






















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้                                           .      
              1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 100 เครื่อง                                           . 
             2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 50 เครื่อง                                                   .                                                               
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย        กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์                                                     .               
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                       .   .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          4,290,000.00                             บาท  
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่                 25 พฤศจิกายน ๒๕64                    . 
    เป็นเงิน           4,290,000.00                    บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)          -            บาท 
    4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 100 เครือ่ง    เป็นเงินเครื่องละ 30,000.00 บาท     . 
    4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 50 เครื่อง             เป็นเงินเครื่องละ 25,800.00 บาท      . 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   บริษัท ที แอนด์ พี เพ่ิมทรัพย์ จำกัด                                                                     . 
    5.2   บริษัท เอ็น เอส อินเตอร์กรุ๊ป                                                                             . 
    5.3   บริษัท โกรว์ ไลน์เอจ จำกัด                                                                                . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายเอกภพ แสงอริยวนิช         ตำแหน่ง       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ                  . 
                                                                         ด้านเวชกรรมสาขา โสต ศอ นาสิก         . 
    6.2  นางรังสิยา บัวส้ม                 ตำแหน่ง       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   . 
                                                                         ด้านส่งเสริมพัฒนา                            .                                                                                                                 
    6.3  นายธงไชย อนุภาพประเสริฐ    ตำแหน่ง       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ          .   
                                                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.                  

 

 

 

 
     (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 

          (นายเอกภพ    แสงอริยวนิช) 
                                           

 (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ        (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ 
               (นางรังสิยา     บัวส้ม)                                    (นายธงไชย    อนุภาพประเสริฐ)    



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 

 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One  จำนวน 100 เครื่อง  

  รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel i3 ไม่น้อยกว่า 4 Cores โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน  
    ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz มี cache memory รวมในระดับเลเวลเดียวกันไม่น้อยกว่า 6 MB  
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel i3 มีค่า TDP ไม่เกิน 35W 
3. มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิกแยกจากหน่วยประมวลผลกลางขนาด 2GB DDR5 หรือดีกว่า 
4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) แบบ DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB หรือดีกว่า และขยายได้สูงสุด 32GB 
5. ใช้ Chipset Intel® H470 Chipset หรือดีกว่า 
6. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SSD แบบ M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD ความจุไม่น้อยกว่า 256 GB  
7. ตัวเครื่องรองรับ Triple storage (SSD จำนวน 2 หน่วย, HDD จำนวน 1 หน่วย โดยเปน็ SSD แบบ NVMe M.2)  
    และสามารถสร้าง RAID 0,1 จากในระบบ BIOS ของเครื่องได้ 
8. มีจอแสดงภาพในตัวแบบ IPS level และมีขนาดไม่น้อยกว่า 23.8” ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
9. มี Optical Drive แบบ Internal หรือ External ที่เป็นแบรนด์เดียวกับตัวเครื่อง 
10.  มี Wireless LAN ตามมาตรฐาน WiFi5 (802.11b/g/n/ac) และ Bluetooth 4 หรือดีกว่า 
11.  มี Network Interface RJ45 แบบ 10/100/1000 Mbps หรือดีกว่า 
12.  มีกล้อง webcam ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720P พร้อม privacy shutter แบบติดตั้งมาจากโรงงาน 
13.  มีระบบเสียงเทียบเท่าแบบ harman/kardon (Premium) หรือดีกว่า และมีลำโพงขนาด 3W จำนวน 2 หน่วย 
  หรือดีกว่า 
14.  มี Adaptor ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 W หรือดีกว่า 
15.  มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (I/O Interface) อย่างน้อยดังนี้ 

15.1 มีช่องต่อแบบ USB รวมไม่น้อยกว่า 5 ช่อง, โดยเป็น USB 3.2 Gen 1 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
 และมี USB Type-C ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

15.2 มีช่องต่อแบบ HDMI 1 ช่อง  
15.3 มีช่องเสียบ Microphone และ Headphone แบบ Combo Jack 
15.4 มีช่อง physical security lock แบบ Kensington จำนวน 1 ช่อง 

 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
              (นายเอกภพ     แสงอริยวนิช)                                           

 (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ 
                    (นางรังสิยา    บัวส้ม)                                           (นายธงไชย  อนุภาพประเสริฐ)  
 

/16. มีแป้นพิมพ์... 
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16.  มีแป้นพิมพ์ และเมาส์ และ AC-Adapter ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  
  โดยประทับตราอย่างถาวร มาจากโรงงานผลิต 
17.  มีระบบ BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเครื่องหมายการค้า เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ 
18.  มี Hardware ความปลอดภัยแบบ TPM v2.0 ติดตั้งมาจากโรงงาน 
19.  ตัวเครื่องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 8.00 Kg 
 

ข้อกำหนดทั่วไป  
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ ต้องผ่านการรับรองมาตราฐานต่างๆ โดยต้องแนบเอกสารอ้างอิง ดังนี้ 

1.1 ประกอบหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO14001 Series 
1.2 ผ่านการรับรองมาตรฐาน การแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC 
1.3 ผ่านการรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัย UL และ BSMI 
1.4 ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านโทรคมนาคม WPC 
1.5 ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม Energy Star 8.0 และ EPEAT 

2.  ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นของแท้ และของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ยังอยู่ในสายการผลิตปัจจุบันของผู้ผลิต  
   โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาของบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 
3.  มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา 
  จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือดีกว่า 
4.  ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการของบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่เป็น 
   เจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถให้บริการแบบ Onsite Service ได ้พร้อมเอกสารอ้างอิง 
5.  มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่เสนอแบบ Onsite Service เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
6.  มีการรับประกันอุบัติเหตุ ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
7.  มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ( Call Center ) บริการ 24 ชั่วโมงและบริการตอบคำถามแบบ online ( Real Chart ) 
8.  มีศูนย์บริการ ( Service ) มากกว่า 30 แห่ง และมีจุดบริการ ( Drop point ) 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ 

 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
              (นายเอกภพ     แสงอริยวนิช)                                           

 (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ 
                    (นางรังสิยา    บัวส้ม)                                           (นายธงไชย  อนุภาพประเสริฐ) 
 
 

/2. เครื่องคอม... 
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2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  จำนวน 50 เครื่อง 

    รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (Cores) generation11 ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 4.2GHz และตอ้งม ี
Smart Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 3200MHz หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB และตัวเครื่องสามารถ
รองรับได้ไม่น้อยกว่า 48GB 

3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD ความจุไม่น้อยกว่า 256 GB รองรับ SSD  
สูงสุดขนาด 1TB 

4. ตัวเครื่องสามารถ upgrade HDD แบบจานหมุนได้จำนวน 1 หน่วย และรองรับความจุได้มากกว่าหรือเท่ากับ 
2TB สำหรับ HDD 

5. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 มีความสว่างไม่น้อยกว่า 220 Nits 
หรือดีกว่า 

6. มีส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (I/O Interface ports and Connectors) แบบติดตั้งภายในเครื่อง  

โดยต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงาน ดังนี้ 
a. มีช่องต่อ USB รวมไม่น้อยกว่า 3 ช่อง (ต้องเป็น USB 3.2 gen 2 Type A หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง) 
b. ต้องมีช่องต่อ USB 3.2 gen 1 Type C และ HDMI และ VGA เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย 
c. มีกล้อง 720p HD camera และมี privacy shutter ติดตั้งมาจากโรงงาน 
d. มีลำโพง และ microphone ติดตั้งมาจากโรงงาน 
e. มีช่องเชื่อมต่อแบบ RJ-45 ที่สนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps อย่างน้อย 1 ช่องแบบติดตั้งมาจากโรงงาน 
f. มีระบบไร้สาย (Wireless LAN) ตามมาตราฐาน 802.11ax และ BT 5.2 หรือดีกว่าติดตั้งมาจากโรงงาน 
g. มี Hardware ความปลอดภัยแบบ TPM v2.0 หรือดีกว่า ติดตั้งมาจากโรงงาน 
h. มีอุปกรณ ์Finger Print แบบ power button (สามารถกดเปิดเครื่องได้) ติดตั้งมาจากโรงงาน 
i. มีน้ำหนักไม่เกิน 1.5 kg รวม battery 
j. ตัวเครื่องสามารถกางบานพับได้ 180 องศา 

 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
              (นายเอกภพ     แสงอริยวนิช)                                           

 (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ 
                    (นางรังสิยา    บัวส้ม)                                           (นายธงไชย  อนุภาพประเสริฐ) 
 

/7. มี Chiclet… 
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7.  มี Chiclet Keyboard แบบติดตั้งมาจากโรงงาน 
8.  มี Battery ขนาดไม่น้อยกว่า 3cell 42WHrs 
9.  แป้นพิมพ์ (Keyboard) มีภาษาไทยและอังกฤษ และสกรีนไว้อย่างถาวรจากโรงงาน 
10.  BIOS สามารถตั้งรหัสผ่านได้อย่างน้อย 2 ระดับ 
11.  สามารถตั้งรหัสผ่าน Drive เพ่ือป้องกันการสูญหายได้ 

 
   ข้อกำหนดทั่วไป  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ ต้องผ่านการรับรองมาตราฐานต่างๆ โดยต้องมีเอกสารอ้างอิง ดังนี้ 
1.1 ประกอบหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO14001 Series 
1.2 ผ่านการรับรองมาตรฐาน การแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC 
1.3 ผ่านการรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัย UL และ CCC และ KC และ CB และ BSMI และ BIS 
1.4 ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม Energy Star 8.0 

2.  ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นของแท้ และของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนยังอยู่ในสายการผลิตปัจจุบันของผู้ผลิต 
โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาของบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 

3.  มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา 
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือดีกว่า 

4.  ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีระบบ Online Support สำหรับให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรม และไดรเวอร์ต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนตัวผลิตภัณฑ์ 

5.  ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการของบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่เป็น 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถให้บริการแบบ Onsite Service ได ้พร้อมแนบเอกสารอ้างอิง 

6.  มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่เสนอแบบ Onsite Service เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
7.  มีการรับประกันอุบัติเหตุ ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ เป็นเวลาไมน่้อย 1 ปี 
8.  มีการรับประกันแบบ World Wide สามารถนำเครื่องเข้ารับบริการ จากศูนย์ Service ได้ไม่ต่ำกว่า           

50 ประเทศท่ัวโลก 
9.  มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ( Call Center ) ให้บริการ 24 ชั่วโมง และบริการตอบคำถามแบบ online 
10.  มีศูนย์บริการ ( Service ) มากกว่า 30 แห่ง และมีจุดบริการ ( Drop point ) 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ 

 

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด 
 

(ลงชื่อ) ................................................................. .......ประธานกรรมการ 
     (   นายเอกภพ       แสงอริยวนิช ) 
  (ลงชื่อ) ........................................................... .............กรรมการ 
     (   นางรังสิยา        บัวส้ม       ) 
  (ลงชื่อ) ............................................................... .........กรรมการ 
     (   นายธงไชย       อนุภาพประเสริฐ   ) 
 

 


	ประกาศ
	4.ตารางแสดง..ราคา-1
	รายละเอียดคอมพิวเตอร์

