
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสารวิทยา 
เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  

เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
------------------------------------------------------ 

 
 โรงเรียนสารวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1 รายการดังนี้ 
 
 1. การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  จ านวน 240 ชุด 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เกิดความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา มีความโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัดเป็นไปตามมาตรฐานของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัดและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โรงเรียนสารวิทยา จึงประกาศประชาพิจารณ์ 
(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ดังกล่าว พร้อมขอเชิญ
บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สถานประกอบการ บุคคล
ทั่วไปที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  ได้พิจารณาประชาพิจารณ์  (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ดังกล่าว ยื่นข้อเสนอแนะและทักท้วงเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้ 
 ผู้มีความประสงค์ให้ข้อเสนอแนะและทักท้วง ให้จัดส่งเอกสาร และข้อทักท้วง ได้โดยทาง 

- ไปรษณีย์ ส่งถึง  โรงเรียนสารวิทยา 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

- ทางอีเมล  k.ladawan@srv.ac.th 
- ทางโทรศัพท์และโทรสาร 02-579-3646 ต่อ 102 และ  

  02-579-3340 (โทรสารกลุ่มบริหารงบประมาณ) 
โดยผู้สนใจส่งเอกสาร ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. สามารถ

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srv.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-579-3646 ต่อ 102 ในวัน
และเวลาราชการ 

 
         ประกาศ   ณ   วันที่    8    ตุลาคม    พ.ศ.   2561   
 

   

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา   

 
 
 
ประกาศเลขท่ี 008/2561 

นางสาวศิริรัตน์        พิมพ์ 

นางสาวลดาวัลย์       ร่าง 

............................     ตรวจ 



คุณลักษณะเฉพาะชองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 240 เคร่ืองพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 

 
คุณลักษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.2 GHz หรือดีกว่า และมี L3 cache ไม่น้อยกว่า 12 MB 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

2) มี  BIOS ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเสนอ 
3) มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4-2666 SDRAM ท างานท่ี 2400 MT/s หรือดีกว่า มีขนาดไม่

น้อยกว่า 8 GB ขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32 GB  
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive แบบ M.2 PCIe หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

256 GB จ านวน 1 หน่วย 
5) มีหน่วยประมวลผลกราฟฟิกชนิด AMD Radeon หรือดีกว่า โดยมีหน่วยความจ าแบบแยกออกจาก

แผงวงจรหลักไม่น้อยกว่า 4GB  รองรับการต่อโปรเจคเตอร์ผ่าน HDMI และ VGA 
6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7) มีช่องเสียบอุปกรณ์มาตรฐานชนิด PCI หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง โดยเป็นชนิด PCI ไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง และชนิด M.2 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8) ตัวเครื่องเป็นแบบ Tower หรือ Micro Tower โดยมีเครื่องหมายการค้า (ยี่ห้อ) แสดงบนตัวเครื่อง

ชัดเจน 
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 3,000:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 

นิ้ว โดยมีช่องเช่ือมต่อแบบ VGA และ HDMI จ านวน 1 หน่วย โดยมีเครื่องหมายการค้า (ยี่ห้อ) 
เดียวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ 

10) แป้นพิมพ์ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 104 แป้น  มีอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษติดบนแป้นอย่างถาวร 
เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเสนอ 

11) อุปกรณ์เมาส์ แบบ Optical แบบ USB หรือดีกว่า เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี
เสนอ 

12) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
13) มีหน่วยเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย Wireless Lan 802.11a/b/g/n/ac หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
14) มี Port ส าหรับเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกดังนี้  

- มี USB 3.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 6 Port  หรือดีกว่า/มากกว่า 
- มี USB 2.0 จ านวนไม่น้อยกว่า 2 Port  หรือดีกว่า/มากกว่า 
- มี Stereo line-in, Microphone-in, Speakers/line-out และ Headphone 

จ านวนอย่างละ 1 Port 
15) ตัวเครื่อง มีการป้องกันการเปิดฝาเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบเป็นห่วงพร้อมแม่กุญแจล็อก หรือ 

แบบ Chassis lock 
16) สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 หรือ Windows 10 แบบ 64 bit 



17) ตัวเครื่องต้องรองรับการใช้งานโปรแกรมตามท่ีทางโรงเรียนต้องการ และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
ไม่มีปัญหา เช่น Microsoft Office 2013 , 3ds Max , Adobe Master Collection , Sketchup , 
Corel Video Studio , Visual Basic และโปรแกรมอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนต้องการ 

18) บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐานสากล พร้อมเอกสารยืนยันมาตรฐานคุณภาพ  ISO  9001 
, และ ISO 14001 

19) ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่อไปนี้    
- ด้านการแผ่กระจายแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ CE หรือ IEC 
- ด้านความปลอดภัย  UL หรือ CSA   หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า 
- ด้านการประหยัดพลังงาน Energy Star และส่ิงแวดล้อม EPEAT Rating ไม่ต่ ากว่า Gold 

20) มีหมายเลขประจ าเครื่อง (Service Tag) ติดท่ีเครื่องอย่างชัดเจนมาจากโรงงาน และสามารถ
ตรวจสอบหมายเลขประจ าเครื่องผ่านทางระบบ Internet 

21) มีระบบ Online Support ท่ีให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทางระบบ 
Internet 

22) มีการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี พร้อมรับประกัน
อุปกรณ์ทุกช้ินส่วน และ ให้บริการแบบ Onsite Service กรณีท่ีเกิดปัญหาต้องเข้ามาท าการแก้ไข/
ซ่อมแซม ณ ท่ีติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในวันท าการถัดไป (Next Business Day Response) นับ
จากวันท่ีได้รับแจ้ง 

23) มีศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้า ภายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 
10 แห่งท่ัวประเทศ และได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO 9001:2015 

24) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการให้บริการหลังการขายจาก
บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแนบมาพร้อมการเสนอ
ราคา เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอเป็นรุ่นอยู่ในสายการผลิต (Product Line) เป็นของ แท้ของใหม่ 
ท่ียังมิได้ท าการติดต้ังและใช้งานท่ีใดมาก่อน 

25) ผู้เสนอราคาต้องจัดท าเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะด้าน
เทคนิคของครุภัณฑ์ท่ีเสนอมา พร้อมระบุเลขหน้าของเอกสารอ้างอิง หากรายละเอียดในเอกสารทาง
เทคนิค หรือทางแคตตาล็อกไม่ได้ระบุไว้ จะต้องมีหนังสือช้ีแจงจากบริษัทผู้ผลิต ( ต้นฉบับ ) มาแสดง
ให้ชัดเจน และหากไม่ด าเนินการ กรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 

 
 
คุณลักษณะพื้นฐานโต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนพร้อมเก้าอี้  

1) เป็นโต๊ะสาหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน  
2) มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง (60 x 80 x 75) เซนติเมตร  
3) โครงสร้างท าด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ล หรือ MDF หรือ เหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน  
4) แผ่นท็อปด้านบนมีความหนา ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ผลิตจากไม้ MDF ปิดผิว 5 ด้าน ด้วยวัสดุ 

PET หรือ PVC หรือ Melamine 
5) เก้าอี้โครงสร้างเหล็กกลมชุบโครเมียม ปลายขาปิดด้วยพลาสติกหรือยาง  
6) พนักพิงและพื้นผลิตจาก โพลีโพรพิลีน ฉีดขึ้นรูป  
7) รับประกันไมน่้อยกว่า 1 ปี 




