
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ 2557 
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง 

 
รายการครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
1. ปีงบประมาณ 2556 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส ำหรับครู   1 เครื่องๆ ละ 25,000 บำท 
2. โทรทัศน์สีชนิดจอแบบ (LED TV) ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 50 นิ้ว 1 เครื่องๆ ละ 25,000 บำท 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส าหรับครูมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ 
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) ทีม่ีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ 
     พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
1.2 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
1.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Kisk) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 750 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
1.4 มีจอภำพชนิด WXGA หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 
1.5 มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
1.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ      
     จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
1.7 สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth 

2. โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ ากว่า 50 นิ้ว 
2.1 ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) ไม่ต่ ำกว่ำ 1920 × 1080 พิกเซล 
2.2 ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพขั้นต่ ำ 50 นิ้ว 
2.3 แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight 
2.4 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ เพ่ือกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพ และเสียง 
2.5 ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ รองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์ 
2.6 ช่องกำรเชื่อมต่อแบบ AV,DVD Component 
2.7 ระบบปรับภำพอัตโนมัติ (Picture  Sensor) 

 
เงื่อนไขอ่ืนๆ   

1. ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำสำยแสดงผลส ำหรับเชื่อมต่อระหว่ำงโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 50 นิ้ว 
และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส ำหรับครู โดยคุณภำพของภำพที่ได้ในระดับ 1080p หรือดีกว่ำ 

2. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรติดตั้งสำยแสดงผลให้เรียบร้อย 

ระยะเวลาการส่งมอบและการเบิกจ่ายเงิน 
ระยะเวลำในกำรส่งมอบและติดตั้งให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำโดย 

เบิกจ่ำยในครั้งเดียวเมื่อติดตั้งพร้อมใช้งำน และส่งงำนเรียบร้อยแล้ว 
 



2. ปีงบประมาณ 2557 
     1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส ำหรับครู   6 เครื่องๆ ละ 21,000 บำท 

2โทรทัศน์สีชนิดจอแบบ (LED TV) ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 50 นิ้ว 6 เครื่องๆ ละ 25,000 บำท 
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส าหรับครูมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ 
1.1 1.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมคีุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 

1.1.1 ในกรณีที่มีจ ำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 แกน (10 core) 
ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz  หรือ 

1.1.2 ในกรณีที่มีจ ำนวนแกนหลัก (core) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) และมี
หน่วยควำมจ ำ แบบ Smart Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.7 GHz หรือ 

1.1.3 ในกรณีที่มีจ ำนวนแกนหลัก (Core) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (core) และมี
หน่วยควำมจ ำ แบบ Smart Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz 

1.2 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
1.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Kisk) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
1.4 มีจอภำพชนิด WXGA หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 
1.5 มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
1.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ     

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
1.7 สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth 

2.โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ ากว่า 50 นิ้ว 
2.1 ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) ไม่ต่ ำกว่ำ 1920 × 1080 พิกเซล 
2.2 ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพข้ันต่ ำ 50 นิ้ว 
2.3 แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight 
2.4 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ เพ่ือกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพ และเสียง 
2.5 ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ รองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์ 
2.6 ช่องกำรเชื่อมต่อแบบ AV,DVD Component 
2.7 ระบบปรับภำพอัตโนมัติ (Picture  Sensor) 

เงื่อนไขอ่ืนๆ   
1. ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำสำยแสดงผลส ำหรับเชื่อมต่อระหว่ำงโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 50 นิ้ว 

และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส ำหรับครู โดยคุณภำพของภำพที่ได้ในระดับ 1080p หรือดีกว่ำ 
2. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรติดตั้งสำยแสดงผลให้เรียบร้อย 
3. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำร (Operating System) พร้อม Application ส ำหรับ

โรงเรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

ระยะเวลาการส่งมอบและการเบิกจ่ายเงิน 
 ระยะเวลำในกำรส่งมอบและติดตั้งให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำโดยเบิกจ่ำยใน
ครั้งเดียวเมื่อติดตั้งพร้อมใช้งำน และส่งงำนเรียบร้อยแล้ว 



 


