ร่ างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1. ความเป็ นมา

โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคมเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอน โดยการจัด
หลักสู ตรการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านวิชาการ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเป็ นสาคัญ ดังนั้นเพื่อให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามนโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคมจึงมีความจาเป็ นที่จะเช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายแบบเบ็ดเสร็ จ เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาด้านวิชาการ
2.2 เพื่อเป็ นการเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและสนับสนุนการบริ หารงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2.3 เพื่อใช้สาหรับงานบริ การและอานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอนของครู และบุคลากร
2.4 เช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมครุ ภณ
ั ฑ์และระบบเครื่ องแบบเบ็ดเสร็ จ จานวน 10 รายการ
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
3.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่ อ
แล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิง้ งานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรื อต้องไม่
เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม ตามข้อ 1.6
3.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของกรม
๓.๖ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๓.๗ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐและต้องยืน่ หลักฐานแบบลงทะเบียน ในวันยืน่ ซองเอกสารประกวดราคา
๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้

3.9 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสื อรับรองการเป็ นตัวแทนจาหน่ายและให้บรี การเกี่ยวกับพัสดุที่เสนอทั้งหมด
จากผุผ้ ลิต หรื อจากตัวแทนจาหน่ายของผูผ้ ลิตในประเทศไทย โดยหนังสื อรับรองนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับ
จากวันที่ออกจนถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)
๔. แบบรู ปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อมครุ ภณั ฑ์และระบบเครื อข่ายแบบเบ็ดเสร็ จ
จานวน 10 รายการ
1. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ (สาหรับครู ) จานวน 4 เครื่ อง
2. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ (สาหรับนักเรี ยน) จานวน 224 เครื่ อง
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จานวน 2 เครื่ อง
4. เครื่ องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ จานวน 4 เครื่ อง
5. หูฟัง สเตอริ โอ แบบครอบศีรษะ จานวน 60 ตัว
6. เครื่ องฉายภาพ 3 มิติ Visualizer จานวน 4 เครื่ อง
7. หน่วยความจาสารองพกพา จานวน 15 ตัว
8. เครื่ องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก จานวน 1 เครื่ อง
9. เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จานวน 1 เครื่ อง
10. ระบบติดตั้งห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ Installation System พร้อมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ท้ งั หมดให้สามารถใช้
งานได้
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (สาหรับครู )

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทัว่ ไป
1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) แบบ Intel Core i5 หรื อดีกว่า ความเร็ วไม่ต่ากว่า 3.1
GHz มีหน่วยความจา Cache L3 ไม่นอ้ ยกว่า 6MB
2. แผงวงจรหลัก (Mainboard) ใช้ Chipset Intel H57 Express หรื อสู งกว่าสนับสนุนการทางานของหน่วย
ประมวลผลกลาง Intel Core i5/i7 Processor และมีเครื่ องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอติดอยูอ่ ย่างถาวรเพียง
ยีห่ อ้ เดียว และ BIOS เป็ นแบบ Flash BIOS มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีเครื่ องหมายการค้าเดียวกับเครื่ องที่
เสนอ (ไม่มีชุด VGA บน Mainboard)
3. หน่วยความจาหลัก (RAM) เป็ นแบบ DDR3 ความเร็ วไม่ต่ากว่า 1333 MHz ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB โดยรองรับ
การทางานแบบ Dual Channel สามารถขยายเพิ่มได้ไม่นอ้ ยกว่า 16 GB โดยมีช่องใส่ ท้ งั หมดไม่นอ้ ยกว่า 4 DIMMs
4. การ์ดจอแสดงผล มีชิปประมวลผล Nvidia GeForce GT หน่วยความจาไม่นอ้ ยกว่า 2 GB แบบDDR3 รองรับการ
เชื่อมต่อแบบ VGAและ DVI เป็ นอย่างน้อย
5. หน่วยความจาสารอง (Hard Disk Drive) แบบ SATA II ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB ความเร็ วในการหมุนไม่

น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที จานวน 1 หน่วย โดยส่ วนควบคุมบนแผงวงจรหลักต้องรองรับการทา RAID 0, 1ได้
เป็ นอย่างน้อย
6. มี Optical Drive ที่มีความเร็ วในการอ่านและเขียนแผ่น DVD, CD-R, CD-RW Write Speed 22xเป็ นอย่างน้อยมี
การเชื่อมต่อแบบ SATA
7. มี Card Reader รับ Memoryชนิด SD, MMC, MS, CF, XD
8. มีการเชื่อมต่อระบบ Ethernet LAN 10/100/1000Mbps สนับสนุนการทางานแบบ Auto Negotiationไม่นอ้ ยกว่า 1
Port ติดตั้งมาบนแผงวงจรหลัก
9. มีระบบเสี ยงสนับสนุน High-definition audio7.1 หรื อดีกว่าไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วย ติดตั้งมาบนแผงวงจรหลัก
10. มีช่องต่อแบบ USB 2.0 ไม่นอ้ ยกว่า 6 Port (อยูด่ า้ นหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 Port)
11. มีช่องต่อแบบ PS/2 สาหรับเมาส์และคียบ์ อร์ ดอย่างละ 1 Port
12. มี Slot PCI Express x16 จานวน 1 Slot หรื อมากกว่า PCI Express x1 จานวน 1 Slot หรื อมากกว่าและ PCI
จานวน 1 Slot หรื อมากกว่า
13.ตัวถังเครื่ องเป็ นแบบ Micro หรื อ Medium Tower โดยได้รับการออกแบบให้ทางานแบบ Tool less design และ
จ่ายพลังงานไฟฟ้ า (Power Supply) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 500 Watt มีระบบป้ องกันการกระชากไฟฟ้ า ด้านหน้า
ตัวเครื่ อง(Case) มีช่องสาหรับต่อพอร์ ต USB ไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่อง
14. จอภาพเป็ นแบบ LED ขนาดไม่ต่ากว่า 20 นิ้ว ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1600 x 900 Pixel มีContrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 50,000:1 และมี Response Time ไม่มากกว่า 5ms มีช่องเชื่อมต่อแบบ VGA และ DVIได้รับมาตรฐาน
Energy Star และ TCO โดยมีเอกสารรับรองตรงตามรุ่ นและยีห่ อ้ ที่เสนอ
15. แป้ นพิมพ์แบบ PS/2 หรื อ USB มีจานวนแป้ นกด (Key) ไม่นอ้ ยกว่า 104 Keys มีอกั ษรภาษาไทย/อังกฤษติดบน
แป้ นอย่างถาวร
16. เมาส์แบบ PS/2 หรื อ USB แบบ Optical และมี Scroll Wheel
17. ผลิตภัณฑ์เป็ นเครื่ องที่ออกแบบและประกอบเสร็ จสมบูรณ์จากโรงงานผูผ้ ลิต ต้องเป็ นของใหม่ (Brand New)
รุ่ นล่าสุ ด (Latest Model) พร้อมที่จะใช้งานได้ทนั ที และตัวเครื่ องต้องได้รับมาตรฐาน Energy Star พร้อมเอกสาร
รับรองโดยระบุยหี่ อ้ และชื่ อรุ่ น
18. ผลิตภัณฑ์อนั ประกอบด้วยตัวเครื่ อง, BIOS, จอภาพ, แป้ นพิมพ์, เมาส์ อยูภ่ ายใต้เครื่ องหมายการค้าเดียวกัน ซึ่ ง
ยอมรับใช้งานทัว่ โลก
19. รองรับระบบปฏิบตั ิการภาษาไทย Windows 7 พร้อมเอกสารรับรอง HCL ระบุยหี่ ้อ, ชื่อรุ่ น
20. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีการรับประกัน อย่างน้อย 3 ปี นับตั้งแต่วนั ส่ งมอบ พร้อมแสดงเอกสารรับรองโดย
เจ้าของผลิตภัณฑ์
21. ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก.9001 หรื อ ISO 9001 หรื อสู งกว่า
และ มอก.14001 หรื อ ISO 14001 หรื อสู งกว่า

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (เครื่องนักเรียน)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทัว่ ไป
1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) แบบ Intel Core i5 หรื อดีกว่า ความเร็ วไม่ต่ากว่า
3.1GHz มีหน่วยความจา Cache L3 ไม่นอ้ ยกว่า 6MB
2. แผงวงจรหลัก (Mainboard) ใช้ Chipset Intel H57 Express หรื อสู งกว่าสนับสนุนการทางานของหน่วย
ประมวลผลกลาง Intel Core i5/i7 Processor และมีเครื่ องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอติดอยูอ่ ย่างถาวรเพียง
ยีห่ อ้ เดียว และ BIOS เป็ นแบบ Flash BIOS มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีเครื่ องหมายการค้าเดียวกับเครื่ องที่
เสนอ (ไม่มีชุด VGA บน Mainboard)
3. หน่วยความจาหลัก (RAM) เป็ นแบบ DDR3 ความเร็ วไม่ต่ากว่า 1333 MHz ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB โดยรองรับ
การทางานแบบ Dual Channel สามารถขยายเพิ่มได้ไม่นอ้ ยกว่า 16 GB โดยมีช่องใส่ ท้ งั หมดไม่นอ้ ยกว่า 4 DIMMs
4. การ์ดจอแสดงผล(VGA Card)มีชิปประมวลผล Nvidia GeForce GT หน่วยความจาไม่นอ้ ยกว่า 1 GB แบบDDR3
รองรับการเชื่อมต่อแบบ VGAและ DVI เป็ นอย่างน้อย
5. หน่วยความจาสารอง (Hard Disk Drive) แบบ SATA II ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB ความเร็ วในการหมุนไม่
น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที จานวน 1 หน่วย โดยส่ วนควบคุมบนแผงวงจรหลักต้องรองรับการทา RAID 0, 1ได้
เป็ นอย่างน้อย
6. มีการเชื่อมต่อระบบ Ethernet LAN 10/100/1000Mbps สนับสนุนการทางานแบบ Auto Negotiationไม่นอ้ ยกว่า 1
Port ติดตั้งมาบนแผงวงจรหลัก
7. มีระบบเสี ยงสนับสนุน High-definition audio7.1 หรื อดีกว่าไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วย ติดตั้งมาบนแผงวงจรหลัก และ
สามารถเชื่อมต่อด้านหน้าตัวเครื่ อง (case) Line in และ Line out ได้
8. มีช่องต่อแบบ USB 2.0 ไม่นอ้ ยกว่า 6 Port (อยูด่ า้ นหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 Port)
9. มีช่องต่อแบบ PS/2 สาหรับเมาส์และคียบ์ อร์ ดอย่างละ 1 Port
10. มี Slot PCI Express x16 จานวน 1 Slot หรื อมากกว่า PCI Express x1 จานวน 1 Slot หรื อมากกว่าและ PCI
จานวน 1 Slot หรื อมากกว่า
11.ตัวถังเครื่ องเป็ นแบบ Micro หรื อ Medium Tower โดยได้รับการออกแบบให้ทางานแบบ Tool less design และ
จ่ายพลังงานไฟฟ้ า (Power Supply) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 500 Watt มีระบบป้ องกันการกระชากไฟฟ้ า ด้านหน้า
ตัวเครื่ อง(Case) มีช่องสาหรับต่อพอร์ ตUSB ไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่องและมีช่องต่อพอร์ ตLine in และ Line outของระบบ
audio อย่างละ 1 ช่อง
12. จอภาพเป็ นแบบ LED ขนาดไม่ต่ากว่า 20 นิ้ว ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1600 x 900 Pixel มีContrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 50,000:1 และมี Response Time ไม่มากกว่า 5ms มีช่องเชื่อมต่อแบบ VGA และ DVIได้รับมาตรฐาน
Energy Star และ TCO โดยมีเอกสารรับรองตรงตามรุ่ นและยีห่ อ้ ที่เสนอ

13. แป้ นพิมพ์แบบ PS/2 หรื อ USB มีจานวนแป้ นกด (Key) ไม่นอ้ ยกว่า 104 Keys มีอกั ษรภาษาไทย/อังกฤษติดบน
แป้ นอย่างถาวร
14. เมาส์แบบ PS/2 หรื อ USB แบบ Optical และมี Scroll Wheel
15. ผลิตภัณฑ์เป็ นเครื่ องที่ออกแบบและประกอบเสร็ จสมบูรณ์จากโรงงานผูผ้ ลิต ต้องเป็ นของใหม่ (Brand New)
รุ่ นล่าสุ ด (Latest Model) พร้อมที่จะใช้งานได้ทนั ที และตัวเครื่ องต้องได้รับมาตรฐาน Energy Star พร้อมเอกสาร
รับรองโดยระบุยหี่ อ้ และชื่อรุ่ น
16. ผลิตภัณฑ์อนั ประกอบด้วยตัวเครื่ อง, BIOS, จอภาพ, แป้ นพิมพ์, เมาส์ อยูภ่ ายใต้เครื่ องหมายการค้าเดียวกัน ซึ่ ง
ยอมรับใช้งานทัว่ โลก
17. รองรับระบบปฏิบตั ิการภาษาไทย Windows 7 พร้อมเอกสารรับรอง HCL ระบุยหี่ ้อ, ชื่อรุ่ น
18. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีการรับประกัน อย่างน้อย 3 ปี นับตั้งแต่วนั ส่ งมอบ พร้อมแสดงเอกสารรับรองโดย
เจ้าของผลิตภัณฑ์
19. ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก.9001 หรื อ ISO 9001 หรื อสู งกว่า
และ มอก.14001 หรื อ ISO 14001 หรื อสู งกว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพาโน้ ตบุ้ค
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทัว่ ไป
1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 4แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกา ไม่นอ้ ยกว่า
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2.0 GHz
ใช้ Chipset Mobile Intel HM76 Express หรื อสู งกว่า
มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3หรื อดีกว่า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 750 GB จานวน 1หน่วย
มีจอภาพชนิด WXGA 14 inch WXGA (1366x768) LED
มี DVD-RW หรื อดีกว่า จานวน 1หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1ช่อง
สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
มีช่องเชื่อมต่อUSB 2.0 อย่างน้อย2 ช่อง และ USB 3.0 อย่างน้อย 1 ช่อง
มีช่องเชื่อมต่อHDMI และ Card Reader 6-in-1
แบตเตอรี่ 44 Wh 4400 mAh 4-cell Li-ion standard battery pack เทียบเท่าหรื อสู งกว่า

คุณลักษณะทัว่ ไป
1. คอมพิวเตอร์ ที่เสนอ ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิ์ ในเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ในกลุ่มประเทศยุโรป

อเมริ กา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา ไทย จีน ไต้หวัน แต่อาจจะผลิตจากแหล่งอื่นภายใต้สิทธิ์ ใน
เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ในกลุ่มประเทศดังกล่าวข้างต้น
2. คอมพิวเตอร์ ที่เสนอ ต้องเป็ นรุ่ นที่ยงั อยูใ่ นสายการผลิต ในวันยืน
่ ซองเอกสารประกวดราคา(ข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค) เป็ นเครื่ องใหม่ ที่ยงั ไม่เคยติดตั้งใช้งานที่ใดมาก่อน และไม่เป็ นเครื่ องที่ถูกนามาปรับปรุ ง
สภาพใหม่ โดยต้องมีหนังสื อรับรองจากบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยืน่ ซอง
เอกสารประกวดราคา(ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (Projector)
ข้ อกาหนด/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ความสว่าง(ANSI Lumens) 3000 มากกว่าหรื อเทียบเท่า
2. ความละเอียด(พิกเซล) 1024x768 (XGA) มากกว่าหรื อเทียบเท่า
3. ค่า Contrast เท่ากับ 2600 มากกว่าหรื อเทียบเท่า
4. ขนาดภาพ (นิ้ว) 24-300 มากกว่าหรื อเทียบเท่า
5. ขนาดเครื่ อง(มม.) H/W/D:90x255x214 โดยประมาณ
6. น้ าหนัก 2.2kg โดยประมาณ
เครื่องฉายภาพสามมิติ Visualizer
ข้ อกาหนด/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็ นเครื่ องถ่ายทอดสัญญาณภาพสี จากวัตถุ 3 มิติ แผ่นใส หนังสื อพิมพ์ ฟิ ล์ม สไลด์ และอื่น
2. ขนาดเลนส์ F 2.0, f 6.0 mm. หรื อดีกว่า
3. หัวกล้องสามารถหมุนได้ไม่นอ้ ยกว่า 180 องศาในแนวราบ และ 140 องศา ในแนวดิ่ง
4. มีระบบการขยายภาพได้ไม่นอ้ ยกว่า 48เท่า ( 3x Optical + 16x Digital )
5. ระบบแสง: มีแขนไฟส่ องสว่างด้านบน 2 ข้าง(LED) และมีระบบส่ องไฟสว่างจากด้านล่าง(6W)
6. ระบบภาพ: อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ 1/2” CMOS Sensor ความละเอียด 3,200,000 Pixels
7. มีระบบปรับความคมชัดของภาพได้ท้ งั ปรับด้วยมือและระบบปรับอัตโนมัติ
8. ช่องรับสัญญาณ :RGB input x 1, Video Input x 1, S-Video Input x 1, Audio Input x 1, Microphone x1

(พร้อมVolume ปรับเสี ยง)

9. ช่องจ่ายสัญญาณ :RGB Output x2, Video Output x 2, S-Video Output x 1, Audio Stereo Output x 1
10. มีระบบแช่ภาพ ( Freeze )
11. มีระบบแบ่งภาพ (Split)
12. มี Infrared Remote Control เพื่อการควบคุมระยะไกล
13. น้ าหนัก 5 กิโลกรัม
14. ใช้กระแสไฟฟ้ า AC 220 Volts , 50/60 Hz

หูฟังพร้ อมไมค์
ข้ อกาหนด/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ให้พลังเสี ยงเบสอย่างล้ าลึก
2. ขนาดของไมค์ 6 มม. x 5มม.
3. ความต้านทาน: สู งสุ ด 2.2 ohms
4. การตอบสนอง: -58db+/-2db(0db=1v/pa)
5. อัตราส่ วนของสัญญาณ: More than 60db
6. ช่วยลดสัญญาณ: With in-3db at 1.5V
7. ความถี่ ของสัญญาณไมค์: 30Hz - 16,000Hz
8. ลาโพงขนาด: 40mm
9. การตอบสนองของลาโพง : 108db SPL at 1kHz
10. Spk Frequency Respones : 20Hz-20,000Hz
11. ความต้านทาน: 32 ohms
12. อัตราพลังงาน: 100mw
13. ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดที่: 1000mw
14. ความยาวของสายไฟ: about 2.5m
15. ชนิดของการเชื่ อมต่อ: 3.5mm stereo

หน่ วยความจาสารองชนิดพกพา
ข้ อกาหนด/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. มีความจุอย่างน้อย 1TB
2. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 นิ้ว
3. มีการเชื่อมต่อแบบUSB2.0มีน้ าหนักไม่เกิน 0.20 กิโลกรัม
4. มีการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี

เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer + Ink Tank)
ข้ อกาหนด/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ติดตั้งถังสี ภายนอกมาอย่างสมบูรณ์
2. ใช้งานในสานักงานด้วยระบบเครื อข่ายในตัว
3. สามารถ พิมพ์สี/ขาวดา,แฟ็ กซ์,สาเนา,สแกน,พิมพ์จากอุปกรณ์ภายนอกได้
4. สามารถใช้ได้กบั A3, A4, Letter, Legel และ Custum
5. ความเร็ วในการพิมพ์ที่สูงถึง 35 แผ่นต่อนาทีสาหรับงานขาวดา และ 28 แผ่นต่อนาทีสาหรับงานสี
6. การพิมพ์ให้หยดหมึกที่มีขนาดเล็กเพียง 1.5 พิโคลิตร
7. มีจอแสดงผลสี แอลซี ดีขนาด 3.3 นิ้ว สามารถตั้งค่าการถ่ายเอกสารและการสแกนสามารถชมภาพตัวอย่าง
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ของแฟกซ์หรื อใช้งานขณะปรับแก้ไขภาพได้โดยไม่ตอ้ งใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
ถาดป้ อนกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุกระดาษได้ 150 แผ่น
คุณสมบัติการเชื่ อมต่อที่หลากหลาย ที่สามารถสัง่ พิมพ์ได้โดยตรง
สแกนไปยังมัลติมีเดียการ์ด และ USB Flash Memory Drive
สามารถพิมพ์ภาพจากกล้องดิจิตลั ผ่านทางช่องสาหรับใส่ การ์ ด หรื อสายเคเบิลในรู ปแบบต่างๆ
สามารถแบ่งปั นการทางานของเครื่ องพิมพ์ เช่น การสแกน, PC Fax รวมถึงการดึงข้อมูลที่อยูใ่ นมีเดีย การ์ ด
ของกล้องดิจิตลั หรื อ Flash Memory Drive ผ่านระบบเครื อข่ายแบบใช้สาย
สามารถสแกนเอกสาร และส่ งไปยัง FTP หรื ออีเมล์เซิร์ฟเวอร์ โดยตรง เพื่อเป็ นการประหยัดเวลาและ
กระดาษ
ให้ความละเอียดในการพิมพ์ 1200x6000 จุดต่อนิ้ว
หยดหมึกขนาดเล็กเพียง 1.5 พิโคลิตร
รองรับการพิมพ์โดยตรงจากอุปกรณ์ USB
จอแสดงผลสี แอลซี ดีความกว้าง 3.3 นิ้ว
ถาดป้ อนกระดาษอัตโนมัติความจุ 50 แผ่น
รองรับระบบเครื อข่ายnetwork สามารถอ้างอิงเลข iPของเครื่ องได้
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer)
ข้ อกาหนด/อุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์เอกสาร Laser Printer

1. มีความเร็ วในการพิมพ์ (ขนาด A4) ไม่นอ้ ยกว่า 24หน้า / นาที
2.ความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า1200 x 1200 dpi
3. มีความเร็ วในการพิมพ์แผ่นแรกไม่มากกว่า 9วินาที
4. มีหน่วยความจาไม่นอ้ ยกว่า 32 MB (สู งสุ ด 32MB)

5. ภาษาจาลองการพิมพ์ PCL6, PS3
6. อินเตอร์เฟส USB 2.0 IEEE1284 Parallel
7. การเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย Ethernet 10/100 Base TX
8. แบบอักษรตัวพิมพ์ Windows Fonts/45 Scalable, 1 Bitmap
9. ระบบปฏิบตั ิการที่รองรับได้ Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/ Microsoft Windows 7/ Linux Mac OS 10.3
10 การควบคุมกระดาษ ความจุในการป้ อนกระดาษ ถาดป้ อนมาตรฐาน 250แผ่น
11. ความจุในการรับกระดาษไม่ต่ากว่า 100แผ่น
12. ขนาดของสื่ อที่ใช้พิมพ์ได้ 76 x 127มม. (3" x 5") 216 x 356มม. (8.5" x 14")
13. สามารถพิมพ์สื่อพิเศษ แผ่นใส ฉลาก ไปรษณี ยบัตร ซองจดหมาย
14. ระดับเสี ยง น้อยกว่า 54เดซิ เบล (ขณะพิมพ์) น้อยกว่า 36เดซิ เบล (ขณะพักเครื่ อง)
15. วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริ ม ชนิ ดของวัสดุสิ้นเปลือง ตลับหมึกเดี่ยว
16. ปริ มาณการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 3,000หน้าที่ 5% (ชุ ดเริ่ มต้น 1,000แผ่น)
17. ปริ มาณการพิมพ์ที่รองรับได้ต่อเดือนไม่นอ้ ยกว่า 10,000 แผ่น
6. . การบริ หารจัดการด้ านทรั พยากรและบุคลากรห้ องคอมพิวเตอร์ 1 ถึง 4 และห้ องพักครู ตลอดสั ญญา
1. ค่ากระแสไฟฟ้ า และค่าบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศ พร้อมทั้งทาความสะอาดภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
2. มีเครื่ องคอมพิวเตอร์สารอง จานวน 4 เครื่ อง
3. ค่ากระดาษ A4 สาหรับใช้ในการเรี ยนการสอน 25 รี ม ต่อภาคเรี ยน
4. ค่าอุปกรณ์เครื่ องเขียน ปากกาไวท์บอร์ ด คัตเตอร์ กรรไกร ไม้บรรทัด แผ่นรองตัด เป็ นต้น
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมพัฒนาความรู ้ครู ผสู ้ อน20,000.- บาทต่อภาคเรี ยน
6. ค่าหมึกพิมพ์ สาหรับการพิมพ์ในการเรี ยนการสอน
7. ค่าจ้างบุคลากรครู ผสู ้ อนจานวน 4 คน คนละ 15,000.- บาทต่อเดือน บวกประกันสังคม
8. อุปกรณ์ทาความสะอาดห้องเรี ยน และน้ ายาทาความสะอาด
9. การซ่อมแซมหรื อการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยูเ่ ดิมในห้องพักครู คอมคอมพิวเตอร์ และห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์
9.1 ชุดเครื่ องเสี ยง และชุดไมค์ลอย จานวน 4 ชุด
9.2 โต๊ะครู จานวน 4 ตัว
9.3 โต๊ะนักเรี ยนจานวน 112 ตัว
9.4 ระบบไฟฟ้ าภายในห้องพักครู และห้องเรี ยน
9.5 เก้าอี้ครู จานวน 12 ตัว
9.6 เก้าอี้นกั เรี ยน 240 ตัว
9.7 ตูใ้ ส่ รองเท้าจานวน 8 ตู ้
9.8จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบแขวน 4 ชุด
9.9 เครื่ องคอมพิวเตอร์ หอ้ งพักครู จานวน 10 เครื่ อง

10. ดูแลระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ระบบไฟฟ้ า พร้อมทั้งซ่อมบารุ งรักษา
11. ติดตั้งเบรกเกอร์ เป็ นสวิตซ์เปิ ด-ปิ ด สาหรับ switch hub ของห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ ท้ งั 4 ห้อง
12. วงจรเช่าอินเตอร์ เน็ต (Leased Line) พร้อมบริ การ จานวน 20,000.-บาท ต่อเดือน
13. ค่าโดเมนเนม ชื่ อ www.pp.ac.th จ่ายรายปี
14. มีบุคลากรผูช้ านาญการในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ มาประจาที่โรงเรี ยน 1 คนและให้บริ การหน่วยงาน ฝ่ าย
กลุ่มสาระฯลฯ ของโรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคมทุกหน่วยงาน
15. ผูใ้ ห้เช่าต้องจัดให้มีช่องทางในการติดต่อทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร e-mail. เพื่อให้โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม
สามารถแจ้งข้อขัดข้อง ปั ญหา ได้แบบ 5 วัน X8 ชัว่ โมง
16. ในกรณี ที่คอมพิวเตอร์ และครุ ภณั ฑ์ ตามข้อ 4 และ 5 เสี ยไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ผใู ้ ห้เช่าแจ้งให้ผเู ้ ช่าทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดหาคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการใช้งานไม่ต่ากว่าของเดิมหรื อดี
กว่าเดิมมาให้ผเู ้ ช่าใช้ทดแทนภายใน 3 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผูเ้ ช่า หากไม่สามารถจัดหาคอมพิวเตอร์ หรื อ
ครุ ภณั ฑ์ดงั กล่าวมาให้ผเู ้ ช่าใช้งานทดแทนได้ภายในเวลาที่กาหนดไว้ ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ผเู ้ ช่าปรับเป็ นรายวัน ใน
อัตรา ร้อยละ 0.2 ของราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เครื่ องนั้น ๆ ตามสัญญา นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจาก ผูเ้ ช่าจนกว่าผูใ้ ห้เช่า
จะดาเนินการดังกล่าวแล้วเสร็ จ
17. ผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการสู ญหาย หรื อเสี ยหายใด ๆที่เกิดขึ้นกับครุ ภณั ฑ์ คอมพิวเตอร์ รวมถึง อุปกรณ์ ต่าง
ๆภายในคอมพิวเตอร์ เครื่ องนั้นๆ อันไม่ใช่ความผิดของผูเ้ ช่าตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นความครอบครองของผูเ้ ช่า
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า โดยมีระยะเวลาในการเช่า 3 ปี
8. ระยะเวลาส่ งมอบของหรืองาน
งวดเดียว ภายใน ๓๐ วัน
9. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณโครงการ ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคากลาง ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
10. สถานทีต่ ิดต่ อเพือ่ ขอทราบข้ อมูลเพิม่ เติม และส่ งข้ อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่ งข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่ างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๓
โทรสาร ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๒
เว็บไซต์ www.pp.ac.th,www.gprocurement.go.th
สาธารณชนที่ตอ้ งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความเห็น ต้องเปิ ดเผยชื่ อและที่อยูข่ องผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะวิจารณ์ หรื อ
มีความเห็นด้วย

