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มาตรฐานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร

ปรับปรุงครั้งที่ 1/2552

จัดทําโดย
กองบริการระบบคอมพิวเตอร สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

เอกสารหมายเลข 2 แนบทายหนังสือที่ กท 0509/1172 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

สารบัญ
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
เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วแบบมาตรฐาน
โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพพรอมเกาอี้
มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง
ตารางแสดงรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
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1
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
22

หัวขอรายการและวงเงินงบประมาณ
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ
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
เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วแบบมาตรฐาน
โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพพรอมเกาอี้

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

ราคา
ตอหนวย
(บาท)
25,000
35,000
30,000
18,000
5,000
18,000

เครื่อง

30,000

เครื่อง

4,000

เครื่อง

10,000

เครื่อง
เครื่อง
ชุด

5,000
55,000
5,200

หนวยนับ
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เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบมาตรฐาน
1. ชื่อครุภัณฑ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบมาตรฐาน
2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3. รายละเอียด
ประกอบดวย
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไมต่ํากวา CORE 2 DUO
มีความเร็วไมนอยกวา 2.0 GHz หรือเปนชนิดที่เทียบเทาหรือดีกวา มี CACHE
MEMORY ไมนอยกวา 3 MB
(2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 2 RAM หรือเทียบเทาหรือดีกวา มีความเร็ว
ไมนอยกวา 800 MHz ขนาดไมนอยกวา 2 GB และขยายไดไมนอยกวา 4 GB บน
MAIN BOARD
(3) มีการดแสดงผลที่มี VIDEO RAM ไมนอยกวา 256 MB
(4) สนับสนุนการทํางานระบบสื่อสารแบบขนาน (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) เปนชนิดที่มีทั้งตัวเลข 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 แบบติดตั้งภายใน
(11) มี DVD DRIVE ที่สามารถอานและเขียนแผน DVD, CD-R , CD-RW ไดเปนอยางนอย
(12) มีระบบเสียง พรอมลําโพง
(13) CONTROLLER ตองสนับสนุนการติดตั้ง HARD DISK หรือCD -ROM ได ไมนอยกวา 4
อุปกรณ พรอมสายที่มีหัวเชื่อมตอ (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) ระบบจายพลังงานสามารถจายพลังงานไดไมต่ํากวา 300 วัตต
(18) โปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอในแผน
ซีดีหรือ ดีวีดี
(19) จอภาพ แปนพิมพ เมาส แผงวงจรหลัก และตัวเครื่องคอมพิวเตอร ตองเปนผลิตภัณฑ
ภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยเปนเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย
(20) BIOS เปนชนิด FLASH BIOS โดยมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
(21) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งใหใชงานได
(22) ขอกําหนดเกี่ยวกับโปรแกรมที่มสี ิทธิการใชงานถูกตองตามกฎหมาย พรอมแผนซีดี หรือ
แผน RECOVERY หรือโปรแกรม RECOVERY และคูมือ ประกอบดวยโปรแกรมดังนี้
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS WINDOWS VISTA BUSINESS หรือดีกวา
ยกเวน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบเครือขายใหใชระบบปฏิบัติการที่
ทํางานไดภายใตระบบเครือขายนั้น
(23) ขอกําหนด เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑและขอกําหนดอื่น ๆ ในการเสนอราคาตองมี
และดําเนินการ ดังนี้
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001
หรือ มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ISO 9001:2000 หรือ จาก NSTL
- เปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการแผกระจายคลื่น
แมเหล็กไฟฟา มอก. 1956-2548 และ มาตรฐานดานความปลอดภัย มอก. 1561-2548 พรอม
เอกสารรับรอง
- ผูเสนอราคาตองเปนเจาของผลิตภัณฑหรือเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับแตงตั้งจาก
เจาของผลิตภัณฑโดยมีเอกสารรับรอง
- ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว
- ผูขายตองนําสินคาที่เสนอมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อทดสอบคุณภาพ
เปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ ในกรณีซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจํานวนตั้งแต
5 ชุดขึ้นไป ตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติในระยะ
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เวลาไมนอยกวา 3 ป โดยไมมีคาใชจายใด ๆ ทั้งสิน้ นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร
ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลว และสามารถใชงานไดตามปกติ และ
ในกรณีเครื่องชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่เครื่องตั้งอยูและตองมาบริการซอมให
ภายใน 48 ชัว่ โมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงเครื่องเสีย (ยกเวน ในระยะเวลารับประกัน
จอภาพ หากเกิด Dead pixel หรือ Bright pixel เกิน 3 จุด จะตองเปลี่ยนจอภาพใหใหม โดย
ไมมีเงื่อนไข)
- มีคูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอร (USER GUIDE หรือ USER MANUAL)
ที่มีคูมือของรุนและยี่หอที่เสนอประกอบดวย INSTALLING หรือ SETTING UP ,
CONFIGURATION , TROUBLESHOOTING เปนอยางนอย พรอมวัสดุคลุมเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ
- เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ
DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร เชน VGA ,
MAINBOARD และ BIOS UPGRADE เปนตน ผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูเสนอ
ราคาตองระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา
- ผูขายตองระบุรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอในตารางแสดง
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร(รายละเอียดหนา 22)
(24) ขอกําหนดเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทฯ กรณีซื้อคอมพิวเตอรจํานวนตั้งแต 5 ชุดขึ้นไป
มีดังนี้
-ประกอบกิจการดานการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรมาแลวไมนอยกวา 3 ป
- มีหลักฐานการจําหนายเครื่องไมโครคอมพิวเตอร หรือเครื่องที่มีขนาดใหญกวา
ใหแกหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารในวงเงินรวมไมนอยกวา
3 ลานบาท ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันยื่นซองเสนอราคา
- ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิหรือมีประวัติการผิดสัญญา
0B
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3B

เอกสารหมายเลข 2 แนบทายหนังสือที่ กท 0509/1172 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

-4-

เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบประสิทธิภาพสูง
1. ชื่อครุภัณฑ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบประสิทธิภาพสูง
2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3. รายละเอียด
ประกอบดวย
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไมต่ํากวา CORE 2 DUO
มีความเร็วไมนอยกวา 3.0 GHz หรือเปนชนิดที่เทียบเทาหรือดีกวา มี CACHE
MEMORY ไมนอยกวา 6 MB
(2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 2 RAM หรือเทียบเทาหรือดีกวา มีความเร็ว
ไมนอยกวา 800 MHz ขนาดไมนอยกวา 4 GB และขยายไดไมนอยกวา 8 GB บน
MAIN BOARD
(3) มีการดแสดงผลที่มี VIDEO RAM ไมนอยกวา 256 MB
(4) สนับสนุนการทํางานระบบสื่อสารแบบขนาน (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) เปนชนิดที่มีทั้งตัวเลข 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 แบบติดตั้งภายใน
(11) มี DVD DRIVE ที่สามารถอานและเขียนแผน DVD, CD-R , CD-RW ไดเปนอยางนอย
(12) มีระบบเสียง พรอมลําโพง
(13) CONTROLLER ตองสนับสนุนการติดตั้ง HARD DISK หรือCD -ROM ได ไมนอยกวา 4
อุปกรณ พรอมสายที่มีหัวเชื่อมตอ (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) ระบบจายพลังงานสามารถจายพลังงานไดไมต่ํากวา 300 วัตต
(18) โปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอในแผนซีดี
หรือ ดีวีดี
(19) มีอุปกรณ Hardware TPM (Trusted Platform Module) ทํางานสนับสนุนการรักษาความ
มั่นคงของระบบที่ทํางานไดอยางนอยดังนี้ การเขารหัสขอมูล , การถอดรหัสขอมูล,
การตรวจสอบสิทธิการเขาใชงาน เปนตน
(20) จอภาพ แปนพิมพ เมาส แผงวงจรหลัก และตัวเครื่องคอมพิวเตอร ตองเปนผลิตภัณฑ
ภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยเปนเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย
(21) BIOS เปนชนิด FLASH BIOS และแสดงเครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่องโดยมี
ลิขสิทธิ์ถูกตอง
(22) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งใหใชงานได
(23) ขอกําหนดเกี่ยวกับโปรแกรมที่มสี ิทธิการใชงานถูกตองตามกฎหมาย พรอมแผนซีดี หรือ
แผน RECOVERY หรือโปรแกรม RECOVERY และคูมือ ประกอบดวยโปรแกรมดังนี้
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS WINDOWS VISTA BUSINESS หรือดีกวา
ยกเวน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบเครือขายใหใชระบบปฏิบัติการที่
ทํางานไดภายใตระบบเครือขายนั้น
(24) ขอกําหนด เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑและขอกําหนดอื่น ๆ ในการเสนอราคาตองมี
และดําเนินการ ดังนี้
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001
หรือ มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐาน
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
- ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว
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- ผูขายตองนําสินคาที่เสนอมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อทดสอบคุณภาพ
เปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ ในกรณีซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจํานวนตั้งแต
5 ชุดขึ้นไป ตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติในระยะ
เวลาไมนอยกวา 3 ป โดยไมมีคาใชจายใด ๆ ทั้งสิน้ นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร
ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลว และสามารถใชงานไดตามปกติ และ
ในกรณีเครื่องชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่เครื่องตั้งอยูและตองมาบริการซอมให
ภายใน 48 ชัว่ โมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงเครื่องเสีย (ยกเวน ในระยะเวลารับประกัน
จอภาพ หากเกิด Dead pixel หรือ Bright pixel เกิน 3 จุด จะตองเปลี่ยนจอภาพใหใหม โดย
ไมมีเงื่อนไข)
- มีคูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอร (USER GUIDE หรือ USER MANUAL)
ที่มีคูมือของรุนและยี่หอที่เสนอประกอบดวย INSTALLING หรือ SETTING UP ,
CONFIGURATION , TROUBLESHOOTING เปนอยางนอย พรอมวัสดุคลุมเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ
- เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ
DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร เชน VGA ,
MAINBOARD และ BIOS UPGRADE เปนตน ผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูเสนอ
ราคาตองระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา
- ผูขายตองระบุรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอในตารางแสดง
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร(รายละเอียดหนา 22)
(25) ขอกําหนดเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทฯ กรณีซื้อคอมพิวเตอรจํานวนตั้งแต 5 ชุดขึ้นไป
มีดังนี้
-ประกอบกิจการดานการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรมาแลวไมนอยกวา 3 ป
- มีหลักฐานการจําหนายเครื่องไมโครคอมพิวเตอร หรือเครื่องที่มีขนาดใหญกวา
ใหแกหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารในวงเงินรวมไมนอยกวา
3 ลานบาท ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันยื่นซองเสนอราคา
- ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิหรือมีประวัติการผิดสัญญา
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เครื่องพิมพชนิดใชเข็ม
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) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งและซอฟตแวร (DRIVER)
(13) ขอกําหนดอื่นๆ ในการเสนอราคาตองมีและดําเนินการ ดังนี้
- ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติในระยะเวลา
ไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานครไดตรวจรับมอบของไวเปนที่
เรียบรอยแลว และสามารถใชงานไดตามปกติ และในกรณีเครื่องชํารุดเสียหายตอง
มาซอม ณ ที่ครุภัณฑตั้งอยูและตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่
ไดรับแจงความเสียหาย
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องพิมพ (USER GUIDE หรือ USER MANUAL) และ
วัสดุคลุมเครื่องพิมพเครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ
13B
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เครื่องพิมพชนิดใชแสงแบบมาตรฐาน
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) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งและซอฟตแวร (DRIVER)
(11) ขอกําหนดอื่นๆ ในการเสนอราคาตองมีและดําเนินการ ดังนี้
-ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว
-ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติ
ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร
ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ
และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภัณฑตั้งอยู
และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงความเสียหาย
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องพิมพ (USER GUIDE หรือ USER MANUAL ) และ
วัสดุคลุมเครื่องพิมพเครื่องละ 1 ชุด แนบพรอมกับการสงของ
- เครื่องพิมพที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ
DOWNLOAD DRIVER ผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูเสนอราคาตอง
ระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา
10B
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เครื่องพิมพสีแบบพนหมึก
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) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งและซอฟตแวร (DRIVER)
(12) ขอกําหนดอื่นๆ ในการเสนอราคาตองมีและดําเนินการ ดังนี้
- ราคาที่เสนอใหรวมภาษีอากรทั้งปวงแลว
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติในระยะเวลา
ไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานครไดตรวจรับมอบของไวเปนที่
เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตอง
มาซอม ณ ที่ครุภัณฑตั้งอยูและตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่
ไดรับแจงความเสียหาย
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องพิมพ (USER GUIDE หรือ USER MANUAL)
และวัสดุคลุมเครื่องพิมพเครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ
- เครื่องพิมพที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ
DOWNLOAD DRIVER ผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูเสนอราคา
ตองระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา
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เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA แบบ ON LINE
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 มีน้ําหนักตั้งแต 20 ก.ก. ขึ้นไป ตองมีลอเลื่อนทําดวยวัสดุคงทนตอการใชงาน
(11) สามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได โดยไมทําความเสียหายใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง UPS
(12) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งใหใชงานได
(13) ขอกําหนดอื่น ๆ ในการเสนอราคาตองมี และ ดําเนินการ ดังนี้
- ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติ
ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร
ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ
และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภณ
ั ฑตั้งอยู
และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชัว่ โมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงความเสียหาย
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA
(USER GUIDE หรือ USER MANUAL) แบบ ON LINE เครื่องละ 1 ชุด
แนบพรอมกับการสงของ
1. ชื่อครุภัณฑ
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เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA แบบ ON LINE
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 มีน้ําหนักตั้งแต 20 ก.ก. ขึ้นไป ตองมีลอเลื่อนทําดวยวัสดุคงทนตอการใชงาน
(11) สามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได โดยไมทําความเสียหายใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง UPS
(12) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งใหใชงานได
(13) ขอกําหนดอื่น ๆ ในการเสนอราคาตองมี และ ดําเนินการ ดังนี้
- ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติ
ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร
ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ
และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภณ
ั ฑตั้งอยู
และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง
ความเสียหาย
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA
(USER GUIDE หรือ USER MANUAL) แบบ ON LINE เครื่องละ 1 ชุด
แนบพรอมกับการสงของ
1. ชื่อครุภัณฑ
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เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA
แบบ LINE INTERACTIVE
12B

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 มีน้ําหนักตั้งแต 20 ก.ก. ขึ้นไป ตองมีลอเลื่อนทําดวยวัสดุคงทนตอการใชงาน
(10) สามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได โดยไมทําความเสียหายใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง UPS
(11) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งใหใชงานได
(12) ขอกําหนดอื่น ๆ ในการเสนอราคาตองมี และ ดําเนินการ ดังนี้
-ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว
-ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติ
ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร
ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ
และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภณ
ั ฑตั้งอยู
และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงความเสียหาย
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 500 VA
(USER GUIDE หรือ USER MANUAL) แบบ LINE INTERACTIVE
เครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ
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เครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 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) มีอุปกรณปอ งกันการเสียหายตอเครื่องคอมพิวเเตอรและอุปกรณตอเชื่อมในกรณีทํางาน
เกินกําลังและกรณีเกิดไฟฟาสถิตยอยางรุนแรง
(8) มีที่เสียบปลัก๊ สําหรับเปนแหลงจายไฟไมนอยกวา 3 จุด
(9) หากเครื่อง UPS มีน้ําหนักตั้งแต 20 ก.ก. ขึ้นไป ตองมีลอเลื่อนทําดวยวัสดุคงทนตอการใชงาน
(10)สามารถปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรได โดยไมทําความเสียหายใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง UPS
(11) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งใหใชงานได
(12) ขอกําหนดอื่น ๆ ในการเสนอราคาตองมี และ ดําเนินการ ดังนี้
- ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติ
ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร
ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลว และสามารถใชงานไดตามปกติ
และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภณ
ั ฑตั้งอยู
และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงความเสียหาย
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองชนิด 1 KVA
(USER GUIDE หรือ USER MANUAL) แบบ LINE INTERACTIVE
เครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ
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เครื่องกราดภาพแบบประหยัด
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
การเลือกชนิดของสื่อที่จะสแกนพรอมกับออปชั่นในการปรับแตงภาพ หรือ เอฟเฟคทใน
การปรับแตงภาพของโปรแกรมทีม่ ีมาใหพรอมกับเครื่องกราดภาพ
(8) ตองทําการสแกนสไลดหรือฟลมได
(9)ใชกับระบบไฟฟา 220 Volt
(10) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งและซอฟตแวร (DRIVER)
(11) ขอกําหนดอื่นๆ ในการเสนอราคาตองมีและดําเนินการ ดังนี้
- ราคาที่เสนอใหรวมภาษีอากรทั้งปวงแลว
- ผูขายตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใชงานปกติ
ในระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่กรุงเทพมหานคร
ไดตรวจรับมอบของไวเปนที่เรียบรอยแลวและสามารถใชงานไดตามปกติ
และในกรณีที่ครุภัณฑชํารุดเสียหายตองมาซอม ณ ที่ครุภณ
ั ฑตั้งอยู
และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงความเสียหาย
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องกราดภาพ (USER GUIDE หรือ USER MANUAL)
เครื่องละ 1 ชุดแนบพรอมกับการสงของ
- เครื่องกราดภาพที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ
DOWNLOAD DRIVER ผานทางอินเตอรเน็ต โดยผูเสนอราคาตองระบุ
URL มาในเอกสารการเสนอราคา
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เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วแบบมาตรฐาน
1. ชื่อครุภัณฑ
เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว
2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3. รายละเอียด
ประกอบดวย
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไมต่ํากวา 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
มีแผนรองอุปกรณชี้ตาํ แหนง (MOUSE)
(7) แปนพิมพเปนชนิดที่มีทั้งตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนแปนพิมพ
(8) Hard Disk มีความจุไมนอยกวา 250 GB (UNFORMATTED)
(9) มีอุปกรณที่ติดตั้งภายในตัวเครื่อง (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 ชอง
(12) มีชองสําหรับใชงานกับหูฟงภายนอก (Headphone) ไมนอยกวา 1 ชอง
(13) มีชองทางการสื่อสาร (Communication)ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่อง (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) มีกลองติดตั้งภายในตัวเครื่อง
(18) มีแบตเตอรรี่แบบ LITHIUM ION
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(19) ใชไดกับระบบไฟฟาขนาด 110 VOLT และ 220 VOLT ไดโดยอัตโนมัติ
(20) มีโปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว
ที่เสนอในแผนซีดีหรือแผนดีวีดี
(21) มีอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งใหใชงานได
(22) มีกระเปาเพื่อบรรจุเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วพรอมอุปกรณตอพวงในการเคลื่อนยาย
(23) ขอกําหนดเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีสิทธิการใชงานถูกตองตามกฎหมาย พรอมแผนซีดี
หรือแผน RECOVERY หรือโปรแกรม RECOVERY คูมือและแผนซีดี ประกอบดวย
โปรแกรมดังนี้
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS WINDOWS VISTA BUSINESS หรือดีกวา
(24) ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑและขอกําหนดอื่นๆ ในการเสนอราคาจะตอง
มีและดําเนินการ ดังนี้
- เปนเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้วที่มีเอกสารการรับรองตามมาตรฐาน
ISO9001 หรือมีเอกสารการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ISO9001:2000 หรือจาก NSTL
- หากเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วเปนผลิตภัณฑจากประเทศไทย ตองมี
เอกสารประกอบกิจการโรงงานเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
- หากเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วเปนผลิตภัณฑตางประเทศ ผูเสนอราคา
จะตองมีหนังสือรับรองจากผูผลิตวา เปนตัวแทนจําหนาย หรือหากผูเสนอราคา
เปนตัวแทนชวงของตัวแทนจําหนายก็จะตองมีหนังสือรับรองจากตัวแทน
จําหนายวาเปนตัวแทนชวง
- ราคาที่เสนอใหรวมคาภาษีอากรทั้งปวงแลว
- ผูขายตองนําสินคาที่เสนอมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อทดสอบ
คุณภาพเปนเวลาไมนอ ยกวา 5 วันทําการ ในกรณีซอื้ เครื่องคอมพิวเตอรกระเปา
หิ้วจํานวนตั้งแต 5 ชุดขึ้นไป
- 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 ที่เครื่องตั้งอยู
และตองมาบริการซอมใหภายใน 48 ชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดรับแจงเครื่องเสีย
- มีหนังสือคูมือการใชเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว (USER GUIDE หรือ USR
MANUAL) ที่มีคูมือของรุนและยี่หอที่เสนอประกอบดวย INSTALLING หรือ
SETTING UP, CONFIGURATION, TROUBLESHOOTING เปนอยางนอย
- เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วที่เสนอจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่
ใหบริการ DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร
กระเปาหิ้วผานทางอินเตอรเน็ตโดยผูเสนอราคาตองระบุ URL มาในเอกสาร
การเสนอราคา
(25) ขอกําหนดเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทฯ กรณีซื้อคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วจํานวน
ตั้งแต 5 ชุดขึ้นไป มีดังนี้
- ไดประกอบกิจการดานการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรมาแลวไมนอยกวา 3 ป
- มีหลักฐานการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว
- ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิหรือมีประวัติการผิดสัญญา
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โตะวางเครือ่ งคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพพรอมเกาอี้
14B

1. ชื่อครุภัณฑ
โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพพรอมเกาอี้
2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
3. รายละเอียด
ประกอบดวย
(1) โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร
- ขนาดโตะไมต่ํากวา 800 X 600 X 750 มม.
- มีชั้นวาง KEYBOARD ซึ่งสามารถเลื่อนเขาออกได
- มีชองดานหลังโตะสําหรับใหตอสายไฟฟาไปสูเครื่องพิมพ (PRINTER) ได
- ทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ไมเกิดการชํารุดขณะเคลื่อนยาย
(2) โตะวางเครื่องพิมพ
- ขนาดโตะไมต่ํากวา 800 X 600 X 750 มม.
- มีชั้นสําหรับวางกระดาษตอเนื่องอยางนอย 1 ชั้น
- มีชองดานหลังสําหรับใหตอสายไฟฟาและกระดาษตอเนื่องไปสูเครื่องพิมพ
(PRINTER) ได
- ทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ไมเกิดการชํารุดขณะเคลื่อนยาย
(3) เกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร
- ฐานเกาอี้ทําดวยวัสดุแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน มีลักษณะเปน 5 แฉก และ
มีลอสําหรับเคลื่อนยายได
- ที่นั่งเปนชนิดมีเทาแขน หมุนไดรอบและปรับระดับสูงต่ําได
- ที่นั่งและพนักพิงตองบุดวยวัสดุที่นิ่มและคงทนถาวร
- สีของวัสดุที่ทําเกาอี้ตองกลมกลืนกับสีของโตะดวย
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มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงของ
กรุงเทพมหานครประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
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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มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง
มาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารองของ
กรุงเทพมหานครประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
1. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) : มีรายละเอียดดังนี้
1.1 การตรวจสอบเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง แบบ ON LINE
1.1.1 ตรวจสอบลักษณะของคลื่นกระแสไฟฟา OUTPUT ดวยเครื่อง
OSCILLOSCOPE ซึ่งคลื่นที่ไดจะตองมีลักษณะเปน PURE SINE WAVE
เทานั้น
1.1.2 ทดสอบประสิทธิภาพการปรับแรงดันไฟฟา ดวยเครื่องควบคุมแรงดัน
ไฟฟา (AUTOTRANSFORMER) ควบคุมกระแสไฟฟา INPUT ที่ระดับ
ตาง ๆ ภายในชวงที่รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะกําหนด และทําการ
ตรวจสอบกระแสไฟฟา OUTPUT ดวยเครื่องวัดแรงดันไฟฟา (VOLT
METER) ซึ่งผลที่ไดจะตองอยูภายในชวงที่รายละเอียด และคุณลักษณะ
เฉพาะกําหนด
1.1.3 ทดสอบประสิทธิภาพการปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร ดวยการทําให
เกิดการลัดวงจรเครื่อง 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
งานเปนเวลาตอเนื่อง 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 และคุณลักษณะเฉพาะกําหนด
และทําการตรวจสอบกระแสไฟฟา OUTPUT ดวยเครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา (VOLT METER) ซึ่งผลที่ไดจะตองอยูภายในชวงที่รายละเอียด
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) เปดใชงานเปนเวลาตอเนื่อง ไมนอยกวา
15 นาที หรือ ขนาด 1 KVA ดวยเครื่องคอมพิวเตอร 2 ชุด
(ไมรวมเครื่องพิมพ) เปดใชงานเปนเวลาตอเนื่อง ไมนอยกวา 15 นาที”
2. การทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องปรับแรงดันไฟฟาและระบบ
ไฟฟาสํารอง เปนความรับผิดชอบของผูขาย

เอกสารหมายเลข 2 แนบทายหนังสือที่ กท 0509/1172 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

-22-

ตารางแสดงรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ชุดคอมพิวเตอร ยี่หอ ........................................ รุน................................................................
สวนประกอบ

ยี่หอ

รุน

รายละเอียด

1. Mainboard
- Chipset
- PCI
- PCI EXPRESS
- USB

…………………
…………………

………………………
………………………

2. CPU

…………………

……………………… ขนาด……...………GHz

3. RAM

…………………

……………………… ขนาด…………….....GB
ความเร็ว…………..……

4. Hard Disk

…………………

……………………… ความจุ……………...GB

5. หนวยแสดงผล
การดแสดงผล

…………………

…………………

ขนาด..........................MB

6. Power Supply

…………………

………………….

ขนาด.........................วัตต

7. จอภาพ

…………………

…………………

…………………...............

จํานวน……..………Slot
จํานวน…..…………Slot
จํานวน……..………Port

หมายเหตุ : ผูเสนอราคาจะตองสงมอบพัสดุใหตรงตามรายละเอียดดังกลาวขางตน
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