'i 'tf01'i01 03 Vl'V'/1J111UmlJ11fltJfl"'tJ~{l 1l'll~1Jl.l .:lU 
., ci ., I

it...-UU 1cti1J1~'rJ1U'i1tJ"':::I~tJ_~fl(U"nlltU;a 1:::1flJ..~.:LtJ mfltl1J'V'/11flt)'i ~ij01nH'1JtJl03flf~i11/2551 . . 
~ ~	 n 

tlt:lnllJt'l1'\J~ 5 91tl1fl1l 2~50 'I1tJ"':::IEltJ~Wn1JLt:lO~1'I'l1ll1t1Ltl'\J 1 

$I cl .... .. 1 i ...	 '1" .... 
l "I flUl~m'jl101HJ'j111n::1J1JIVlfl_ U tUJ~l~tTU_If1!'fn~ 03111'W1J111Um ~l'~'ll'HUl 

o	 co -- .4 III 1 .,. q'J ,,~ " ~ M ~ 
0l11U~1Jl~1 1 _11tJ~:;Lt:ltJ~ WtlOllm::l 'V'/l:;If)H)~ Lll fl'Iflflll'W11~t'l~~!J l11!.Q1 1J1::ffllU"':::I1JUU'l~1JlJ 

~J . ~d. ;'QI,d d Q d 

tJ '\lU fl1lJllflVltJ'.i::'VllflHVl 2/2552 IllEl')'\J'YI 31 llUlfl 2552 ~lftOl1'Y.'ll'imlmll'i'ltJtl:::lEltJ~laflffl'i 
d .. tl.d.1 1 .1 .... ,1

111JltJln'\l 2 Clf~ll'iltJflnl tltJUUutl03 ~u~ u~HlJ 

- I'"
. tI ... -- .... '1 ... ...0'1. ~u"'tJWI M'jltJtl:::1't:ltJ~flWtlf)lIQl::IU"'1::1 'HH 11 mflfl1J'V'/') ~t:li \llOl~ll I 'iltJOl'i' 

~fl~t:l~ 1lllfl'Iflfl1J-W11~t:l{U1J1Jlllfl1i1U l~U 2 'iltJOl'i 1~tJl~1I1~ll Ifl1tl II lfl'i'f1t'lll ,)l~f)fU1J1J 
tb:::EYlim'W~~ d~IU'IltJ0l1~ 2 r· 

2. 'i1fJtl::lfltJ'flfJWn01:ltu:::lu'Wl:::lfl~t'l 111 lfl1flf)lJVl11~t)flltJ1JlIl~1!lU (ntJOl'i'~ l) lrlU 
• "".....1 1 " .. .1

nl'inl"'U~'i'ltJtl::ltlV~fJWftnllw::'\lUl1lJ '\.Q'IL031H1Ju'J:::1J1W 25,000 Ul'l'l 

3. 'llf1J~t'llln::11(/tl:::lt)tJ~flW-cr0'=lQl::LU'W1::~t:l03tlV;wetf11tJOl'i'Lfl~t:l'l ilJ1m f)1I"11~Elf 

U1J1J	 1~:i! lUYllllLflOffl-:il1 ltlltl'\l I lrJ'U lfl~fl'l'll 1 1f1t'lll-Wll~t:l{u1J1J1h::ihlimV'H~-1 hn"l~'\J'J'Ulh::lllW 
.. t1~ t1.d d35,000 1Jl'Y1 U"'::ll011 'J1JL tltJlJ'i'lt1 ::1t'ltJ~ 

3.1 L'll~tJ'\JL 'l1"'~'iltJtl:a6D~~ (I) ~ lflAVltl "lJ11thm,h::lJ1"f.lClfl(1H (CPU) 'b'iJ'fl 

'i:::ffYlnm'W ~tJ'i11J'1.J~1011 CO 2DU iifl1111lS1 1.JUf)Vfl112.6 GHz l11fl 

lilU'lfi1~~I~tJ1J ;m~t:l;)fl11 ii HE ME ORY 11iuEltJn'1l 4 MB" lil 

"iil1U1U,h:::ll1 ~ofl 1-1 (CPU) 'lfi1~tJ1::i1'Y1~m'W~fltJ11ll'1J~ln11CORE 2 DUO 00 

iitl11'mi i iUEltJfl'), 3.0 GHz 11~t:ll~U'lfi1~yiLfi[J'lJllill11t'l~fl11ij CACHE ,, " 
ME ORY llUElVfl11

, 
6 MB" 

3.2 1,j~tJlJUtltl-1'i'ltJCl::l6(J~~ (2) ~lfl1~'JJ "ihfU1tJfl111J~1'l1-cr (RAM) 'tfi1~ DDR 2 

RAJ ijfl111Jl~1 1lJUfltJO".h 667 MHz 111 VitJtJlYil11~t'l~fl11 '\l'\J 1'fl '1Jumm11 2 GB 

Lltl:::'\ltJltJ ~1il!t:ltJf)'h 4 GB tJ'\J MA BOARD (1~mr1J'i1lJ11t11tJfl1111~1~10 

VIDEO RAM)" l\.l-u' ij'l1t11V~1111J~111"'0 (RAM) '11i1~ DDR 2 RAM im UU~Yil 



old did	1. '" , , ,", 11'l'1 .
l1"Hl'flfl1111fl1111L'n lllJ.mJn11 800 MHz '\IU1~ lIlUWfl11 4 GB Ul;l:l::'\I(Jltl ~ llJ 
II	 t 

lHlUfnl 8 GB tl'U M IN BOARD" 

_I' _I	 .." .,. d dd 1'"3.3 lLl tllmlJ,,·:n1V"':l::1~lJ~'\1 (3) 1Jlfl!VllJ ;'1Jfl1~lnY~'U'lfll1lJ VIDEO RAM 1J'U~(J 

nil 256 MB" ,tlu" iim{'flut'l''fl~~{;t'~ij VIDEO RAM 'lhr~V01 256 ME" .	 . . 
~ ."" ~ I	 d." ... '" 1'" _I ~cs, " ,3.4 llJ	 V'UUlJfl4~1(m~a~tJ'fl'\l (5) 'llfl1Y1lJ "tYlJ.lH'1'l.jlJllTJ 'll'ntr L1mWfl '1fm11'I1~1J~Hl 

Is.' • !II c:I 4 I lSI I 

LLUlJ	 S8 8V1~l.a)V 6 'lff)~" llJ~ ''1Jfl1Wlft:l1J~tUl1J1J USB ~VHlJf:W 6 llftl.:J" 

3.5 nJ~tJlmtJfI~~ltJ":::L~V<;l.u'fl(9) ,\)Tm~lJ "~tlfllvtUl/'U LCD iifl1111"~ t)V<;l'Utl~t11~'U 
tI 

U'~tJni1 1280 x I024 ~ 'UU1~ 11hY-eltJo';h 17 ih 11 0 d Pixel '~'~lJ10n113 ~mn-el 

co • II ~ "" P d '" '" JJ i d.oj pifIn11	 llm:~-el~11JUlfl·HHlf)Jl(Jm~I'l1L~(J1f1'U9111mfl.:l iWYJ1J fl~fl-1lf1l1(Jrl1nll 

t ,	 tI 

V'i 1fltlflQtld,-1ivmnJ LL,,:::;j~6Jl1l1n1i~(J'UfnV-1lf1J 1{Jfl1~fi'11~(J1n1 nr~" til-u 

""ltlJl1'ViH'UlJ LCD iifl111l"::16tJfl'\lt)..'lflll1 ,~,rmJf)-,h 1280 x 1024 ~<;l '\IU 1~ 1li-u'BtJ 
tI 

fl':h 17 'tJ1 ,~'" 'fl~'fl1Jf1~ ( fcctiv pixel HIt! Dead pixellf~tl Bright pixel) 1J 

tI 
Q,l' ,,_ <Q _	 .. lEI 

3.6 f)fl'i1tl":l::t-eltl~'\I(l (J 0) \11m~lJ "FLOPPY DISK DRIVE "iJl~ 3 Y2 U111fl111J~ 1.44 

... '''' 'MB !1J'U onT1 I ORJVE" m"lf1 
,	 ~ 

3.7 r~1l'j1(J"::l~(jVl.,re (IO) t'U~ <jj Media Card Read'f 'l1'U~ 16 in. 1 'I1H)~fr:h UU'U9iVl~~ 

flll! tf' 

3.8	 l1.l~tI'U1Ltl"~'ltl,,:aell~.,rtl(13) 'iJ1m~1l "CONTROLLER ~B~tY,rtlt1~lm1~flVl~..'l 
... 1'1'1 ' JI .f ~ "Jt .. " 

HARD DISK lfHJ CD-ROM ~l &1J'U~0t111 4 QlJm'W fI1tll'tJLfl'itl~fltlll't't11~tJ~•	
I 

~!01J"'1(J~ihf11~tJllfi (CONNECTOR) '~tttl{J011 4 CONNECTORS" lilu <. 

~ o	 
CO TROLLER ~B~t1t!1Jt'I'\~\ml';ifl'fl~ HARD DISK ~f)CD -ROM'~ '~l!tltJ 

0114 ~tJO'iW 'Vii'tl1Jt'I'lO"ij,r1l~~1J~tl(CONNECTO~)ll":: POWER m(J'Ulfl~B-3 
..	 " fl tl1Jl'41 ~tl 'i" 

3.9 ltl~tl'tJ1LtlLb111tJ"::l~tI~'I1'tl(14) 'iJ1m~1l"HARD DISK DRIVE ijml1J~,~,rtl(Jf1i1 
,	 . 

160 GB (UNFORMATTED) iJtll'H~tlll~mt'U1JSATA lf1tlll THROUGHPUT i1 

~fril" IUU" HARD DISK O~V tfl111J~'1J,rtl~~'h250 GB (UNFORMAITEO)
I 

d IA	 del . 
1Jf11'il'lH)1J9tflUl/U SATA If';it)1/ THROUGHPUT 'VIfl011" 

3.1 0	 t1~tJlmtl'l..'lntJ"::16tl'fl'l1'tl (18) 'iJ 1m~1.l "iJhhUf]'i1J D VER ffl'Ui'Ut11tlfJ1J 

_I "d... ~, J. .. ~.d. 1 f ~ et <4 dQ"" • !'I 
fJLlfl'HUl1~~"~ Ul	 'HHflt.l1J'YnLflf)'i ml'Utl 'tJUNUVlt'l'flm~l1'iDUN'tJ9I~"IlJ~" 

...."	 . 
ltlsUn11J DRIVER ffll1!1JmtlfJ1J~tlmw~9i~91-1''tJlfl~tl-1flf)llVf11VltlHhff'Ua1lJ 



~ ... t' !II "" _I ..
3.1	 m1J~l(/"::lf)tJ~'Ufl 19 llJ'U "1J~lJmw Hardware TPM (Trusted Platform Module) 

nlHlUn!lH'l'\iUf1l i'n lflll1J~U~ij_~~::1J'U~YhHU'~ dnumJ,r~if 011 

SI ---Yo ,",,,. '" ~ "'l" ~" 
1'Ul'ilTff~ij1J" , fllHIt)~'j"H"'Uf)1Ja, f111~';j l~tn)1J ff'V1~f11~ 'Ill "ll'~1'\J 1JU91U" 

In.J1t:Jlll ' ll~tI'Uu'l.1,,~ihfi'U.,j'o (19) 1~1J LnUoU'V (22) t [l:tli"J'Ii'8~'W~1'l1~ 1~1J 

,j~ltl 

" .,,; 'JI
nl'jfll'Y1~~'I'I::l1JtlU t:I flt;lt} -:l91111 flt111JJ 10" 

• ... 'JI ~I ~ co	 '" 
3.13	 !'W1J'jlfJll:: f)tl~'UfJ 21 !,uU "BIOS l1JU')J'U~ FLASH BIOS UI:l:;:nr~~lfl'HNl1lJl(f . .. 

f11'jftl1~(J1tiun1J~';lU'1~ ~ l~tlija'\li1'J1i n~f)4" 
.	 ~ 

3.14	 t ~wulltl(Wnuo:at)u~t' (19) 'illfl ~~ "VffU1J~llt11rutl J :;:flt)'U9i~~~'lni'-.1l'U ,~., 

" !1JU" 'li'8 (22) ll~ljmw'lln;flU1JVf!mJ~~9i~h't~'l1U ~" 

n I n I ..." co 'j/ 0 .,;.... "l I ..,1 ... co... 1"
3.15 !utHlUUlJ"-.1'ilflll:a8tJ"'Il(J (20) "lmYl~ "'U8m'» ?llflU1fl'U!1 'ilm'nJ't1Uff'YItifll'j 'l$ 

~1lJ~Tl~f)-.1t;l11lflt111111tJ Vff811UAU~~ l1~t)mi'\.J	 RECOVERY l1~t} l'llmmlJ 
.. 

RECOVERY ull::~iiv lh'::flU1J~'l(JhhumllA-.1U 

- hhuflnJ'j::1JUtJ~,j$l 1'j MS WINDO S XP PROF SSIONAD1!f.J~tl';h 

fJfll1'U 1ft~8-.1fl811~bLfl8{~,,n'U'j::1J1Jlfl10'llltJ' ,n~'j::1J'U'lln1J~ nl'Iffri1~l'~'~ 

1t1 4 II ~ " fI1t:1	 t;l 'i::1J1Jlf11 El'U"](J'U l! 

r 

.. 
l1.J'jum1J~-1ii 

- 11J':ium1J1~1J'Uuij '"'~fllJ MS WI OWS VISTA BUSINESS l1~El?>if111 tlfu1''U 

'" .. <I'd, ~ "". " .1 "'- .d .., l' i ~0lflHH fl11"'1L~t)Hl 'l$ltn:;1J'Ulfl'jt)'Il1tJ 'K 'If'j:::;lJUu!l'Ufltll1mlVl1lJ l'flmfJ \il 
..
 

~::'l.J1J1f1·HI'lhtlU\l· I.
 I • • 

3.16 ltJ~(J'UmJ".:jn{J"~tatJ~~f.J(21) ~tltJfltll1 2 ~ 1m~)J "- d~h,ltfl~f.J..:j 11 1f1'if1f.J1J~1Lt;ltJ{ 

..1'1''"' .... ," 'd ,_.I_~ .
11 \'I'j1Jfll')')'U~f).:j111~'i!ltJfll'ILlfln~llJflt'ltl1UJLlfftf1 1'n11 FCC l1Hlllf.Jn. 1956-2548 

Uil~ 111f1'j!1U~ 1Uf11llnJ~t}~fi tJ UL l1~mJ~n. 156(-2548 ,..rm.llt1flffl':ii'mt)~n 1til.!
 
., III I ci ~ ... 1 1 "" ""'1Y '" ...
"'UO (24) 'UfltJtWl1 2 -l1JlHfl'jU-.1 11 flHl lJWll~Vnl \'I'j1JfI1n1J':iV-11J1~'j!1'Utll1 

• ..ic, 1 _~ ...v ... 
lIflfl1::; "lUf1fllllUJi'H n Wl'tl Fe l1'Hl1Jtlfl. 1956..2548 l~t\~ 1J'I~':i~lU~lllJflTIlJUtlfl~fltl 

UL Wit! CSA 'Ii~ tl1Jf.Jfl. 15 1-2548 Vfft)1lLtJntrl'~-r mEl"" 



3.17 ~¥)'iltl,,:::aatl~<U't>(21) ,jt>ri€lfJ~ 3 ~1f\l~1J "- Hlmfl~t>~ 1J 1mm)1Ji11L"t)1&1~JlJ
 

Hi;)~flwcti'~nm.h:l'nfl"l'ltl ~tl1iinJm"':i1.h:tle>tln'\)m) lH,nlJ IL'l'lJt)I~()
 

tln:fl UfIlH'i lJW 1" fHJn 

3.18 Ltl~tI'lW'll'fl >1110t'1::taOIf'l,j'e (21) ~tJd6(J~ 7 lfH~lJ "- ~'U1U~()~i'tlN~'l1fllJ~~tl111J 
o deli... J' 1SI _ r .., -, , SI ' ';;'1 - " 
'l11~f1ln'tlHlfJ9l"Un~'UtHl1fltl11 't1HU1J111l lJ'.i:U::: lT~11lJ'\.HWtl11 3 u lfirJ ).J1J 

... ttl •	 • 

fill ~~lUtlf'l 'll1-1ffll titlu~1tJlin(-1nl'Jlt:UH1'Um'~~n~i'tl1Jfltl'UtH'1'd~I'UVi 

(1tJ1Jrt1tJLL~1 U'fl::ffl1Jl'HllcN.nw'.,t~l1J1Jfl~ ua:: lJmUhfl~t1-l'lhlIf'lLiitl'l11(J~fl"1Jl 

~ 'ttlfllJ W ~1 ~fl'2i.:lt1Qua:~eJ,nJ1tl7fl11GJffl1Jhrfl1lJlU 48 4111J~ 't!1JH~!1m~~l,)i'tl 

U~-1Lfl~fl.Hfftl'· tU'U ·,.ufl (24) .u6d()tJ~ 7 - ~'U·ltJ~t)~i'1JN~'l1~lJ~flflll1J'lhVHiYcnmJ 
d	 ,.. J' '1 SI .1 ""1 WI ' j} , ";'1 1 , ld I lY. I 't91--1 Lfl'fl'UlHllfl fll ,. 'l1-l1'\..llJnVl In::tJ::r:H'1111JUfWllll 3 lJ ~HJ 111J 1 'lnl1U fl '1 

" SI' ,	 I 

"'''~tJ 'l!1JU~1'Uifll-1 'l'l'r'llJlfl'WfI'i ~Mm,)~11J1JflU'Ut1,,'~Lilui1(itJ'urfl(J d11 Ull:: 

ffl111H)'~ ~1'W L~lIl111Jn~ ull::'lJmOlLfl~()"'lS11miT(J'I11[J1lf)-31J19ifJ1J ~lfI~6 
"	 • I I 

ti,mgLLa::~t)~1Jl1JJfl119it):u,,rm[J''U 48 i'111J-3 ,r1JU~n~ni1~l~rtlu~ Ltl1t),UfftJ 

(t:Jtld't.I U'i~tJ:;rHni'1J'll'i::tit.l ~tJ lW 'tnn n~) Dead pixel 'I1~tJ Bright pixellnU 3 ~ 

'l~~'fl~L'I.1StJt.I ~t)tllW 111"hllj 1~[J 'l1ii,iflt.l '''.1)'' 

3.19 L'll~lJ'UI!UM~1[Ja::L6{1'floU'e (2 J) oUt>d lJ~ 8 \11fH~~ "- 1111 ~~ff'tJ~ileJ n'~lfl~tJ" 
Q;	 .... .,I.. .... I .,I sI d 

t-HllJ'Yflt9H'l'i (USER GUID 'I1HI U ER MANUAL) V11Jtl1JmltJ-11t.1Ua::011tJ'Yl 

L1'I't.ltJV1::ml1JYl'1tJ I STALUNG Hi£! SETTING UP. CONFIGURATION. 
,.s. I" II.., ~ ~.o 

. 
.Q.

TROVBL SHOOnNG mt.ltltJHUtJtJ 'Yf'i81J1ff~fHllJlfln)~flt>1J'Yf1L'fla'Hfl'it>-la::I 

llflUt.ltJ !tl1Jtitlfllni~'UtH" ell ";;tl (24) ;;tldt)[J~ 8 - ii~11tl l'i1~tfl~fl" 
Q ~ . old •. qL4 , cJtlr.S 

rJf)1J'Yf'JL~fl'i (USER GULDE H'it> USER MANUAL) lltl1Jtl'UU-31UUtl::tJ'I18'Y111'1''tH) 

lh:;n()1J~1tJ INSTALLING 11~t) SETTING UP, CONFIGURATION, 

~ I'" ~ aJ ..a Q d"';
TROUBLE HOO~G IlJ'Ut>tJHt.lflO 'l~'H)1J1ffl'Jfl~lJLfl'itl'l flf.)1Jl'nL'fl8'i!A'3'6-.1'fl~ 1 

lflUlJ1J'W!fl1Jntlfll'iff~'Ut>~ • 
.d <Cl A ., iJ.l Got.!Q 

4. t'lltltl'UUV"'~'iltJa::LfltJIf'IL 'HI ~fHljJ'W1Ltrlf)'i m::t lH1UtltJ1Jl1l1!llJ Yl~t.I 

4.\	 1,.J~lJlJu'l.1"~11(1a::lt)(j oUt) (1) \11fll~L, "ih1lhtJtl'i;~1"r'4an"'H (CPU) 'l1iJ~
 
lh:i1 timl'l1'fltl'.i111 li~lfl'h Core 2 Duo 'I1~tJ~tTh fiiJrJ11111~i"h!tl[Jn11
 

2.0 GHz " tiJu "ihn.htJu'i::111 ~"n"H (CPU) 'lfti'flvi::~l1iml'l1Yl(j'.i11J'li~11y:il 
dII 1.ci.c:::1. d IS"	 4.Q1 I IICII.. 01

Core 2 Duo 'I1'Hl91fl11 mJfll11J1 ') lllJt)UWJ1 2.3 GHz 'I1~t)91f)111J11lJ1[JtnllJ'illL2 

Cache 11J" Uf111 6 MB " 

0 
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4.2	 ~lJ"'I'J\,IHtI".:j11tJft:: .. tI'f'I,j'fJ (2) '0 lm~". "ihl'u 1!lf')11lJ~H'Hifl (RAM) '1fU'fl DDR 2 

RAM l1~Vtl1V1HYill1iv~nilij,J\,Ilfl'YI1-1fllUfllf'l (Physical) 1li,rtWfl11 1 GB" liJU 

'·ijl1l.hrJfl111J~1l'Hlfl (RAM) '!fU¥l DDR 2 RAM l1~e!ntJ1J!Yill1~V~f)'1 ijfl11lJl~ 1JJ 
JI	 • ., I tJI I .. 

lHWfl11 800 MHz 'tJ'Wl¥l L1J'WVtJfl11 2 GB" 
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มาตรฐานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
 
 
 

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2552 

 
 
 
 

จัดทําโดย 
กองบริการระบบคอมพิวเตอร  สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

 



เอกสารหมายเลข 2 แนบทายหนังสือท่ี กท 0509/1172  ลงวันท่ี  29  พฤษภาคม 2552 
 

สารบัญ 

                 
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบมาตรฐาน       1 
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบประสิทธิภาพสูง      4 
เครื่องพิมพชนิดใชเข็ม          7 
เครื่องพิมพชนิดใชแสงแบบมาตรฐาน        8 
เครื่องพิมพสีแบบพนหมึก         9 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA  แบบ ONLINE  10
เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA  แบบ ONLINE   11 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA  แบบ LINE   12 
INTERACTIVE 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA  แบบ LINE   13 
INTERACTIVE 
เครื่องกราดภาพแบบประหยัด         14 
เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาห้ิวแบบมาตรฐาน       15 
โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพพรอมเกาอ้ี      18 
มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร     19 
มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง  20 
ตารางแสดงรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร   22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 2 แนบทายหนังสือท่ี กท 0509/1172  ลงวันท่ี  29  พฤษภาคม 2552 
 

 

หัวขอรายการและวงเงินงบประมาณ 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ                  

 
หนวยนับ   

ราคา 
ตอหนวย 

(บาท)     
1. 
2. 
3.  
4. 
5. 
6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
11. 
12. 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบมาตรฐาน  
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบประสิทธิภาพสูง  
เครื่องพิมพชนิดใชเข็ม 
เครื่องพิมพชนิดใชแสงแบบมาตรฐาน  
เครื่องพิมพสีแบบพนหมึก 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 
500 VA แบบ ONLINE 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 
1 KVA แบบ ONLINE 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 
500 VA แบบ LINE INTERACTIVE 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 
1 KVA แบบ LINE INTERACTIVE 
เครื่องกราดภาพแบบประหยัด 
เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาห้ิวแบบมาตรฐาน 
โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพพรอมเกาอ้ี  

เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง  
เครื่อง  
เครื่อง 
เครื่อง 

      
เครื่อง 

 
เครื่อง 

 
เครื่อง 

 
เครื่อง 
เครื่อง 
ชุด  

25,000 
35,000 
30,000 
18,000 

5,000 
18,000 

 
30,000 

 
4,000 

 
10,000 

 
5,000 

55,000 
5,200 

 
 
 



 

เอกสารหมายเลข 2 แนบทายหนังสือท่ี กท 0509/1172  ลงวันท่ี  29  พฤษภาคม 2552 

-1- 

เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรแบบมาตรฐาน 

 
1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบมาตรฐาน 
2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไมตํ่ากวา CORE 2 DUO                
      มีความเร็วไมนอยกวา  2.0 GHz หรือเปนชนิดท่ีเทียบเทาหรือดีกวา มี  CACHE    
      MEMORY ไมนอยกวา  3 MB 
(2)  มีหนวยความจําหลัก  (RAM) ชนดิ DDR 2 RAM หรือเทียบเทาหรือดีกวา  มีความเร็ว 
      ไมนอยกวา 800  MHz  ขนาดไมนอยกวา 2 GB  และขยายไดไมนอยกวา 4 GB บน   
       MAIN  BOARD  
(3)  มีการดแสดงผลท่ีมี VIDEO  RAM ไมนอยกวา  256  MB  
(4)  สนับสนุนการทํางานระบบส่ือสารแบบขนาน (PARALLEL)  หรือเทียบเทาหรือดีกวา 
       อยางนอย 1 ชอง 
(5)  มีการเชื่อมตอแบบ USB อยางนอย 6 ชอง 
(6)  มี PCI  EXPANSION  SLOT เปนไปตามมาตรฐาน PCI  จํานวนไมนอยกวา 3  SLOTS  
      โดยจะตองเปน PCI  EXPRESS  X16 หรือดีกวา อยางนอย 1 SLOT 
(7)  แปนพิมพ (KEYBOARD) เปนชนิดท่ีมีทั้งตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษ  
      ไมนอยกวา 104 ปุม ซึ่งมีการเชื่อมตอแบบ PS/2  หรือ USB  หรือดีกวา  
(8)  มีอุปกรณชี้ตําแหนง (MOUSE) แบบใชแสง ซึ่งมีการเชื่อมตอแบบ PS/2  หรือ USB หรือดีกวา   
        พรอมแผนรองอุปกรณชี้ตําแหนง (MOUSE) 
(9)  จอภาพแบบ LCD มีความละเอียดของภาพไมนอยกวา 1280 x 1024 จุด ขนาดไมนอยกวา   
        17 นิ้ว   ไมมีจุดผิดปกติ (Defective pixel หรือ Dead pixel หรือ Bright pixel) บนจอภาพ 

(10)  มี Media Card Reader ชนิด 16 in 1 หรือดีกวา แบบติดต้ังภายใน 
(11)  มี DVD  DRIVE ที่สามารถอานและเขียนแผน DVD, CD-R , CD-RW   ไดเปนอยางนอย 
(12)  มีระบบเสียง  พรอมลําโพง  
(13)  CONTROLLER ตองสนับสนุนการติดต้ัง HARD DISK หรือCD -ROM ได  ไมนอยกวา  4  
         อุปกรณ พรอมสายท่ีมีหัวเชื่อมตอ   (CONNECTOR)    และ POWER ภายในเครื่อง 
         คอมพิวเตอร 
(14)  HARD DISK DRIVE มีความจุไมนอยกวา 250 GB  (UNFORMATTED) มีการเชื่อมตอ 
         แบบ SATA  หรือมี THROUGHPUT  ที่ดีกวา 
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(15)  มี MODEM ความเร็วไมนอยกวา 56 Kbps ตามมาตรฐาน V.90 หรือดีกวา 
(16)  มี NETWORK  INTERFACE ที่สามารถรับสงขอมูลไดที่ความเร็ว 10/100 /1000 Mbps             
        หรือดีกวา  
(17)  ระบบจายพลังงานสามารถจายพลังงานไดไมตํ่ากวา 300 วัตต          
(18)  โปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณที่ติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอในแผน 
          ซีดีหรอื ดีวีดี 
(19)   จอภาพ แปนพิมพ เมาส แผงวงจรหลัก  และตัวเครื่องคอมพิวเตอร ตองเปนผลิตภัณฑ 
         ภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยเปนเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนถูกตองตาม 
         กฎหมาย 
(20)  BIOS เปนชนิด FLASH BIOS โดยมีลิขสิทธิ์ถูกตอง 
(21)  มีอุปกรณประกอบพรอมติดต้ังใหใชงานได  
(22)  ขอกําหนดเกี่ยวกับโปรแกรมท่ีมสีิทธิการใชงานถูกตองตามกฎหมาย พรอมแผนซีดี หรือ  
         แผน RECOVERY หรือโปรแกรม RECOVERY และคูมือ  ประกอบดวยโปรแกรมดังน้ี 

- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS  WINDOWS  VISTA BUSINESS หรือดีกวา 
   ยกเวน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบเครือขายใหใชระบบปฏิบัติการท่ี           
   ทํางานไดภายใตระบบเครือขายนั้น 

 (23) ขอกําหนด เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑและขอกําหนดอ่ืน ๆ ในการเสนอราคาตองมี  
        และดําเนินการ ดังน้ี 

- เครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001  
  หรือ มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน                   
  ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ISO 9001:2000 หรือ จาก NSTL   
- เปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการแผกระจายคลื่น
แมเหล็กไฟฟา  มอก. 1956-2548   และ  มาตรฐานดานความปลอดภัย  มอก. 1561-2548  พรอม
เอกสารรับรอง 

            -  ผูเสนอราคาตองเปนเจาของผลิตภัณฑหรือเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับแตงต้ังจาก 
               เจาของผลิตภัณฑโดยมีเอกสารรับรอง 

- ราคาท่ีเสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
- ผูขายตองนําสินคาท่ีเสนอมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซ้ือทดสอบคุณภาพ   

    เปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ ในกรณีซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจํานวนต้ังแต            
    5 ชุดข้ึนไป ตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 

- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากการใชงานปกติในระยะ  
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เวลาไมนอยกวา 3  ป  โดยไมมีคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร                     
ไดตรวจรับมอบของไวเปนท่ีเรียบรอยแลว และสามารถใชงานไดตามปกติ และ                     
ในกรณีเครื่องชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่เครื่องต้ังอยูและตองมาบริการซอมให
ภายใน 48 ชัว่โมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงเครื่องเสีย  (ยกเวน ในระยะเวลารับประกัน 
จอภาพ หากเกิด Dead pixel หรือ Bright pixel เกิน 3 จุด จะตองเปลี่ยนจอภาพใหใหม โดย
ไมมีเง่ือนไข) 

0B- มีคูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอร (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL)                 
   1Bที่มีคูมือของรุนและยี่หอที่เสนอประกอบดวย INSTALLING  หรือ  SETTING  UP  ,     
   2BCONFIGURATION , TROUBLESHOOTING เปนอยางนอย  พรอมวัสดุคลุมเครื่อง   
   3Bคอมพิวเตอรเครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ             
- เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ    
  DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณที่ติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร  เชน VGA ,    
  MAINBOARD และ BIOS  UPGRADE  เปนตน  ผานทางอินเตอรเน็ต  โดยผูเสนอ 
  ราคาตองระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา 
- ผูขายตองระบุรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอในตารางแสดง 
  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร(รายละเอียดหนา 22)   

(24) ขอกําหนดเกี่ยวกับความม่ันคงของบริษัทฯ กรณีซื้อคอมพิวเตอรจํานวนต้ังแต 5 ชุดข้ึนไป 
          มีดังน้ี   

-ประกอบกิจการดานการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรมาแลวไมนอยกวา 3 ป  
- มีหลักฐานการจําหนายเครื่องไมโครคอมพิวเตอร หรือเครื่องที่มีขนาดใหญกวา 
  ใหแกหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารในวงเงินรวมไมนอยกวา                  
  3 ลานบาท ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันยื่นซองเสนอราคา  
- ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิหรอืมีประวัติการผิดสัญญา 
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เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรแบบประสิทธิภาพสูง 

 
1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบประสิทธิภาพสูง 
2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไมตํ่ากวา CORE 2 DUO                
      มีความเร็วไมนอยกวา  3.0 GHz หรือเปนชนิดท่ีเทียบเทาหรือดีกวา มี  CACHE    
      MEMORY ไมนอยกวา  6 MB 
(2)  มีหนวยความจําหลัก  (RAM) ชนดิ DDR 2 RAM หรือเทียบเทาหรือดีกวา  มีความเร็ว 
      ไมนอยกวา 800  MHz  ขนาดไมนอยกวา 4 GB  และขยายไดไมนอยกวา 8 GB บน   
       MAIN  BOARD  
(3)  มีการดแสดงผลท่ีมี VIDEO  RAM ไมนอยกวา  256  MB  
(4)  สนับสนุนการทํางานระบบส่ือสารแบบขนาน (PARALLEL)  หรือเทียบเทาหรือดีกวา 
       อยางนอย 1 ชอง 
(5)  มีการเชื่อมตอแบบ USB อยางนอย 6 ชอง 
(6)  มี PCI  EXPANSION  SLOT เปนไปตามมาตรฐาน PCI  จํานวนไมนอยกวา 3  SLOTS  
      โดยจะตองเปน PCI  EXPRESS  X16 หรือดีกวา อยางนอย 1 SLOT 
(7)  แปนพิมพ (KEYBOARD) เปนชนิดท่ีมีทั้งตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษ  
      ไมนอยกวา 104 ปุม ซึ่งมีการเชื่อมตอแบบ PS/2  หรือ USB  หรือดีกวา  
(8)  มีอุปกรณชี้ตําแหนง (MOUSE) แบบใชแสง ซึ่งมีการเชื่อมตอแบบ PS/2  หรือ USB หรือดีกวา   
        พรอมแผนรองอุปกรณชี้ตําแหนง (MOUSE) 
(9)  จอภาพแบบ LCD มีความละเอียดของภาพไมนอยกวา 1280 x 1024 จุด ขนาดไมนอยกวา   
        17 นิ้ว   ไมมีจุดผิดปกติ (Defective pixel หรือ Dead pixel หรือ Bright pixel) บนจอภาพ 

(10)  มี Media Card Reader ชนิด 16 in 1 หรือดีกวา แบบติดต้ังภายใน 
(11)  มี DVD  DRIVE ที่สามารถอานและเขียนแผน DVD, CD-R , CD-RW   ไดเปนอยางนอย 
(12)  มีระบบเสียง  พรอมลําโพง  
(13)  CONTROLLER ตองสนับสนุนการติดต้ัง HARD DISK หรือCD -ROM ได  ไมนอยกวา  4  
         อุปกรณ พรอมสายท่ีมีหัวเชื่อมตอ   (CONNECTOR)    และ POWER ภายในเครื่อง 
         คอมพิวเตอร 
(14)  HARD DISK DRIVE มีความจุไมนอยกวา 250 GB  (UNFORMATTED) มีการเชื่อมตอ 
         แบบ SATA  หรือมี THROUGHPUT  ที่ดีกวา 
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(15)  มี MODEM ความเร็วไมนอยกวา 56 Kbps ตามมาตรฐาน V.90 หรือดีกวา 
(16)  มี NETWORK  INTERFACE ที่สามารถรับสงขอมูลไดที่ความเร็ว 10/100 /1000 Mbps             
        หรือดีกวา  
(17)  ระบบจายพลังงานสามารถจายพลังงานไดไมตํ่ากวา 300 วัตต          
(18)  โปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณที่ติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอในแผนซีดี 
         หรือ ดวีีดี 
(19)  มีอุปกรณ Hardware TPM (Trusted Platform Module) ทํางานสนับสนุนการรักษาความ 
         มั่นคงของระบบท่ีทํางานไดอยางนอยดังน้ี การเขารหัสขอมูล , การถอดรหัสขอมูล,  
         การตรวจสอบสิทธิการเขาใชงาน  เปนตน 
(20)  จอภาพ แปนพิมพ เมาส แผงวงจรหลัก  และตัวเครื่องคอมพิวเตอร ตองเปนผลิตภัณฑ 
         ภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยเปนเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนถูกตองตาม 
         กฎหมาย 
(21)  BIOS เปนชนิด FLASH BIOS และแสดงเครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่องโดยม ี
        ลิขสิทธิ์ถูกตอง 
(22)  มอุีปกรณประกอบพรอมติดต้ังใหใชงานได  
(23)  ขอกําหนดเกี่ยวกับโปรแกรมท่ีมสีิทธิการใชงานถูกตองตามกฎหมาย พรอมแผนซีดี หรือ  
         แผน RECOVERY หรือโปรแกรม RECOVERY และคูมือ  ประกอบดวยโปรแกรมดังน้ี 

- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS  WINDOWS  VISTA BUSINESS หรือดีกวา 
   ยกเวน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบเครือขายใหใชระบบปฏิบัติการท่ี           
   ทํางานไดภายใตระบบเครือขายนั้น 

 (24) ขอกําหนด เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑและขอกําหนดอ่ืน ๆ ในการเสนอราคาตองมี  
        และดําเนินการ ดังน้ี 

- เครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001  
  หรือ มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน                   
  ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ISO 9001:2000 หรือ จาก NSTL   
- เปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการแผกระจายคลื่น
แมเหล็กไฟฟา   FCC  หรือ มอก. 1956-2548   และ  มาตรฐานดานความปลอดภัย  UL หรือ CSA 
หรือ มอก. 1561-2548  พรอมเอกสารรับรอง” 

            - หากเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเปนผลิตภัณฑตางประเทศ ผูเสนอราคาตองมีหนังสือ 
              รับรองจากผูผลิตวาเปนตัวแทนจําหนาย หรือหากผูเสนอราคาเปนตัวแทนชวงของ 
               ตัวแทนจําหนายตองมีหนังสือรับรองจากตัวแทนจําหนายวาเปนตัวแทนชวง 

- ราคาท่ีเสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
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- ผูขายตองนําสินคาท่ีเสนอมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซ้ือทดสอบคุณภาพ   
    เปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ ในกรณีซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจํานวนต้ังแต            
    5 ชุดข้ึนไป ตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 

- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากการใชงานปกติในระยะ  
เวลาไมนอยกวา 3  ป  โดยไมมีคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร                     
ไดตรวจรับมอบของไวเปนท่ีเรียบรอยแลว และสามารถใชงานไดตามปกติ และ                     
ในกรณีเครื่องชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่เครื่องต้ังอยูและตองมาบริการซอมให
ภายใน 48 ชัว่โมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงเครื่องเสีย  (ยกเวน ในระยะเวลารับประกัน 
จอภาพ หากเกิด Dead pixel หรือ Bright pixel เกิน 3 จุด จะตองเปลี่ยนจอภาพใหใหม โดย
ไมมีเง่ือนไข) 

4B- มีคูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอร (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL)                 
   5Bที่มีคูมือของรุนและยี่หอที่เสนอประกอบดวย INSTALLING  หรือ  SETTING  UP  ,     
   6BCONFIGURATION , TROUBLESHOOTING เปนอยางนอย  พรอมวัสดุคลุมเครื่อง   
   7Bคอมพิวเตอรเครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ             
- เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ    
  DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณที่ติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร  เชน VGA ,    
  MAINBOARD และ BIOS  UPGRADE  เปนตน  ผานทางอินเตอรเน็ต  โดยผูเสนอ 
  ราคาตองระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา 
- ผูขายตองระบุรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอในตารางแสดง 
  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร(รายละเอียดหนา 22)   

(25) ขอกําหนดเกี่ยวกับความม่ันคงของบริษัทฯ กรณีซื้อคอมพิวเตอรจํานวนต้ังแต 5 ชุดข้ึนไป 
          มีดังน้ี   

-ประกอบกิจการดานการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรมาแลวไมนอยกวา 3 ป  
- มีหลักฐานการจําหนายเครื่องไมโครคอมพิวเตอร หรือเครื่องที่มีขนาดใหญกวา 
  ใหแกหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารในวงเงินรวมไมนอยกวา                  
  3 ลานบาท ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันยื่นซองเสนอราคา  
- ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิหรอืมีประวัติการผิดสัญญา 

 
 
 

 

 



 

เอกสารหมายเลข 2 แนบทายหนังสือท่ี กท 0509/1172  ลงวันท่ี  29  พฤษภาคม 2552 

-7- 

เคร่ืองพิมพชนิดใชเข็ม 
 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องพิมพชนิดใชเข็ม (DOT  MATRIX  PRINTER) 
2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) เครื่องพิมพชนิดใชเข็ม ( DOT MATRIX PRINTER )ชนิดแครยาวไมนอยกวา 15 นิ้ว 
(2) ใชหัวพิมพชนิด 24 เข็ม 
(3) มีความเร็วในการพิมพ HIGH SPEED DRAFT MODE ขนาดตัวอักษร 10 ตัวตอนิ้ว 
      ไดไมนอยกวา 420 ตัวอักษรตอวินาที 
(4) สามารถพิมพตัวอักษรแบบ LETTER QUALITY ขนาดตัวอักษร 10 ตัวตอนิ้วได      
     ไมนอยกวา 100 ตัวอักษรตอวินาที 
(5) สามารถพิมพภาษาไทยโดยใชรหัสมาตรฐานของ สมอ. 
(6) สามารถพิมพแบบ BI-DIRECTIONAL 
(7) มี INPUT  BUFFER ไมนอยกวา 64 KB  
(8) มีที่เลื่อนกระดาษดวย TRACTOR FEED และ FRICTION FEED  
(9) มีตัวอักษรใหเลือกสั่งพิมพไดทั้งจาก HARDWARE และ SOFTWARE                        
     ไดหลายขนาดเชน 10,12 และ 15 CPI 
(10) สามารถพิมพดวยกระดาษชนิด 4 ชั้นได 
(11) ใชกับระบบไฟฟา 220 Volt 
(12) มีอุปกรณประกอบพรอมติดต้ังและซอฟตแวร (DRIVER) 
(13) ขอกําหนดอ่ืนๆ ในการเสนอราคาตองมีและดําเนินการ ดังน้ี 

- ราคาท่ีเสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากการใชงานปกติในระยะเวลา       

13B  ไมนอยกวา 12 เดือน นบัแตวันที่กรุงเทพมหานครไดตรวจรับมอบของไวเปนที่          
  เรียบรอยแลว และสามารถใชงานไดตามปกติ และในกรณีเครื่องชํารุดเสียหายตอง  
  มาซอม ณ ที่ครุภัณฑต้ังอยูและตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ี             
  ไดรับแจงความเสียหาย 
8B- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องพิมพ (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL) และ       

  9Bวัสดุคลุมเคร่ืองพิมพเครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ 
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เคร่ืองพิมพชนิดใชแสงแบบมาตรฐาน 
 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องพิมพชนิดใชแสง (LASER   PRINTER ) แบบมาตรฐาน 
2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) เครื่องพิมพชนิดใชแสง (LASER PRINTER ) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  
     600 x 600 จุดตอนิ้ว 
(2) มีหนวยความจํา ไมนอยกวา 32 MB และขยายไดไมนอยกวา 288 MB 
(3) มีความเร็วในการพิมพ ไมนอยกวา 26 หนาตอนาที  สําหรับกระดาษ A4 
(4) มีความสามารถในการพิมพแบบ PCL6  หรือเทียบเทาหรือดีกวา 
(5) ใชกับกระดาษมาตรฐาน  A4 
(6) สามารถพิมพกระดาษแบบหนา-หลัง ไดโดยอัตโนมัติ (two-sided printing) 
(7) มีถาดปอนกระดาษ (INPUT TRAY)  ที่มีความจุ ไมนอยกวา  30 แผน และรองรับกระดาษ 
      ขนาด A4 และ LEGAL ไดเปนอยางนอย 
(8)  มี INTERFACE แบบ PARALLEL หรือ USB อยางนอย 1 PORT   
(9) ใชกับระบบไฟฟา 220 Volt 
(10) มีอุปกรณประกอบพรอมติดต้ังและซอฟตแวร (DRIVER) 

(11) ขอกําหนดอ่ืนๆ ในการเสนอราคาตองมีและดําเนนิการ ดังน้ี 
-ราคาท่ีเสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
-ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากการใชงานปกติ 
 ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร 

              ไดตรวจรับมอบของไวเปนท่ีเรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ   
              และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภัณฑต้ังอยู   
              10Bและตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับแจงความเสียหาย 
  - มีหนังสือคูมือการใชเครื่องพิมพ (USER  GUIDE หรือ  USER  MANUAL ) และ  

  วัสดุคลุมเครื่องพิมพเครื่องละ 1 ชุด แนบพรอมกับการสงของ 
- เครื่องพิมพที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ  

  DOWNLOAD DRIVER ผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูเสนอราคาตอง 

  ระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา 
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เคร่ืองพิมพสีแบบพนหมึก 
 

1. ชื่อครุภัณฑ  เครื่องพิมพสีแบบพนหมึก 
2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด  ประกอบดวย 
(1) เครื่องพิมพที่สามารถพิมพไดทั้งภาพสีและขาวดํา 
(2) มีความละเอียดในการพิมพเอกสารขาว ดําไดไมนอยกวา 600 x 600 จุดตอนิ้ว 
(3) มีความละเอียดในการพิมพเอกสารสีไดไมนอยกวา 1,200 x 1,200 จุดตอนิ้ว 
(4) สามารถพิมพขอมูลทั้งแบบ Portrait และ Landscape ได 
(5) ใชกับกระดาษมาตรฐาน A4  
(6) มีถาดปอนกระดาษอัตโนมัติความจุไมนอยกวา 25 แผน 
(7) มี INTERFACE แบบ PARALLEL หรือ USB อยางนอย 1 PORT 
(8) มีความเร็วในการพิมพเอกสารขาว ดํา ไดไมนอยกวา 25  หนาตอนาที และ 
      พิมพเอกสารสี ไดไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 
(9) มีความสามารถในการพิมพงานในแบบคุณภาพภาพถายได  
(10) ใชกับระบบไฟฟา 220 Volt 
(11) มีอุปกรณประกอบพรอมติดต้ังและซอฟตแวร (DRIVER) 
(12) ขอกําหนดอ่ืนๆ ในการเสนอราคาตองมีและดําเนินการ  ดังน้ี 

- ราคาท่ีเสนอใหรวมภาษีอากรทั้งปวงแลว 
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากการใชงานปกติในระยะเวลา

ไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานครไดตรวจรับมอบของไวเปนที่
เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ และในกรณีที่ครภัุณฑชํารุดเสียหายตอง
มาซอม ณ ที่ครุภัณฑต้ังอยูและตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่
ไดรับแจงความเสียหาย 

 -    มีหนังสือคูมือการใชเครื่องพิมพ (USER GUIDE หรือ USER  MANUAL)  
                  11Bและวัสดุคลุมเครื่องพิมพเครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ 

 -    เครื่องพิมพที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT    ที่ใหบริการ   
      DOWNLOAD DRIVER ผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูเสนอราคา  
       ตองระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา 
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เคร่ืองปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA แบบ ON LINE  
 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง 
ชนิด 500 VA แบบ ON LINE 

2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) UNINTERRUPTIBLE  POWER  SUPPLY  ขนาดไมนอยกวา 500 VA 
(2) ใชกับระบบไฟฟาแบบ SINGLE PHASE 
(3) สามารถรับแรงดันไฟฟา  INPUT 220 VOLT บวกลบไมนอยกวา 20% 
(4) แรงดันไฟฟา OUTPUT จะตองเทากับ 220 VOLT บวกลบไมเกินกวา 1  % 
(5) เปนแบบ TRUE ONLINE และ PURE SINE WAVE 
(6) BACKUP TIME ไมนอยกวา 10 นาที   
(7) แบตเตอรี่ที่ใชเปนแบบแหง 
(8) มีอุปกรณปองกันการเสียหายตอเครื่องคอมพิวเเตอรและอุปกรณตอเชื่อมในกรณีทํางาน             

เกินกําลังและกรณีเกิดไฟฟาสถิตยอยางรุนแรง 
(9) มีที่เสียบปลั๊กสําหรับเปนแหลงจายไฟไมนอยกวา 3 จุด 
(10) หากเครื่อง UPS มีน้ําหนักต้ังแต 20 ก.ก. ข้ึนไป ตองมีลอเลื่อนทําดวยวัสดุคงทนตอการใชงาน 
(11) สามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได  โดยไมทําความเสียหายใหกับเครื่อง  
       คอมพิวเตอรและเครื่อง UPS  
(12) มีอุปกรณประกอบพรอมติดต้ังใหใชงานได  
(13) ขอกําหนดอ่ืน ๆ ในการเสนอราคาตองมี และ ดําเนินการ ดังน้ี 

-  ราคาท่ีเสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
-  ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากการใชงานปกติ 
   ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร 
   ไดตรวจรับมอบของไวเปนท่ีเรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ   
    และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภัณฑต้ังอยู   
และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชัว่โมง นับแตเวลาท่ีไดรับแจงความเสียหาย 

- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA  
   (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL)  แบบ ON LINE เครื่องละ 1 ชุด 
   แนบพรอมกับการสงของ 
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เคร่ืองปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA แบบ ON LINE  
 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง 
ชนิด 1 KVA แบบ ON LINE 

2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) UNINTERRUPTIBLE  POWER  SUPPLY  ขนาดไมนอยกวา 1 KVA 
(2) ใชกับระบบไฟฟาแบบ SINGLE PHASE 
(3) สามารถรับแรงดันไฟฟา  INPUT 220 VOLT บวกลบไมนอยกวา 20% 
(4) แรงดันไฟฟา OUTPUT จะตองเทากับ 220 VOLT บวกลบไมเกินกวา 1  % 
(5) เปนแบบ TRUE ONLINE และ PURE SINE WAVE 
(6) BACKUP TIME ไมนอยกวา 10 นาที   
(7) แบตเตอรี่ที่ใชเปนแบบแหง 
(8) มีอุปกรณปองกันการเสียหายตอเครื่องคอมพิวเเตอรและอุปกรณตอเชื่อมในกรณีทํางาน             

เกินกําลังและกรณีเกิดไฟฟาสถิตยอยางรุนแรง 
(9) มีที่เสียบปลั๊กสําหรับเปนแหลงจายไฟไมนอยกวา 3 จุด 
(10) หากเครื่อง UPS มีน้ําหนักต้ังแต 20 ก.ก. ข้ึนไป ตองมีลอเลื่อนทําดวยวัสดุคงทนตอการใชงาน 
(11) สามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได  โดยไมทําความเสียหายใหกับเครื่อง 
       คอมพิวเตอรและเครื่อง UPS  
(12) มีอุปกรณประกอบพรอมติดต้ังใหใชงานได  
(13) ขอกําหนดอ่ืน ๆ ในการเสนอราคาตองมี และ ดําเนินการ ดังน้ี 

- ราคาท่ีเสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากการใชงานปกติ 

     ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร 
     ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ   
      และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภัณฑต้ังอยู   
      และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นบัแตเวลาท่ีไดรับแจง 
      ความเสียหาย 

- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA   
  (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL) แบบ ON LINE เครื่องละ 1 ชุด 
  แนบพรอมกับการสงของ 
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12Bเคร่ืองปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA 
 แบบ  LINE INTERACTIVE 

 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA  
แบบ  LINE INTERACTIVE 

2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) UNINTERRUPTIBLE  POWER  SUPPLY  ขนาดไมนอยกวา 500 VA 
(2) ใชกับระบบไฟฟาแบบ SINGLE PHASE 
(3) สามารถรับแรงดันไฟฟา  INPUT 220 VOLT บวกลบไมนอยกวา 20% 
(4) แรงดันไฟฟา OUTPUT จะตองเทากับ 220 VOLT บวกลบไมเกินกวา 10  % 
(5) BACKUP TIME ไมนอยกวา 15 นาที   
(6) แบตเตอรี่ที่ใชเปนแบบแหง 
(7) มีอุปกรณปองกันการเสียหายตอเครื่องคอมพิวเเตอรและอุปกรณตอเชื่อมในกรณีทํางาน             
     เกินกําลังและกรณีเกิดไฟฟาสถิตยอยางรุนแรง 
(8) มีที่เสียบปลั๊กสําหรับเปนแหลงจายไฟไมนอยกวา 3 จุด 
(9) หากเครื่อง UPS มีน้ําหนักต้ังแต 20 ก.ก. ข้ึนไป ตองมีลอเลื่อนทําดวยวัสดุคงทนตอการใชงาน 
(10) สามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได  โดยไมทําความเสียหายใหกับเครื่อง  
        คอมพิวเตอรและเครื่อง UPS  
(11) มีอุปกรณประกอบพรอมติดต้ังใหใชงานได  
(12) ขอกําหนดอ่ืน ๆ ในการเสนอราคาตองมี และ ดําเนินการ ดังน้ี 

-ราคาท่ีเสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
-ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากการใชงานปกติ 

    ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร 
      ไดตรวจรบัมอบของไวเปนท่ีเรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ   

     และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภัณฑต้ังอยู   
  และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับแจงความเสียหาย 
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA  
   (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL) แบบ LINE INTERACTIVE  
   เครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ 
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เคร่ืองปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA  
แบบ  LINE INTERACTIVE 

 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA  
แบบ  LINE INTERACTIVE 

2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) UNINTERRUPTIBLE  POWER  SUPPLY  ขนาดไมนอยกวา 1 KVA 
(2) ใชกับระบบไฟฟาแบบ SINGLE PHASE 
(3) สามารถรับแรงดันไฟฟา  INPUT 220 VOLT บวกลบไมนอยกวา 20% 
(4) แรงดันไฟฟา OUTPUT จะตองเทากับ 220 VOLT บวกลบไมเกินกวา 10  % 
(5) BACKUP TIME ไมนอยกวา 15 นาที    
(6) แบตเตอรี่ที่ใชเปนแบบแหง 
(7) มีอุปกรณปองกันการเสียหายตอเครื่องคอมพิวเเตอรและอุปกรณตอเชื่อมในกรณีทํางาน          

เกินกําลังและกรณีเกิดไฟฟาสถิตยอยางรุนแรง 
(8) มีที่เสียบปลัก๊สําหรับเปนแหลงจายไฟไมนอยกวา 3 จุด 
(9) หากเครื่อง UPS มีน้ําหนักต้ังแต 20 ก.ก. ข้ึนไป ตองมีลอเลื่อนทําดวยวัสดุคงทนตอการใชงาน 
(10)สามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได  โดยไมทําความเสียหายใหกับเครื่อง  
       คอมพิวเตอรและเครื่อง UPS  
(11) มีอุปกรณประกอบพรอมติดต้ังใหใชงานได  
(12) ขอกําหนดอ่ืน ๆ ในการเสนอราคาตองมี และ ดําเนินการ ดังน้ี 

- ราคาท่ีเสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากการใชงานปกติ 

      ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร 
      ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลว และสามารถใชงานไดตามปกติ  
      และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภัณฑต้ังอยู 

  และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับแจงความเสียหาย  
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA  
   (USER GUIDE  หรือ USER  MANUAL) แบบ LINE INTERACTIVE   
   เครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ 
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เคร่ืองกราดภาพแบบประหยัด 
 

1. ชื่อครุภัณฑ         เครื่องกราดภาพแบบประหยัด 
2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด        ประกอบดวย 
(1) เปนอุปกรณอานภาพ FLATBED ที่สามารถอานไดทั้งภาพสีและขาวดํา 
(2) มีความละเอียดในการอานภาพ ไดไมนอยกวา 1,200 x 2,400 dpi หรือดีกวา 
(3) อานภาพไดไมนอยกวาขนาด A4 
(4) อานภาพในลักษณะ Preview ได 
(5) มี INTERFACE แบบ PARALLEL หรือ USB อยางนอย 1 PORT 
(6) รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ WINDOWS 98 และ WINDOWS XP เปนอยางนอย 

(7) มีโปรแกรม (SOFTWARE) ที่มีคุณสมบัติสามารถสแกนภาพหลายๆ ภาพพรอมกันหรือ  
      การเลือกชนิดของส่ือที่จะสแกนพรอมกับออปชั่นในการปรับแตงภาพ หรือ เอฟเฟคทใน  
      การปรับแตงภาพของโปรแกรมทีม่ีมาใหพรอมกับเครื่องกราดภาพ 
(8) ตองทําการสแกนสไลดหรือฟลมได 
(9)ใชกับระบบไฟฟา 220 Volt 
(10) มีอุปกรณประกอบพรอมติดต้ังและซอฟตแวร (DRIVER) 
(11) ขอกําหนดอ่ืนๆ ในการเสนอราคาตองมีและดําเนินการ  ดังน้ี 

-     ราคาท่ีเสนอใหรวมภาษีอากรท้ังปวงแลว 
-     ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากการใชงานปกติ 
      ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน  นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร 
      ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ                           
       และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม  ณ  ที่ครุภัณฑต้ังอยู   
       และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง  นับแตเวลาท่ีไดรับแจงความเสียหาย 
-     มีหนังสือคูมือการใชเครื่องกราดภาพ (USER GUIDE หรอื USER MANUAL)  
      เครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ 
- เครื่องกราดภาพที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ   
      DOWNLOAD DRIVER ผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูเสนอราคาตองระบุ  
      URL มาในเอกสารการเสนอราคา 
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เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วแบบมาตรฐาน   
1. ชื่อครุภัณฑ  เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาห้ิว 
2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
3. รายละเอียด  ประกอบดวย 
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไมตํ่ากวา Core2Duo    

หรือดีกวา ที่มีความเร็วไมนอยกวา 2.3 GHz หรือดีกวา มีหนวยความจํา L2 Cache            
ไมนอยกวา 6 MB 

(2) 
 

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 RAM หรือเทียบเทาหรือดีกวา มีความเร็วไม
นอยกวา 800 MHz ขนาดไมนอยกวา 2 GB 

(3) มีการดแสดงผลที่มี VIDEO RAM ไมนอยกวา 128 MB 
(4) สามารถใชงานบนเครือขายไรสายได 
(5) มี  DVD  Drive ที่สามารถอานแผน DVD, CD-R, CD-RW ไดเปนอยางนอย 
(6) มีอุปกรณชี้ตําแหนง (MOUSE) แบบใชแสงซึ่งมีการเชื่อมตอแบบ USB หรือดีกวา และ

มีแผนรองอุปกรณชี้ตําแหนง (MOUSE) 
(7) แปนพิมพเปนชนิดท่ีมีทั้งตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนแปนพิมพ 
(8) Hard Disk มีความจุไมนอยกวา 250 GB (UNFORMATTED) 
(9) มีอุปกรณที่ติดต้ังภายในตัวเครื่อง (Internal) ที่สามารถอานและเขียน (Card slot หรือ 

Card reader) สื่อบันทึกขอมูลภายนอกไดไมนอยกวา 4 ชนิด  
(10) มี USB PORT ไมนอยกวา  3 ชอง 
(11) มี PC Card Slot ชนิด PCMCIA แบบ  TYPE I หรือ  TYPE II หรือ PC Card Express 

หรือดีกวา ไมนอยกวา 1 ช อง 
(12) มีชองสําหรับใชงานกับหูฟงภายนอก (Headphone) ไมนอยกวา 1 ช อง  
(13) มีชองทางการส่ือสาร (Communication)ที่ติดต้ังภายในตัวเครื่อง (Internal) แบบ 

Bluetooth 
(14) มี MODEM  ความเร็วไมนอยกวา 56 Kbps พรอมอุปกรณตอเชื่อม 
(15) มี NETWORK INTERFACE ที่สามารถรับสงขอมูลไดที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps 

หรือดีกวา 
(16) จอภาพขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 1024 x 768 จุด (pixels) 
(17) มีกลองติดต้ังภายในตัวเครื่อง 
(18) มีแบตเตอรรี่แบบ LITHIUM ION 
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(19) ใชไดกับระบบไฟฟาขนาด 110 VOLT และ 220 VOLT ไดโดยอัตโนมัติ 
(20) มีโปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณที่ติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาห้ิว

ที่เสนอในแผนซีดีหรือแผนดีวีดี 
(21) มีอุปกรณประกอบพรอมติดต้ังใหใชงานได 
(22) มีกระเปาเพ่ือบรรจุเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาห้ิวพรอมอุปกรณตอพวงในการเคลื่อนยาย 
(23) ขอกําหนดเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีสิทธกิารใชงานถูกตองตามกฎหมาย พรอมแผนซีดี 

หรือแผน RECOVERY หรือโปรแกรม RECOVERY คูมือและแผนซีดี ประกอบดวย
โปรแกรมดังน้ี 

- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS WINDOWS VISTA BUSINESS หรือดีกวา 
(24) ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑและขอกําหนดอ่ืนๆ ในการเสนอราคาจะตอง

มีและดําเนินการ ดังน้ี 
- เปนเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาห้ิวที่มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐาน  

ISO9001 หรอืมีเอกสารการรับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ISO9001:2000 หรือจาก NSTL 

- หากเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาห้ิวเปนผลิตภัณฑจากประเทศไทย ตองมี
เอกสารประกอบกิจการโรงงานเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา 

- หากเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาห้ิวเปนผลิตภัณฑตางประเทศ ผูเสนอราคา
จะตองมีหนังสือรับรองจากผูผลิตวา เปนตัวแทนจําหนาย หรือหากผูเสนอราคา
เปนตัวแทนชวงของตัวแทนจําหนายก็จะตองมีหนังสือรับรองจากตัวแทน
จําหนายวาเปนตัวแทนชวง 

- ราคาท่ีเสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว 
- ผูขายตองนําสินคาท่ีเสนอมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซ้ือทดสอบ

คุณภาพเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ ในกรณีซือ้เครื่องคอมพิวเตอรกระเปา
ห้ิวจํานวนต้ังแต 5 ชุดข้ึนไป 

- ผูขายตองรับผิดชอบตอความเสียหายของอุปกรณทุกชิ้นที่เกิดจากการใชงาน
ปกติในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป และมี International Warranty หรือ World 
wide Warranty ไมนอยกวา 1 ป ยกเวนแบตเตอรรี่ผูขายตองรับประกัน
แบตเตอรรี่ที่มากับตัวเครื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันที่
กรุงเทพมหานครไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลว และสามารถใช 
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      งานไดตามปกติและในกรณีเครื่องชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่เครื่องต้ังอยู   
      และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมงนับแตเวลาท่ีไดรับแจงเครื่องเสีย 
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาห้ิว (USER GUIDE หรือ USR 

MANUAL) ที่มีคูมือของรุนและยี่หอที่เสนอประกอบดวย INSTALLING หรือ 
SETTING UP, CONFIGURATION, TROUBLESHOOTING เปนอยางนอย 

- เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาห้ิวที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่
ใหบริการ DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณที่ติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร
กระเปาห้ิวผานทางอินเตอรเน็ตโดยผูเสนอราคาตองระบุ URL มาในเอกสาร
การเสนอราคา 

(25) ขอกําหนดเกี่ยวกับความม่ันคงของบริษัทฯ กรณีซื้อคอมพิวเตอรกระเปาห้ิวจํานวน
ต้ังแต 5 ชุดข้ึนไป มีดังน้ี 

- ไดประกอบกิจการดานการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
- มีหลักฐานการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาห้ิว 
- ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิหรอืมีประวัติการผิดสัญญา 
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14Bโตะวางเคร่ืองคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพพรอมเกาอี ้
  
1. ชื่อครุภัณฑ          โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพพรอมเกาอ้ี  
2. ประเภทครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน 
3. รายละเอียด          ประกอบดวย 
(1) โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร  
                  - ขนาดโตะไมตํ่ากวา 800 X 600 X 750 มม. 
                  - มีชั้นวาง KEYBOARD ซึ่งสามารถเลื่อนเขาออกได 
                  - มีชองดานหลังโตะสําหรับใหตอสายไฟฟาไปสูเครื่องพิมพ (PRINTER) ได 
                  - ทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ไมเกิดการชํารุดขณะเคลื่อนยาย 
  (2) โตะวางเครื่องพิมพ       
                  - ขนาดโตะไมตํ่ากวา 800 X 600 X 750 มม. 
                  - มีชั้นสําหรับวางกระดาษตอเนื่องอยางนอย 1 ชั้น 
                  - มีชองดานหลังสําหรับใหตอสายไฟฟาและกระดาษตอเน่ืองไปสูเครื่องพิมพ  
                     (PRINTER) ได 
                  - ทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ไมเกิดการชํารุดขณะเคลื่อนยาย 
  (3) เกาอ้ีสําหรับเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร  

- ฐานเกาอ้ีทําดวยวัสดุแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน มีลักษณะเปน 5 แฉก และ 
   มีลอสําหรบัเคลื่อนยายได 

                  - ที่นั่งเปนชนิดมีเทาแขน หมุนไดรอบและปรับระดับสูงตํ่าได 
                  - ที่นั่งและพนักพิงตองบุดวยวัสดุที่นิ่มและคงทนถาวร 
                  - สีของวัสดุที่ทําเกาอ้ีตองกลมกลืนกับสีของโตะดวย 
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มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร 
 

มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงของ
กรุงเทพมหานครประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 
    1. ตรวจสอบ หนวยความจํา RAM และสวนขยาย จากไบออส (BIOS) 

 2. ตรวจสอบ REAL-TIME CLOCK จํานวน MULTI I/O PORT และจํานวน  SLOT  
   3. ตรวจสอบ ขนาดความจุและจํานวน HARD DISK DRIVE จากไบออส (BIOS) 
             4. ตรวจสอบ MEDIA CARD READER  และ CONTROLLER  

 5. ตรวจสอบความละเอียด (RESOLUTION) ของจอภาพ  
 6. การทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 

                เปนความรับผิดชอบของผูขาย 
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มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเคร่ืองปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง 
 

มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองของ
กรุงเทพมหานครประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 
           1.  UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) : มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 การตรวจสอบเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง แบบ ON LINE 
1.1.1  ตรวจสอบลักษณะของคลื่นกระแสไฟฟา OUTPUT ดวยเครื่อง  

                OSCILLOSCOPE ซึ่งคลื่นที่ไดจะตองมีลักษณะเปน PURE SINE WAVE  
                เทาน้ัน   

                        1.1.2  ทดสอบประสิทธิภาพการปรับแรงดันไฟฟา ดวยเครื่องควบคุมแรงดัน 
                                 ไฟฟา (AUTOTRANSFORMER) ควบคุมกระแสไฟฟา INPUT ที่ระดับ 
         ตาง ๆ  ภายในชวงที่รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะกําหนด และทําการ 
        ตรวจสอบกระแสไฟฟา OUTPUT ดวยเครื่องวัดแรงดันไฟฟา (VOLT  

        METER)  ซึ่งผลท่ีไดจะตองอยูภายในชวงที่รายละเอียด และคุณลักษณะ 
        เฉพาะกําหนด                      

                        1.1.3  ทดสอบประสิทธิภาพการปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร ดวยการทําให 
        เกิดการลดัวงจรเครื่อง UPS จะตองสามารถตัดการทํางานโดยไมทําให 
        เครื่องไมโครคอมพิวเตอรและ UPS เสียหาย 
                         1.1.4  ทดสอบ  BACKUP TIME ดวยวิธี  LOAD TEST  แบบ  FULL LOAD  
         ขนาด 500 VA จากหลอดไฟจํานวน 4 หลอด ขนาด 100  วัตต   เปดใช 
   งานเปนเวลาตอเน่ือง ไมนอยกวา 10 นาที หรือ ขนาด 1 KVA จาก 

   หลอดไฟจํานวน 8 หลอด ขนาด 100  วัตต   เปดใชงานเปนเวลาตอ 
   เนื่อง ไมนอยกวา 10 นาที 

                 1.2  การตรวจสอบเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง แบบ  

                        LINE INTERACTIVE 
    1.2.1  ทดสอบประสิทธิภาพการปรับแรงดันไฟฟา ดวยเครื่องควบคุมแรงดัน 
        ไฟฟา  (AUTOTRANSFORMER) ควบคุมกระแสไฟฟา INPUT ที่ 

       ระดับตาง ๆ ภายในชวงที่รายละเอียด และคุณลกัษณะเฉพาะกําหนด  
       และทําการตรวจสอบกระแสไฟฟา OUTPUT ดวยเครื่องวัดแรงดัน 
       ไฟฟา (VOLT METER) ซึ่งผลท่ีไดจะตองอยูภายในชวงที่รายละเอียด   
        และคุณลักษณะเฉพาะกําหนด                      
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     1.2.2  ทดสอบประสิทธิภาพการปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร ดวยการทําใหเกิด
การลัดวงจรเครื่อง UPS จะตองสามารถตัดการทํางานโดยไมทําใหเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอรและ UPS เสียหาย 

1.2.3 ทดสอบ  BACKUP TIME  ขนาด 500 VA  ดวยเครื่องคอมพิวเตอร               
1 ชุด (ไมรวมเครื่องพิมพ) เปดใชงานเปนเวลาตอเน่ือง ไมนอยกวา           
15 นาที   หรอื ขนาด 1 KVA  ดวยเครื่องคอมพิวเตอร 2 ชุด                             
(ไมรวมเครื่องพิมพ) เปดใชงานเปนเวลาตอเน่ือง ไมนอยกวา 15 นาที” 

2. การทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบ 
    ไฟฟาสํารอง เปนความรับผิดชอบของผูขาย 
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ตารางแสดงรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
 

ชุดคอมพิวเตอร     ยี่หอ ........................................ รุน................................................................ 

สวนประกอบ ยี่หอ รุน รายละเอียด 
1. Mainboard 

- Chipset 
- PCI 
- PCI  EXPRESS 
- USB 
                                 

2. CPU 
 
3. RAM 
 
 
4. Hard Disk 
 
5. หนวยแสดงผล 
       การดแสดงผล 
 
6. Power Supply 
 
7. จอภาพ 
 
  

………………… 
………………… 

 
 
 
 

………………… 
 

………………… 
 
 

………………… 
 
 

………………… 
 

………………… 
 

………………… 
 
 

……………………… 
……………………… 

 
 
 
 

……………………… 
 

……………………… 
 
 

……………………… 
 
 

………………… 
 

…………………. 
 

………………… 
 
 

 
 

จํานวน……..………Slot 
จํานวน…..…………Slot 
จํานวน……..………Port 
 
ขนาด……...………GHz 
 
ขนาด…………….....GB 
ความเร็ว…………..…… 
 
ความจุ……………...GB 
 
 
ขนาด..........................MB 
 
ขนาด.........................วัตต 
 
…………………............... 
 
 
 

หมายเหตุ :  ผูเสนอราคาจะตองสงมอบพัสดุใหตรงตามรายละเอียดดังกลาวขางตน  
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