
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

  

 1.ชื่อโครงการ  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝา่ยปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (บสย.) 

 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  3,150,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว)  

   4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    เป็นเงิน  3,754,202.00 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
 

 5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

               5.1  บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จ ากัด 

                5.2  บริษัท วัน เอ็นเตอรไ์พรส์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 

 6. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง  

     6.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารงานกลาง 

     6.2 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

                6.3 นายชัชวาลย์  สุนทรานนท์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. ข้อก าหนดทั่วไปและคุณลกัษณะเฉพาะ 

1.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต (Production Line) และต้องเป็น

สินค้าใหม่ยังไม่เคยติดตั้งหรือผ่านการใช้งานมาก่อนและผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ยังมิได้ประกาศ

ภาวะสิ้นสุดการขายหรือสิ้นสุดอายุหรือสิ้นสุดการบริการ (End-of-Sale หรือ End-of-Life หรือ End-of-Service) จากเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยต้องระบุในหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์หรือหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาบริษัท

เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเทศไทยเสนอมาพร้อมในวันท่ีเสนอราคา  

1.1.2  ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการต้องมีลิขสิทธิ์ท่ีสามารถใช้งานใน บสย. ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

และมีจ านวนลิขสิทธ์ิเพียงพอต่อการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น าเสนอ  
 
 



 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ  

1.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All-in-one จ านวน 60 เคร่ือง 

1.2.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel CoreTM i5 ไม่ต่ ากว่ารุ่นที่ 10 (10th 
Generation Intel Core i5) หรือชนิด AMD RyzenTM 5 ไม่ต่ ากว่ารุ่น 4000 (AMD RyzenTM 5 4000 Series) 

1.2.1.2 มีหน่วยความจ าหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
1.2.1.3 มีหน่วยเก็บข้อมลูชนิดบันทึกลงแผงวงจรหน่วยความจ า (Solid State Drives) ขนาดความจ ุ

ไม่น้อยกว่า 500GB 
1.2.1.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายใน (LAN) มาตรฐาน RJ45  
1.2.1.5 มีหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายไรส้าย (Wi-Fi) มาตรฐาน IEEE 802.11ac หรือใหม่กว่า 
1.2.1.6 มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกแบบ USB ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
1.2.1.7 มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดของหน้าจอ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 

1920x1080 
1.2.1.8 มีกล้องวีดีโอและไมค์ชนิดตดิตั้งภายในตัวเครื่อง กล้องวีดีโอมคีวามละเอียดไม่น้อยกว่า 720p 
1.2.1.9 มีระบบเสียงและมีล าโพงชนิดติดตั้งภายในตัวเครื่อง พร้อมทั้งมีช่องเชื่อมต่อไมค์และหูฟัง 
1.2.1.10 ตัวเครื่องเป็นแบบออลอินวัน (All-in-one) โดยอุปกรณ์ในข้อ 4.2.1.1-4.2.1.9 เป็น

อุปกรณ์อยูภ่ายในตัวเครื่องเดียวกัน   
1.2.1.11 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภาพ เพื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลภายนอกชนิด VGA หรือ HDMI หรือ  

DisplayPort 
1.2.1.12 มีคีย์บอร์ด (Keyboard) แบบมีแป้นพิมพ์ตัวเลข (Numeric Keyboard) โดยมีตัวหนังสือ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนปุ่ม และเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านช่องเชื่อมต่อชนิด USB  
1.2.1.13 มีเมา้สค์อมพิวเตอร์เปน็ชนิดไร้แสง (Optical Mouse) โดยเช่ือมตอ่กับคอมพิวเตอร์ผา่นช่อง

เช่ือมต่อชนิด USB 
1.2.1.14 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one , คีย์บอร์ด (Keyboard) และ เม้าส์คอมพิวเตอร์ (Mouse) ต้อง

เป็นผลิตภัณฑ์ทีม่ีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์ 
1.2.1.15 มีระบบฏิบัติการเป็นรุ่น Microsoft Windows 10 Pro 64-bit หรือใหม่กว่า 
1.2.1.16 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one และอุปกรณ์ที่ส่งมอบทุกชุดตอ้งมีคณุลกัษณะทีเ่หมือนกันทั้งหมด 
 

1.2.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบที่ 1 จ านวน 50 เคร่ือง 

1.2.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel CoreTM i5 ไม่ต่ ากว่ารุ่นที่ 10 (10th 
Generation Intel Core i5) หรือ ชนิด AMD RyzenTM 5 ไม่ต่ ากว่ารุ่น 4000 (AMD RyzenTM 5 4000 Series) 

1.2.2.2 มีหน่วยความจ าหลัก (Memory) มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB 
1.2.2.3 มีหน่วยเก็บข้อมลูชนิดบันทึกลงบนแผงวงจรหน่วยความจ า (Solid State Drives) ขนาด

ความจุไม่น้อยกว่า 500GB  
1.2.2.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายใน (LAN) มาตรฐาน RJ45  
1.2.2.5 มีหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายไรส้าย (WI-Fi) มาตรฐาน IEEE 802.11ac หรือใหม่กว่า 
1.2.2.6 มีหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนบุคคลแบบไร้สาย (PAN) มาตรฐาน Bluetooth 
1.2.2.7 มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกแบบ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 



1.2.2.8 มีชอ่งเชื่อมต่อสัญญาณภาพหรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ เพื่อเชือ่มต่อจอแสดงผล
ภายนอกแบบ HDMI  

1.2.2.9 มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ความละเอียดของหน้าจอ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 
1920x1080 

1.2.2.10 มีกล้องวีดีโอและไมค์ชนิดตดิตั้งภายในตัวเครื่อง กล้องวีดีโอมคีวามละเอียดไม่น้อยกว่า 720p 
1.2.2.11 มีระบบเสียงและมลี าโพงชนิดตดิตัง้ภายในตัวเครื่อง พร้อมทั้งมีช่องเช่ือมต่อไมค์และหูฟังได้ 
1.2.2.12 น้ าหนักของตัวเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ค มีน้ าหนักรวมไม่เกิน 2 กิโลกรัม 
1.2.2.13 มีคีย์บอร์ด (Keyboard) แบบมีแป้นพิมพ์ตัวเลข (Numeric Keypad) โดยมีตัวหนังสือ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนปุ่ม  
1.2.2.14 มีเม้าส์คอมพิวเตอร์เป็นแบบไรส้ายชนิดใช้แสง (Wireless Optical Mouse) โดยเชื่อมต่อกับ

คอมพิวเตอรผ์่านอุปกรณ์รับสัญญาณแบบ USB (USB Reciever) หรือผ่าน Bluetooth 
1.2.2.15 มีกระเปา๋ส าหรับใสเ่ครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ที่สามารถใส่เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ครุ่นท่ี

น าเสนอได ้
1.2.2.16 มีระบบปฏิบัติการเป็นรุ่น Microsoft Windows 10 Pro 64-bit หรือใหม่กว่า 
1.2.2.17 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เม้าส์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ (ถ้ามี) ต้องเป็น

ผลิตภณัฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ ์
1.2.2.18 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์ที่ส่งมอบทุกชุดต้องมีคุณลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมด 
 

1.2.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบที่ 2 จ านวน 4 เคร่ือง 
 1.2.3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel CoreTM i7 ไม่ต่ ากว่ารุ่นท่ี 10 (10th Generation  

Intel Core i7) โดยมีแกนประมวลผล (Core) อย่างน้อย 6 แกน และมีความถี่พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.20GHz หรือ มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel CoreTM i7 ไม่ต่ ากว่ารุ่นที่ 11 (11th Generation Intel Core i7) โดยมีแกนประมวลผล 
(Core) อย่างน้อย 4 แกน และสามารถเพิ่มความเร็ว CPU ให้ท างานท่ีความถี่ไม่น้อยกว่า 4.80GHz  

1.2.3.2 มีหน่วยความจ าหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16GB 
1.2.3.3 มีหน่วยเก็บข้อมูลชนิดบันทึกลงบนแผงวงจรหน่วยความจ า (Solid State Drives) ขนาด 

ความจไม่น้อยกว่า 1TB 
1.2.3.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายใน (LAN) มาตรฐาน RJ45  
1.2.3.5 มีหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายไรส้าย (WI-Fi) มาตรฐาน IEEE 802.11ac หรือใหม่กว่า 
1.2.3.6 มีหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนบุคคลแบบไร้สาย (PAN) มาตรฐาน Bluetooth 
1.2.3.7 มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกแบบ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
1.2.3.8 มีช่องเช่ือมต่อสัญญาณภาพหรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ เพื่อเช่ือมต่อจอแสดงผล

ภายนอกแบบ HDMI 
1.2.3.9 มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ความละเอียดของหน้าจอ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 

1920x1080 
1.2.3.10 มีกล้องวีดีโอและไมค์ชนิดติดตั้งภายในตัวเครื่อง กล้องวีดีโอมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 720p 
1.2.3.11 มีระบบและมีล าโพงชนิดติดตั้งภายในตัวเครื่อง พร้อมทั้งมีช่องเชื่อมต่อไมค์และหูฟังได้ 
1.2.3.12 น้ าหนักของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค มีน้ าหนักรวมไม่เกิน 2 กิโลกรัม 
1.2.3.13 มีคีย์บอร์ด (Keyboard) แบบมีแป้นพิมพ์ตัวเลข (Numeric Keypad) โดยมีตัวหนังสือ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนปุ่ม  



1.2.3.14 มีเม้าส์คอมพิวเตอร์เป็นแบบไร้สายชนิดใช้แสง (Wireless Optical Mouse) โดยเช่ือมต่อกับ 
คอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณแบบ USB (USB Reciever) หรือผ่าน Bluetooth 

1.2.3.15 มีกระเป๋าส าหรับใส่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ท่ีสามารถใส่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ครุ่นที ่
น าเสนอได้ 

1.2.3.16 มีระบบปฏิบัติการเป็นรุ่น Microsoft Windows 10 Pro 64-bit หรือใหม่กว่า 
1.2.3.17 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เม้าส์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ (ถ้ามี) ต้องเป็น 

ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์ 
1.2.3.18 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์ที่ส่งมอบทุกชุดต้องมีคุณลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมด 

 
2 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
              ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องด าเนินการดังนี ้

2.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one จ านวน 60 เครื่อง 
2.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบที่ 1 จ านวน 50 เครื่อง 
2.3 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบที่ 2 จ านวน 4 เครื่อง  
2.4 ด าเนินการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 1 ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม ส านักงานใหญ่ พร้อมด าเนินการติดตั้งโปรแกรมมาตรฐานที่ บสย. จัดเตรียมให้  
 

 

 


