




















รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส ำหรับประมวลผล จ ำนวน 30 ชุด 

 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีสถาปัตยกรรมแบบ Intel® Core™ Processors Generation 9  
   ชนิด 4 แกนแท้ ท างานที่ความถ่ีสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.3 GHz หรือดีกว่า มีหน่วยความจ าชนิด cache 

L3 ไม่น้อยกว่า 6MB 
2. มี BIOS และแผงวงจรหลักที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. มีหน่วยความจ าหลัก (System Memory) ชนิด DDR4 ไม่น้อยกว่า 8 GB พร้อมระบบบัสที่ไม่น้อยกว่า 2400 MHz    
4.  มีหน่วยความจ าเก็บข้อมูลชนิด NVMe SSD M.2 ทีม่ีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 512 GB  
5.  ตัวเครื่องต้องรองรับหน่วยเก็บข้อมูลแบบ SSD ชนิด NVMe SSD M.2 อย่างน้อย 1 ช่อง 
6. มีหน่วยควบคุมการแสดงผลทางด้านภาพจากบริษัท nVidia รุ่น GTX1050 หรือดีกว่าและหน่วยความจ าหลัก 
    ไม่น้อยกว่า 3GB DDR5 
7. มีกล้องเว็บแคมที่มีความละเอียดของการถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 720p และสามารถปิด-เปิดการใช้งานของได้  
8. มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายชนิด RJ-45 บนมาตรฐานความเร็ว 10/100/1000 Mbps  
9.  มีการท างานแบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE802.11AC และรุ่นที่ไม่ต่ ากว่า Bluetooth 4.1 
10. มีส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก USB 3.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
11. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 15.6 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 ชนิดภาพแบบ IPS screen 
12. บานพับจอภาพของตัวเครื่องสามารถกางท ามุมสูงสุด ไม่น้อยกว่า 175 องศา 
13. รองรับระบบเสียง Dolby สามารถตั้งค่าปรับความถี่ (Equalizer) ของระบบเสียงได้ 
14. มีช่องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกแบบ USB Type-C ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง 
15. มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 แท้จากโรงงาน 
16. มีไฟพ้ืนหลังใต้แป้นพิมพ์ 
17. มี Mouse แบบไร้สาย อย่างน้อย 1 ชุด 

 
 
 

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

                                           
 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 

 (นางรังสิยา    บัวส้ม)                                      (นางสาวประภาพรรณ  บูชาเกียรติ)    
 
 
 
 

คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติทั่วไป 

1. มีหนังสือทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, CE, Energy star พร้อมแนบเอกสารรับรองในวันที่ยื่นเสนอราคา 
2. มีการรับประกัน Main board, Hard Disk และอุปกรณ์ทุกชิ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
  อย่างน้อย 3 ปี พร้อมบริการซ่อมฟรีถึงสถานที่อย่างน้อย 3 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ที่ชาร์จอะแด็ปเตอร์ 
  และแบตเตอรี่รับประกันอย่างน้อย 1 ปี) 

3.  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต (สาขาประเทศไทย) ว่าอุปกรณ์ท่ีเสนอเป็น อุปกรณ์ใหม่  

    ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่ใช่เครื่องที่น ามาปรับปรุงสภาพใหม่ และต้องเป็นของแท้ เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับ 

    ทางสถาบันฯ ว่าจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องการบริการหลังการขายต่างๆ ที่เก่ียวกับอุปกรณ์ในครั้งนี้  

    โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 

4. มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประจ าประเทศไทยที่เสนอโดยตรง ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายใน 
    โครงการนี้ โดยมีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 
5. ระยะเวลาส่งมอบภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 
 
 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียด 
 

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

       (  นายเอกภพ         แสงอริยวนิช ) 
                                           

(ลงชื่อ)..........................................................................กรรมการ   
 (  นางรังสิยา         บัวส้ม   ) 

 
(ลงชื่อ)..........................................................................กรรมการ 

                 (  นางสาวประภาพรรณ    บูชาเกียรติ )    
 



แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล จ านวน 30 ชุด                                .      
                                                                                                                            .                                                               
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย       กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์                                                      .               
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                       .   .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          900,000.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่             22 มกราคม 2563                           . 
    เป็นเงิน          900,000.00                บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)            -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   บริษัท คอมเอ็กซ์ จ ากัด                                                                                   . 
    5.2   บริษัท พรหมวิวัฒน์ ซิสเต็ม จ ากัด                                                                       . 
    5.3   บริษัท มรรคทรอนิคส์ ดีไซน์ จ ากัด                                                                      . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายเอกภพ    แสงอริยวนิช       ต าแหน่ง       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                 . 
                                                                          ด้านเวชกรรมสาขา โสต ศอ นาสิก         . 
    6.2  นางรังสิยา    บัวส้ม               ต าแหน่ง       นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  . 
                                                                          ด้านส่งเสริมพัฒนา                            .                                                                                                                 
    6.3  นางสาวประภาพรรณ  บูชาเกียรติ  ต าแหน่ง       นักจัดการงานทั่วไป                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
.                                                                                                         
.                  

 

 

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

           (นายเอกภพ     แสงอริยวนิช) 
                                           
 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 

(นางรังสิยา    บัวส้ม)                            (นางสาวประภาพรรณ  บูชาเกียรติ)    
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