




















แบบ บก.05 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

 
 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จ านวน 20 ชุด (ครั้งที่ 2)                             .      
                                                                                                                            .                                                               
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ       กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์                                                      .        
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          600,000.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่                      15 กรกฎาคม 2563                 . 
    เป็นเงิน          600,000.00                บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)       30,000.00       บาท 
5. ค่า Hardware                 600,000.00                                                             บาท 
6. ค่า Software                      -                                                                          บาท 
7. ค่าพัฒนาระบบ                    -                                                                          บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                      -                                                                          บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
    9.1  นายเอกภพ    แสงอริยวนิช       ต าแหน่ง       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                 . 
                                                                          ด้านเวชกรรมสาขา โสต ศอ นาสิก         . 
    9.2  นางรังสิยา    บัวส้ม               ต าแหน่ง       นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  . 
                                                                          ด้านส่งเสริมพัฒนา                            .                                                                                                                 
    9.3  นางสาวประภาพรรณ  บูชาเกียรติ     ต าแหน่ง       นักจัดการงานทั่วไป                          .   
                                                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    10.1   บริษัท พรหมวิวัฒน์ ซิสเต็ม จ ากัด                                                                       . 
    10.2   บริษัท เทคคอมเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด                                                                    . 
    10.3   บริษัท มรรคทรอนิคส์ ดีไซน์ จ ากัด                                                                      . 
    10.4   บริษัท คอมเอ็กซ์ จ ากัด                                                                                   .                                                                         
.                                                                                                         
.                  

 

 

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

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

(นางรังสิยา    บัวส้ม)                         (นางสาวประภาพรรณ  บูชาเกียรติ)    
 



    
 

 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จ านวน 20 ชุด (ครั้งที่ 2) 

 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น Intel Core i5 แบบ 4 cores 8 Threads หรือดีกว่า  

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz 
2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) แบบ DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SATA ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ความเร็ว 7200 รอบ/นาท ีและหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ 

Solid State Disk แบบ M.2 ขนาด 128 GB 
5. มี DVD+-RW Drive แบบติดตั้งภายใน หรือภายนอก 
6. มีจอภาพขนาดไม่ต่ ากว่า 23.8” ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
7. มี Wireless LAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n/ac และ Bluetooth 4.2 หรือดีกว่า 
8. มี Network Interface แบบ 10/100/1000 Mbps หรือดีกว่า 
9. มีกล้อง webcam แบบติดตั้งภายใน ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.0M 
10. มีระบบปฎิบัติการ Windows 10 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ติดตั้งมาจากโรงงาน 
11. มีระบบเสียงแบบ Sonic Master 
12. มี Power Supply ขนาดไม่เกิน 90 watts 
13. มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (I/O Interface) อย่างน้อยดังนี้ 

13.1 มีช่องต่อแบบ USB รวมไม่น้อยกว่า 5 ช่อง, โดยเป็น USB 3.1 ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
13.2 มีช่องต่อแบบ HDMI อย่างน้อย 1 ช่อง 
13.3 มีช่องเสียบ Microphone และ Headphone แบบ Combo Jack 

14. มีแป้นพิมพ์ และเมาส์ และ AC-Adapter ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ โดยประทับตรา
อย่างถาวร มาจากโรงงานผลิต 

15. มีระบบ BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ และมีการแสดง
รายละเอียดของอุปกรณ์ต่อพ่วง HDD และ RAM และ CPU ไดเ้ป็นอย่างน้อย โดยสามารถแสดง Serial Number 
ของเครื่องกับกล่องตรงกัน 
 
 

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

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

(นางรังสิยา    บัวส้ม)                             (นางสาวประภาพรรณ  บูชาเกียรติ)    
 

คุณสมบัติทั่วไป... 
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คุณสมบัติท่ัวไป 

1. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตราฐานต่างๆ โดยต้องมีเอกสารอ้างอิง ดังนี้ 
1.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000 Series 
1.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ CSA หรือ EN 
1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC 
1.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star 

2. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีระบบ Online Support ส าหรับให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรม และไดรเวอร์ต่างๆ  
เพ่ือสนับสนุนตัวผลิตภัณฑ์ 

3. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการของบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถให้บริการแบบ Onsite Service ได้พร้อมเอกสารอ้างอิง 

4. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (อุปกรณ์ท้ังชุด) แบบ Onsite Service เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
5. มีการรับประกันอุบัติเหตุ ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
6. มีการรับประกันแบบ World Wide สามารถน าเครื่องเข้ารับบริการจากศูนย์ Service ได้  
7. มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ( Call Center ) และบริการตอบค าถามแบบ online ( Real Chart ) 
8. มีศูนย์บริการ ( Service ) มากกว่า 40 แห่ง และมีจุดบริการ ( Drop point ) 24 ชั่วโมงท่ัวประเทศ 
9. มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประจ าประเทศไทยที่เสนอโดยตรงให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายใน

โครงการนี้ โดยมีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 
10. ระยะเวลาส่งมอบภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

 
 
 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียด 
 
 

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

    (  นางสาวประภาพรรณ  บูชาเกียรติ     ) 
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