คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติให้กาหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ของโรงเรียนประภัสสรรังสิต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปีงบประมาณ 2562
รายการครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการ ม. ปลาย ตามรายละเอียด ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลสาหรับผู้เรียน แบบที่ 1
จำนวน 22 ชุด รำคำกลำง ชุดละ 20,896 บำท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 8 MB
1.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1.2.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
หรือ
1.2.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
1.2.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
1.3 มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
1.4 มีหน่วยจัดเก็บ ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Disk
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จำนวน 1 หน่วย
1.5 มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
1.6 มี Hardware ตำมมำตรฐำน TPM 1.2 หรือดีกว่ำ ทำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยบนแผงวงจรหลัก
1.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
1.8 มีช่ำงเชื่อม ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
1.9 มีแป้นพิมพ์และเม้ำส์
1.10 มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
1.11 มี Wireless Card ชนิด 802.11/b/g/n โดยใช้คลื่นควำมถี่ 2.4 GHz ควำมเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 300
Mbpsจำนวน 1 หน่วย
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-22. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับผู้เรียนพร้อมเก้าอี้
จำนวน 22 ชุด รำคำกลำง ชุดละ 2,200 บำท
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
2.2.1 รำยละเอียดทั่วไป เป็นโต๊ะสำหรับวำงเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้ำอี้ มีชั้นวำงคีย์บอร์ด มีช่องสำหรับ
วำงเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งำน
2.2.2 รำยละเอียดทำงเทคนิค
2.2.2.1 โครงสร้ำงโต๊ะเป็นไม้ หรือวัสดุอื่นที่มีควำมคงทนแข็งแรง
2.2.2.2 พื้นโต๊ะทั้งแผ่นมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 19 มม. และเคลือบผิวด้ำนบนสำหรับกันน้ำ ด้วยเมลำ
มีนหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่ำ มีช่องร้อยสำยไฟหรือสำยสัญญำณต่ำง ๆ ได้
2.2.2.3 มีขนำด กว้ำง x ยำว x สูง 600 มม. X 800 มม. X 750 มม. ( + - 5 มม.)
2.2.2.4 เก้ำอี้สำหรับผู้เรียน
- รำยละเอียดทั่วไป เป็นเก้ำอี้ขำเหล็ก 4 ขำ ชุบโครเมี่ยม มีพนักพิง ไม่มีล้อเลื่อน ไม่มีทวี่ ำง
แขน หุ้มเบำะและพนักพิงด้วยหนังเทียมหรือพีวีซี มียำงรองขำเหล็กทั้ง 4 ขำ
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลแบบที่ 2
จำนวน 1 ชุด รำคำกลำง ชุดละ 27,967 บำท
คุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์
3.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 12 MB
3.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
3.2.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
หรือ
3.2.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
3.2.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
3.3 มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB

-33.4 แผงวงจรหลัก (เมนบอร์ด) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ใช้
Intel Chipset Q370 หรือChipset อื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำหรือดีกว่ำ
3.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือชนิด Solid State Disk
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GB จำนวน 1 หน่วย
3.6 มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
3.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
3.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
3.9 มีแป้นพิมพ์และเมำส์
3.10 มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
3.11 มี Wireless Card ชนิด 802.11/b/g/n โดยใช้คลื่นควำมถี่ 2.4 GHz ควำมเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 300
Mbpsจำนวน 1 หน่วย
4. หูฟังสาหรับการเรียนรู้พร้อมไมโครโฟน
จำนวน 22 ชุด รำคำกลำง ชุดละ 650 บำท
คุณลักษณะพื้นฐำน
4.1 มีลักษณะแบบคำดศีรษะ และหูฟังแบบครอบหู
4.2 ระบบเสียงเป็นแบบสเตอริโอ
4.3 สำมำรถปรับระดับตำมขนำดของศีรษะได้
4.4 ตอบสนองควำมถี่เสียง 30 Hz – 18 kHz หรือดีกว่ำ
4.5 สำยสัญญำณมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร
4.6 มีช่องเสียบที่สำมำรถเสียบกับช่องหูฟังพร้อมไมโครโฟนได้โดยตรง
5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย แบบที่ 1 (Access Point)
จำนวน 1 ชุด รำคำกลำง ชุดละ 5,817 บำท
มีคุณลักษณะเฉพำะ ดังนี้
5.1 สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IEEE 801.11 b/g/n/ac เป็นอย่ำงน้อย
5.2 สำมำรถทำงำนที่คลื่นควำมถี่ควำมถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
5.3 สำมำรถเข้ำรหัสข้อมูลตำมมำตรฐำน WEP, WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ 10/100/1000 หรือ base-T หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
5.5 สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IEEE 801.3af (Power Over internet) หรือดีกว่ำ
5.6 สำมำรถบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ผ่ำนโปรแกรม Web Browser ได้

-46. การติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 รำยกำร ชุดรำคำกลำง 7,950 บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
6.1 กำรติดตั้งวงจรไฟฟ้ำ
6.1.1 ให้มีตู้ควบคุมระบบจ่ำยไฟฟ้ำ (Consumer Unit) เป็นชนิดบัสบำร์ โดยมีจำนวนสวิตช์ตัดตอน
ดังนี้
- สวิตช์ตัดตอนหลัก ขนำด 30 A 2 สำย จำนวน 1 ชุด
- สวิตช์ตัดตอนชุดคอมพิวเตอร์สำหรับครู จำนวน 1 ชุด
- สวิตช์ตัดตอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนจำนวนไม่เกิน จุดละ 6 เครื่องต่อ 1 ชุด
- สวิตช์ตัดตอนสำหรับอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ จำนวน 1 ชุด
- สวิตช์ตัดตอนทุกตัวต้องติดตั้งในตู้ Consumer Unit เดียวกัน
6.1.2 กำรเดินสำยไฟฟ้ำหลักจำกสำยเมนของโรงเรียนถึงตู้ควบคุมระบบจ่ำยไฟของห้องต้องคำนวณ
ขนำดให้เหมำะสมกับกำรขนำดของกระแสไฟฟ้ำที่ใช้จริง
6.1.3 กำรเดินสำยจำกตู้ควบคุมไปยังเต้ำรับทุกจุดให้ใช้สำยชนิดเดี่ยว (THW) ขนำด 2.5 SQ.MM.
6.1.4 มีรำงปกปิดกำรเก็บสำยไฟ ในส่วนที่อยู่บนพื้นรำบให้ใช้รำงโค้งหลังเต่ำมีควำมคงทนแข็งแรงยึด
ติดพื้นด้วยสกรู
6.1.5 ช่วงรอยต่อรำงปกปิดระบบไฟฟ้ำ ให้ใช้ซิลิโคนหรือวัสดุอื่นปกปิดให้เรียบร้อย
6.1.6 เต้ำรับเป็นแบบ 3 ขำ ต่อเข้ำระบบสำยดิน ทุกจุด
6.1.7 ให้มีระบบสำยดิน ดังนี้
- หลักดิน (ground rod) มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 1.2 เมตร
- หลักดินตอกห่ำงจำกเสำอำคำร ไม่น้อยกว่ำ 1.2 เมตร
- สำยต่อหลักดินต้องมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 SQ.mm มีจุดต่อร่วมอยู่กับตู้ควบคุมกำรจ่ำย
ระบบไฟฟ้ำ โดยเก็บปกปิดในรำงหรือท่อให้เรียบร้อย
- ผู้เสนอรำคำต้องตอกลงดินและปิดทับหลักดินด้วยปูนซีเมนต์ให้เรียบร้อย
6.2 ติดตั้งสำยสัญญำณเครือข่ำยภำยใน (LAN)
6.2.1 ติดตั้งสำยสัญญำณเครือข่ำยด้วยสำย UTP CAT5e มีหัวต่อเชื่อมอุปกรณ์เป็นแบบ RJ45 พร้อม
ยำงกันฝุ่น โดยเก็บปกปิดสำยสัญญำณให้เรียบร้อยด้วยรำงโค้งหลังเต่ำ โดยแยกออกจำกรำงระบบไฟฟ้ำ โดยยึดติดพื้น
ให้คงทนแข็งแรงด้วยสกรู และปกปิดรอยต่อด้วยซิลิโคนหรือวัสดุอื่น พร้อมติดเครื่องหมำยแสดงคู่สำยต้นทำงปลำยทำง
ของ UTP ให้เรียบร้อย
6.2.2 กำรติดตั้งสำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตจำกต้นทำงมำยังห้องเรียนต้องมีควำมยำว ไม่เกิน 80 เมตร
เป็นเส้นเดียวกันโดยไม่มีกำรต่อและให้ใช้สำยเป็นชนิดภำยนอกอำคำร

-56.2.3 หลังกำรติดตั้งต้องส่งผังกำรเชื่อมต่อระบบแบบที่ติดตั้งจริงและมีผังหมำยเลขแสดงกำรเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในเครือข่ำย กับอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ ให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
6.3 กำรติดตั้งต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไปของระบบ ดังนี้
6.3.1 กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
6.3.2 กำรติดตั้งระบบสื่อสำรต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน IEEE โดยเสนอแบบติดตั้งให้คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ พิจำรณำก่อนลงมือติดตั้ง
7. ระยะเวลาการส่งมอบและการเบิกจ่ายเงิน
ระยะเวลำกำรส่งมอบและติดตั้งให้แล้วเสร็จ ในเวลำ 30 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ โดยเบิกจ่ำยครั้ง
เดียวเมื่อติดตั้งพร้อมใช้งำนและส่งงำนเรียบร้อยแล้ว

