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(ร่ าง) คุณลักษณะครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ าย
โครงการจัดทําระบบการจัดสอบด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
1. รายละเอียดทัว่ ไป
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ต่อไปนี้จะเรี ยกโดยย่อว่า สทศ.) มีความประสงค์ที่
จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุ ภณั ฑ์ “ระบบคอมพิวเตอร์สาํ หรับการจัดตั้งเป็ นศูนย์จดั การ
ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)” (ต่อไปนี้จะเรี ยกโดยย่อว่า ระบบคอมพิวเตอร์) ที่สามารถทํางานร่ วมกับระบบ
โปรแกรม E-Testing ของ สทศ. ได้เป็ นอย่างดี เพื่อติดตั้ง ณ สทศ. และมหาวิทยาลัยศูนย์เครื อข่ายทัว่ ประเทศ เป็ นจํานวน
ทั้งสิ้น 10 แห่ง ตามเอกสารแนบท้าย

2. ขอบเขตการดําเนินงานของผู้ชนะการเสนอราคา
ผูช้ นะการเสนอราคาต้องสํารวจ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และเชื่อมโยงให้สามารถทํางานได้
ตามข้อกําหนดของ สทศ. และข้อเสนอของผูช้ นะการเสนอราคา ในกรณี ที่ตอ้ งการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรื อซอฟต์แวร์ อื่นใดที่
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกําหนดนี้ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทํางานได้ตามที่ระบุในเอกสารนี้ ให้ผเู ้ ข้าร่ วม
เสนอราคา เสนอราคาและจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ทั้งนี้ผชู ้ นะการเสนอราคาจะต้องดําเนินงานต่อไปนี้เป็ นอย่าง
น้อย
2.1. จัดหาอุปกรณ์ตามข้อกําหนดของ สทศ. รวมทั้งข้อเสนอของผูเ้ สนอราคาโดยจะต้องมีอุปกรณ์ข้นั ตํ่าสําหรับ
แต่ละแห่งดังนี้
2.1.1. เครื่ องคอมพิวเตอร์สาํ หรับผูเ้ ข้ารับการทดสอบพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 210 ชุด
2.1.2. เครื่ องคอมพิวเตอร์สาํ หรับควบคุมระบบการทดสอบประจําสนามสอบพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
2.1.3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ (เครื่ องควบคุมระดับห้องสอบ) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 5 ชุด
2.1.4. เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ จํานวน 5 ชุด
2.1.5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) จํานวน 12 หน่วย
2.1.6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) จํานวน 1 หน่วย
2.1.7. ตูส้ าํ หรับติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จํานวน 6 หน่วย
2.1.8. อุปกรณ์กล้องวงจรปิ ด จํานวน 5 ขุด
2.1.9. ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมฉากกั้น (สําหรับผูเ้ ข้ารับการทดสอบ) พร้อมเก้าอี้นงั่ ล้อเลื่อนแบบมี
พนักพิง จํานวน 200 ชุด
2.1.10. ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์สาํ หรับเครื่ องควบคุมประจําห้องสอบและเครื่ องควบคุมประจําสนามสอบ
พร้อมเก้าอี้นงั่ ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จํานวน 6 ชุด
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2.2. สํารวจสถานที่ติดตั้ง
2.3. จัดประชุมร่ วมกับ สทศ. เพื่อออกแบบการเชื่อมโยงและการติดตั้ง
2.4. จัดทําแผนการดําเนินงานและการติดตั้งอุปกรณ์ โดยต้องนําเสนอแผนให้ สทศ. พิจารณาและเห็นชอบ
2.5. เดินสายสัญญาณคุณสมบัติไม่ต่าํ กว่า CAT5E จากตูอ้ ุปกรณ์มาตรฐาน 19 นิ้ว (Rack 19”) ไปยังจุดติดตั้งเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ตามข้อ 2.1.1.-2.1.3. และ 2.1.5.-2.1.6 ตามหัวข้อ 3 “มาตรฐานการติดตั้ง” พร้อมสาย UTP Patch Cord
2.6. ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามแผน

3. มาตรฐานการติดตั้ง
ผูช้ นะการเสนอราคาต้องสํารวจและเขียนแบบแปลนแสดงตําแหน่งที่จะติดตั้งอุปกรณ์ การวางท่อร้อยสาย แนว
ท่อ และแนวสายต่างๆ อย่างละเอียด โดยมีอตั ราส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งระยะเวลาการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อย่าง
ละเอียด และต้องเสนอให้ สทศ. พิจารณาเห็นชอบก่อนจึงจะดําเนินการได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก สทศ. ก่อนเสมอ
สาย UTP ทั้งหมดให้ใช้สาย UTP CAT5E เป็ นอย่างน้อย การเดินสาย UTP ให้เดินสายแบบ Full Patch ยกเว้นการ
เดินสาย UTP สําหรับอุปกรณ์ตามข้อ 2.1.1.-2.1.3. ให้เดินแบบ Half Patch โดยปลายสายด้านอุปกรณ์ให้เป็ นหัวแบบตัวผู ้
ส่วนปลายสายอีกด้านให้ติดตั้งเข้ากับ Patch Panel โดยการการเดินสาย UTP ต้องเดินอยูใ่ นท่อร้อยสายหรื อรางร้อยสาย
ตลอดความยาวเพื่อป้ องกันความเสี ยหาย
ผูช้ นะการเสนอราคาต้องจัดเตรี ยมท่อร้อยสาย และเดินสายตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจาก สทศ. โดยสายทุก
เส้น (สาย UTP หรื อสายอื่นๆ (ถ้ามี)) ต้องมีป้าย (Label) ที่ปลายทั้งสองและระบุจุดเชื่อมโยงอย่างชัดเจน
ผูช้ นะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดตั้งท่อร้อยสาย การวางสายและการ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ หรื อความเสี ยหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานของผูช้ นะการเสนอราคา และต้องดําเนินการ
ซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพเดิมโดยเร็ ว

4. การตรวจรับ
ผูช้ นะการเสนอราคาต้องติดตั้งอุปกรณ์ท้ งั หมดให้เสร็ จสิ้นใช้งานได้ และส่งมอบให้ สทศ. โดยผูช้ นะการเสนอ
ราคาจะต้องจัดทําเอกสารต่างๆ เพื่อส่งมอบขั้นตํ่าดังนี้
4.1. เอกสารระบุอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ คู่มือ หรื อสิ่ งอื่นใดที่จะตรวจรับ โดยระบุชนิด ยีห่ อ้ จํานวน หมายเลขประจํา
อุปกรณ์ (Serial Number) สถานที่ติดตั้งหรื อรายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นในการตรวจรับให้กบั สทศ.
4.2. แผนผังการติดตั้งจริ ง (As-Built) ในรู ปแบบกระดาษ ขนาดไม่เล็กกว่า A3 อย่างน้อย 3 ชุด โดยแผนผังการ
ติดตั้งจริ งจะต้องแสดงจุดติดตั้ง หมายเลขจุดติดตั้ง พร้อมแนวการเดินสาย ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นอย่างชัดเจน
4.3. ผลการทดสอบสายสัญญาณ จากอุปกรณ์ทดสอบสายสัญญาณโดยเฉพาะ โดยจะต้องทดสอบสายสัญญาณทุด
เส้นตามมาตรฐานของสายสัญญาณประเภทนั้นๆ (ยกเว้น สาย UTP Cord)
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5. ข้ อกําหนดคุณสมบัติข้นั ตํ่าของอุปกรณ์ สําหรับแต่ ละแห่ ง จํานวน 10 แห่ ง
5.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับผู้เข้ ารับการทดสอบ พร้ อมอุปกรณ์ จํานวน 210 เครื่อง
- ตัวเครื่ องมีการออกแบบให้หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึกข้อมูล และจอแสดงผล บรรจุอยูใ่ นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกัน
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีคุณสมบัติดงั นี้
o มีความเร็ วไม่ต่าํ กว่า 2.5 GHz
o มีจาํ นวน core รวมไม่นอ้ ยกว่า 2 cores
o มีจาํ นวน Thread ไม่นอ้ ยกว่า 4 thread
o มีหน่วยความจําแคชรวม ไม่ต่าํ กว่า 3 MB
o รองรับการประมวลผลชุดคําสัง่ แบบ 64 บิต
o รองรับการประมวลผลชุดคําสัง่ การเข้ารหัสแบบ AES ในระดับฮาร์ดแวร์
o รองรับหน่วยความจําหลักแบบ DDR3ได้ไม่นอ้ ยกว่า 8 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ความเร็ วรอบไม่นอ้ ยกว่า 7,200 รอบต่อนาที ขนาดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 750 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีระบบควบคุมการแสดงผลที่รองรับการแสดงผลสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 1920x1080 จุด ติดตั้งภายในตัวเครื่ อง
- มีดีวดี ีไดร์ฟชนิด DVD +/- RW ที่สามารถอ่านและเขียนแผ่นดีวดี ี ได้ หรื อดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีแป้ นพิมพ์ที่มีเครื่ องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่ องที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่ องแบบ USB หรื อดีกว่า พร้อมตัวอักษร
ภาษาไทยและอังกฤษติดถาวรบนแป้ นพิมพ์
- มีเมาส์ที่มีปุ่มไม่ต่าํ กว่า 2 ปุ่ มที่เป็ นแบบ Wheel mouse เชื่อมต่อกับตัวเครื่ องแบบ USB หรื อดีกว่ามีเครื่ องหมาย
การค้าเดียวกับตัวเครื่ อง ใช้แสงในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเมาส์ หรื อเทคโนโลยีอื่นที่ดีกว่า
- มีแหล่งจ่ายไฟภายในตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้กบั ระบบไฟ 230V 50 Hz กําลังไฟไม่เกิน 200W
- มีช่องสัญญาณต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
o แบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB 2.0 หรื อ 3.0 รวมกันไม่ต่าํ กว่า 4 ช่อง โดยต้องมีอย่างน้อย 2 ช่อง
เป็ นแบบ USB 3.0 ซึ่งอยูด่ า้ นหน้าหรื อด้านข้างของเครื่ อง
o แบบ RJ45 สําหรับเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย 10/100/1000 Mbps ไม่ต่าํ กว่า 1 ช่อง
o สัญญาณเสี ยงเข้า (Microphone/line in) อยูด่ า้ นหน้าหรื อด้านข้างของเครื่ องไม่ต่าํ กว่า 1ช่อง
o สัญญาณเสี ยงออก (Headphone/line out) อยูด่ า้ นหน้าหรื อด้านข้างของเครื่ องไม่ต่าํ กว่า 1 ช่อง
- รองรับการสัง่ การเปิ ดเครื่ องโดยการส่งระบบปฏิบตั ิการจากเครื่ องแม่ข่ายผ่านระบบเครื อข่าย (Boot-on LAN)
- มีกล้องบันทึกภาพขนาดความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1.3 Megapixels ติดตั้งแบบฝังในตัวเครื่ องจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1
หน่วย
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- มีจอแสดงผลสี แบบ LED ที่มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 20 นิ้ว สามารถแสดงผลที่
ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1366x768 จุด จํานวน 1 หน่วย โดยจะต้องไม่มี Dead Pixel และมีทศั นะวิสยั การมอง
(Field of View) ของหน้าจอให้มองเห็นได้เฉพาะแนวตรง ทั้งนี้ จะด้วยคุณสมบัติของตัวจอแสดงผลเอง หรื อโดย
การติดตั้งอุปกรณ์เสริ มภายนอกก็ได้
- มีระบบประมวลผลที่ใช้สาํ หรับจัดการด้านเสี ยง (Audio) และอุปกรณ์รับฟังเสี ยงแบบสวมใส่รายบุคคล (หูฟัง) ที่
สามารถตัดเสี ยงรบกวนจากภายนอกได้ จํานวน 1 หน่วย
- ตัวเครื่ องสามารถควบคุมและจํากัดการใช้งานช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ภายนอก โดยผูใ้ ช้ได้
- มีหมายเลขประจําเครื่ อง (Serial Number) ติดที่เครื่ องอย่างชัดเจนมาจากโรงงาน และสามารถตรวจสอบหมายเลข
ประจําเครื่ องผ่านทางซอฟต์แวร์ได้
- ตัวเครื่ องและแผงวงจรหลักเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่ องหมายการค้าเดียวกัน โดยจะต้องแสดงเครื่ องหมายการค้าให้
เห็นอย่างชัดเจนจากโรงงานที่ผลิต และสามารถตรวจสอบได้จากซอฟต์แวร์
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน Energy Star 5 และ EPEAT Gold
- สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมเครื่ องแบบ Kensington เพื่อป้ องกันการโจรกรรมและป้ องกันการเปิ ดฝา
เครื่ องได้
- ตัวเครื่ องติดตั้งพร้อมกับระบบสํารองไฟฟ้ าที่สามารถจ่ายไฟฟ้ าสํารองได้ไม่นอ้ ยกว่า 500 VA จํานวน 1 หน่วยต่อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง
- ติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 7 Home Edition หรื อดีกว่า ในสภาพพร้อมใช้งานที่มีลิขสิ ทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
- ผ่านการรองรับมาตรฐานความปลอดภัย IEC, FCC Class B และ UL เป็ นอย่างน้อย
- มีคู่มือการติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อ User Manual สําหรับคอมพิวเตอร์ที่เสนอ
- บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่จะเสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริ การ Download คู่มือ, Driver และ
BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคาด้วย
- มีการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรื อเจ้าของเครื่ องหมายการค้า เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี แบบ Onsite
Service นับจากวันที่ตรวจรับ
- การเข้ามาบริ การหลังได้รับแจ้งเหตุขดั ข้อง ต้องเข้ามาบริ การภายใน 1 วันทําการหลังจากวันที่แจ้งเหตุ และในกรณี
อุปกรณ์ชาํ รุ ดจะต้องนําอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรื อดีกว่ามาเปลี่ยนภายใน 3 วันทําการ
5.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับควบคุมระบบการทดสอบประจําสนามสอบ พร้ อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีคุณสมบัติดงั นี้
o มีความเร็ วไม่ต่าํ กว่า 3.0 GHz
o มีจาํ นวน core รวมไม่นอ้ ยกว่า 4 cores
o มีหน่วยความจําแคชรวม ไม่ต่าํ กว่า 3 MB
o รองรับการประมวลผลชุดคําสัง่ แบบ 64 บิต
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o รองรับการประมวลผลชุดคําสัง่ การเข้ารหัสแบบ AES ในระดับฮาร์ดแวร์
o รองรับหน่วยความจําหลักแบบ DDR3ได้ไม่นอ้ ยกว่า 16 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ความเร็ วรอบไม่นอ้ ยกว่า 7,200 รอบต่อนาที ขนาดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB และรองรับการ
แสดงผลสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 1920x1080 จุดผ่านทางหน้าจอได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้าจอ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วย
- แผงวงจรหลักรองรับการติดตั้งหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเพิม่ เติมได้สูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วย
- มีดีวดี ีไดร์ฟชนิด DVD +/- RW ที่สามารถอ่านและเขียนแผ่นดีวดี ี ได้ หรื อดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีแป้ นพิมพ์ที่มีเครื่ องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่ องที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่ องแบบ USB หรื อดีกว่าพร้อมตัวอักษร
ภาษาไทยและอังกฤษติดถาวรบนแป้ นพิมพ์
- มีเมาส์ที่มีปุ่มไม่ต่าํ กว่า 2 ปุ่ มที่เป็ นแบบ Wheel mouse เชื่อมต่อกับตัวเครื่ องแบบ USB หรื อดีกว่า มีเครื่ องหมาย
การค้าเดียวกับตัวเครื่ อง ใช้แสงในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเมาส์ หรื อเทคโนโลยีอื่นที่ดีกว่า
- มีแหล่งจ่ายไฟภายในตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้กบั ระบบไฟ 230V 50 Hz
- มีช่องสัญญาณต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
o แบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB 2.0 หรื อ 3.0 รวมกันไม่ต่าํ กว่า 4 ช่อง โดยต้องมีอย่างน้อย 2 ช่อง
เป็ นแบบ USB 3.0 ซึ่งอยูด่ า้ นหน้าหรื อด้านข้างของเครื่ อง
o แบบ RJ45 สําหรับเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย 10/100/1000 Mbps ไม่ต่าํ กว่า 2 ช่อง
o สัญญาณเสี ยงเข้า (Microphone/line in) อยูด่ า้ นหน้าหรื อด้านข้างของเครื่ องไม่ต่าํ กว่า 1ช่อง
o สัญญาณเสี ยงออก (Headphone/line out) อยูด่ า้ นหน้าหรื อด้านข้างของเครื่ องไม่ต่าํ กว่า 1 ช่อง
- มีกล้องบันทึกภาพขนาดความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1.3 Megapixels จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วย
- มีจอแสดงผลสี แบบ LED ที่มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 22 นิ้ว โดยจะต้องไม่มี
Dead Pixel และสามารถแสดงผลที่ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1920x1080 จุด จํานวน 2 หน่วย
- มีหมายเลขประจําเครื่ อง (Serial Number) ติดที่เครื่ องอย่างชัดเจนมาจากโรงงาน และสามารถตรวจสอบหมายเลข
ประจําเครื่ องผ่านทางซอฟต์แวร์ได้
- ตัวเครื่ องและแผงวงจรหลักเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่ องหมายการค้าเดียวกัน โดยจะต้องแสดงเครื่ องหมายการค้าให้
เห็นอย่างชัดเจนจากโรงงานที่ผลิต และสามารถตรวจสอบได้จากซอฟต์แวร์
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน Energy Star 5 และ EPEAT Gold
- สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมเครื่ องแบบ Kensington เพื่อป้ องกันการโจรกรรมและป้ องกันการเปิ ดฝา
เครื่ องได้
- ตัวเครื่ องติดตั้งพร้อมกับระบบสํารองไฟฟ้ าที่สามารถจ่ายไฟฟ้ าสํารองได้ไม่นอ้ ยกว่า 1000 VA จํานวน 1 หน่วย
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- ติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 7 Professional Edition (64 bit) หรื อดีกว่า ในสภาพพร้อมใช้
งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- ผ่านการรองรับมาตรฐานความปลอดภัย IEC, FCC Class B และ UL เป็ นอย่างน้อย
- มีคู่มือการติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อ User Manual สําหรับคอมพิวเตอร์ที่เสนอ
- บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่จะเสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริ การ Download คู่มือ, Driver และ
BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบในเอกสารเสนอราคาด้วย
- ในระยะเวลารับประกัน หากจอภาพ LED มี dead pixel เกินกว่า 5 จุด ผูข้ ายจะต้องนําจอภาพใหม่ที่ไม่มี dead pixel
มาเปลี่ยนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- มีการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรื อเจ้าของเครื่ องหมายการค้า เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี แบบ Onsite
Service นับจากวันที่ตรวจรับ
- การเข้ามาบริ การหลังได้รับแจ้งเหตุขดั ข้อง ต้องเข้ามาบริ การภายใน 1 วันทําการหลังจากวันที่แจ้งเหตุ และในกรณี
อุปกรณ์ชาํ รุ ดจะต้องนําอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรื อดีกว่ามาเปลี่ยนภายใน 2 วันทําการ
5.3. เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องควบคุมระดับห้ องสอบ) พร้ อมอุปกรณ์ จํานวน 5 เครื่อง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีคุณสมบัติดงั นี้
o มีความเร็ วไม่ต่าํ กว่า 3.0 GHz
o มีจาํ นวน core รวมไม่นอ้ ยกว่า 4 cores
o มีหน่วยความจําแคชรวม ไม่ต่าํ กว่า 3 MB
o รองรับการประมวลผลชุดคําสัง่ แบบ 64 บิต
o รองรับการประมวลผลชุดคําสัง่ การเข้ารหัสแบบ AES ในระดับฮาร์ดแวร์
o รองรับหน่วยความจําหลักแบบ DDR3ได้ไม่นอ้ ยกว่า 16 GB
- -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 GB
- แผงวงจรหลัก (Mainboard) รองรับการติดตั้งหน่วยความจําหลักเพิม่ เติมได้สูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 16 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ความเร็ วรอบไม่นอ้ ยกว่า 7,200 รอบต่อนาที ขนาดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB และรองรับการ
แสดงผลสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 1920x1080 จุดผ่านทางหน้าจอได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้าจอ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วย
- มีดีวดี ีไดร์ฟชนิด DVD +/- RW ที่สามารถอ่านและเขียนแผ่นดีวดี ี ได้ หรื อดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีแป้ นพิมพ์ที่มีเครื่ องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่ องที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่ องแบบ USB หรื อดีกว่า พร้อมตัวอักษร
ภาษาไทยและอังกฤษติดถาวรบนแป้ นพิมพ์
- มีเมาส์ที่มีปุ่มไม่ต่าํ กว่า 2 ปุ่ มที่เป็ นแบบ Wheel mouse เชื่อมต่อกับตัวเครื่ องแบบ USB หรื อดีกว่า มีเครื่ องหมาย
การค้าเดียวกับตัวเครื่ อง ใช้แสงในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเมาส์ หรื อเทคโนโลยีอื่นที่ดีกว่า
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- มีแหล่งจ่ายไฟภายในตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้กบั ระบบไฟ 230V 50 Hz
- มีช่องสัญญาณต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
o แบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB 2.0 หรื อ 3.0 รวมกันไม่ต่าํ กว่า 4 ช่อง โดยต้องมีอย่างน้อย 2 ช่อง
เป็ นแบบ USB 3.0 ซึ่งอยูด่ า้ นหน้าหรื อด้านข้างของเครื่ อง
o แบบ RJ45 สําหรับเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย 10/100/1000 Mbps ไม่ต่าํ กว่า 2 ช่อง
o สัญญาณเสี ยงเข้า (Microphone/line in) อยูด่ า้ นหน้าหรื อด้านข้างของเครื่ องไม่ต่าํ กว่า 1ช่อง
o สัญญาณเสี ยงออก (Headphone/line out) อยูด่ า้ นหน้าหรื อด้านข้างของเครื่ องไม่ต่าํ กว่า 1 ช่อง
- มีกล้องบันทึกภาพขนาดความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1.3 Megapixels จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วย
- มีจอแสดงผลสี แบบ LED ที่มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 22 นิ้ว โดยจะต้องไม่มี
Dead Pixel และสามารถแสดงผลที่ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1920x1080 จุด จํานวน 2 หน่วย
- มีหมายเลขประจําเครื่ อง (Serial Number) ติดที่เครื่ องอย่างชัดเจนมาจากโรงงาน และสามารถตรวจสอบหมายเลข
ประจําเครื่ องผ่านทางซอฟต์แวร์ได้
- ตัวเครื่ องและแผงวงจรหลักเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่ องหมายการค้าเดียวกัน โดยจะต้องแสดงเครื่ องหมายการค้าให้
เห็นอย่างชัดเจนจากโรงงานที่ผลิต และสามารถตรวจสอบได้จากซอฟต์แวร์
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน Energy Star 5 และ EPEAT Gold
- สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมเครื่ องแบบ Kensington เพื่อป้ องกันการโจรกรรมและป้ องกันการเปิ ดฝา
เครื่ องได้
- ตัวเครื่ องติดตั้งพร้อมกับระบบสํารองไฟฟ้ าที่สามารถจ่ายไฟฟ้ าสํารองได้ไม่นอ้ ยกว่า 1000 VA จํานวน 1 หน่วย
- ติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 7 Professionnal Edition (64 bit) หรื อดีกว่า ในสภาพพร้อม
ใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- ผ่านการรองรับมาตรฐานความปลอดภัย IEC, FCC Class B และ UL เป็ นอย่างน้อย
- มีคู่มือการติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อ User Manual สําหรับคอมพิวเตอร์ที่เสนอ
- บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่จะเสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริ การ Download คู่มือ, Driver และ
BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบในเอกสารเสนอราคาด้วย
- ในระยะเวลารับประกันหากจอภาพ LED มี dead pixel เกินกว่า 5 จุด ผูข้ ายจะต้องนําจอภาพใหม่ที่ไม่มี dead pixel
มาเปลี่ยนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- มีการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรื อเจ้าของเครื่ องหมายการค้า เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี แบบ Onsite
Service นับจากวันที่ตรวจรับ
- การเข้ามาบริ การหลังได้รับแจ้งเหตุขดั ข้อง ต้องเข้ามาบริ การภายใน 1 วันทําการหลังจากวันที่แจ้งเหตุ และในกรณี
อุปกรณ์ชาํ รุ ดจะต้องนําอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรื อดีกว่ามาเปลี่ยนภายใน 3 วันทําการ
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5.4. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ้ค สําหรับใช้ เป็ นเครื่องควบคุมการทดสอบระดับห้ องสอบ และ/หรือ ระดับสนามสอบ ในกรณี
ทีม่ คี วามจําเป็ นต้ องจัดการทดสอบเพิม่ เติมในสถานทีอ่ นื่ ทีต่ ้องใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสถานทีน่ ้นั เป็ นเครื่องสําหรับผู้เข้ า
รับการทดสอบ จํานวน 5 เครื่อง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีคุณสมบัติดงั นี้
o มีความเร็ วไม่ต่าํ กว่า 2.4 GHz
o มีจาํ นวน core รวมไม่นอ้ ยกว่า 4 cores
o มีหน่วยความจําแคชรวม ไม่ต่าํ กว่า 3 MB
o รองรับการประมวลผลชุดคําสัง่ แบบ 64 บิต
o รองรับการประมวลผลชุดคําสัง่ การเข้ารหัสแบบ AES ในระดับฮาร์ดแวร์
o รองรับหน่วยความจําหลักแบบ DDR3ได้ไม่นอ้ ยกว่า 8 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ความเร็ วรอบไม่นอ้ ยกว่า 5,400 รอบต่อนาที ขนาดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB จํานวนไม่นอ้ ย
กว่า 1 หน่วย
- มีดีวดี ีไดร์ฟชนิด DVD +/- RW ที่สามารถอ่านและเขียนแผ่นดีวดี ีได้ หรื อดีกว่า จํานวน 1 หน่วย ติดตั้งอยูภ่ ายใน
ตัวเครื่ อง
- มีช่องสัญญาณต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
o แบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB 2.0 หรื อ 3.0 รวมกันไม่ต่าํ กว่า 2 ช่อง โดยต้องมีอย่างน้อย 1 ช่อง
เป็ นแบบ USB 3.0 ซึ่งอยูด่ า้ นหน้าหรื อด้านข้างของเครื่ อง
o แบบ RJ45 สําหรับเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย 10/100/1000 Mbps ไม่ต่าํ กว่า 1 ช่อง
o สัญญาณเสี ยงเข้า (Microphone/line in) อยูด่ า้ นหน้าหรื อด้านข้างของเครื่ องไม่ต่าํ กว่า 1ช่อง
o สัญญาณเสี ยงออก (Headphone/line out) อยูด่ า้ นหน้าหรื อด้านข้างของเครื่ องไม่ต่าํ กว่า 1 ช่อง
- รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ได้ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน 802.11b/g/n และ Bluetooth 2.0
- มีกล้องบันทึกภาพขนาดความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1.3 Megapixels จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วย
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อ LED ที่มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 14 นิ้ว โดยจะต้องไม่มี
Dead Pixel และรองรับการแสดงผลที่ความละเอียดสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 1366x768 จุด
- ตัวเครื่ องติดตั้งพร้อมกับแบตเตอรี่ ที่มีความจุไฟฟ้ าไม่นอ้ ยกว่า 4000 mAh
- มีหมายเลขประจําเครื่ อง (Serial Number) ติดที่เครื่ องอย่างชัดเจนมาจากโรงงาน และสามารถตรวจสอบหมายเลข
ประจําเครื่ องผ่านทางซอฟต์แวร์ได้
- ตัวเครื่ องและแผงวงจรหลักเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่ องหมายการค้าเดียวกัน โดยจะต้องแสดงเครื่ องหมายการค้าให้
เห็นอย่างชัดเจนจากโรงงานที่ผลิต และสามารถตรวจสอบได้จากซอฟต์แวร์
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- สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมเครื่ องแบบ Kensington เพื่อป้ องกันการโจรกรรมได้
- ผ่านการรองรับมาตรฐานความปลอดภัย IEC, FCC Class B และ UL เป็ นอย่างน้อย
- มีคู่มือการติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อ User Manual สําหรับคอมพิวเตอร์ที่เสนอ
- บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่จะเสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริ การ Download คู่มือ, Driver และ
BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้ดว้ ย
- มีการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรื อเจ้าของเครื่ องหมายการค้า เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี แบบ Onsite
Service นับจากวันที่ตรวจรับ
- การเข้ามาบริ การหลังได้รับแจ้งเหตุขดั ข้อง ต้องเข้ามาบริ การภายใน 1 วันทําการหลังจากวันที่แจ้งเหตุ และในกรณี
อุปกรณ์ชาํ รุ ดจะต้องนําอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรื อดีกว่ามาเปลี่ยนภายใน 3 วันทําการ
5.5. อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ (L2 Switch) จํานวน 12 หน่ วย
- เป็ นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อทําหน้าที่ L2 Switch โดยเฉพาะ
- สามารถติดตั้งในตูอ้ ปุ กรณ์มาตรฐาน 19 นิ้วได้
- มีความสูงไม่เกิน 2U
- มีอตั ราเร็ วของช่องทางสื่ อสารหลัก (Backplane หรื อ Switching Fabric) ไม่นอ้ ยกว่า 40 Gbps
- สามารถส่งผ่านข้อมูล (Packet Switching หรื อ Forwarding Rate) ไม่นอ้ ยกว่า 20 Gbps
- มีพอร์ทแบบ 10/100/1000 Ethernet จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 24 พอร์ท
- สามารถ Forward ข้อมูลในระดับ Layer 2 ในระดับฮาร์ดแวร์
- ทํางานด้าน Spanning Tree ตามมาตรฐาน IEEE 802.1D, IEEE802.1s และ IEEE802.1w ได้
- สามารถทํา VLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.1Q ได้
- รองรับการทํา VLAN ไม่นอ้ ยกว่า 128 VLAN
- สามารถใช้งาน IP Multicast ตามมาตรฐาน IGMPv3 Snooping ได้
- สามารถบริ หารจัดการอุปกรณ์ผา่ นทางโปรแกรม Web Browser หรื อ Command line ได้
- มีรหัสผ่านอย่างน้อย 2 ระดับคือ ระดับที่สามารถดูสถานะทัว่ ไปของอุปกรณ์ และระดับที่สามารถแก้ไข
Configuration ของอุปกรณ์
- สามารถ Upgrade ระบบปฏิบตั ิการของอุปกรณ์ผา่ นโปรโตคอล TFTP ได้
- สามารถจัดเก็บ/กูค้ ืน Configuration ของอุปกรณ์ในลักษณะ Text File ผ่านโปรโตคอล TFTP ได้
- สามารถใช้กบั ไฟฟ้ า 220V 50 Hz ได้
- ผ่านการรองรับมาตรฐานความปลอดภัย IEC, FCC Class B และ UL เป็ นอย่างน้อย
- มีสญ
ั ญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายทุกช่อง
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5.6. อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ (L3 Switch) จํานวน 1 หน่ วย
- เป็ นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อทําหน้าที่ L3 Switch โดยเฉพาะ
- สามารถติดตั้งในตูอ้ ปุ กรณ์มาตรฐาน 19 นิ้วได้
- มีความสูงไม่เกิน 3U
- มีอตั ราเร็ วของช่องทางสื่ อสารหลัก (Backplane หรื อ Switching Fabric) ไม่นอ้ ยกว่า 80 Gbps
- สามารถส่งผ่านข้อมูล (Packet Switching หรื อ Forwarding Rate) ไม่นอ้ ยกว่า 40 Gbps
- มีพอร์ทแบบ 10/100/1000 Ethernet จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 16 พอร์ท
- ทํางานด้าน Spanning Tree ตามมาตรฐาน IEEE 802.1D, IEEE802.1s และ IEEE802.1w ได้
- สามารถทํา VLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.1Q ได้
- รองรับการทํา VLAN ไม่นอ้ ยกว่า 255 VLAN
- สามารถใช้งาน IP Multicast ตามมาตรฐาน IGMPv3 Snooping ได้
- สามารถทํางานแบบ DHCP Relay และ DHCP Server โดยสามารถทํา DHCP Relay option 82 ได้เพื่อ
ป้ องกันการ spoof ip หรื อ MAC Address ได้
- สามารถบริ หารจัดการอุปกรณ์ผา่ นทางโปรแกรม Web Browser หรื อ Command line ได้
- มีรหัสผ่านอย่างน้อย 2 ระดับคือ ระดับที่สามารถดูสถานะทัว่ ไปของอุปกรณ์ และระดับที่สามารถแก้ไข
Configuration ของอุปกรณ์
- สามารถ Upgrade ระบบปฏิบตั ิการของอุปกรณ์ผา่ นโปรโตคอล TFTP ได้
- สามารถจัดเก็บ/กูค้ ืน Configuration ของอุปกรณ์ในลักษณะ Text File ผ่านโปรโตคอล TFTP ได้
- สามารถใช้กบั ไฟฟ้ า 220V 50 Hz ได้
- ผ่านการรองรับมาตรฐานความปลอดภัย IEC, FCC Class B และ UL เป็ นอย่างน้อย
- มีสญ
ั ญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายทุกช่อง
5.7. ตู้อุปกรณ์ สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ จํานวน 6 หน่ วย
- เป็ นตู ้ Rack ปิ ด ขนาด 19 นิ้ว โดยมีลึกไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร ทั้งนี้จะต้องใส่อุปกรณ์ตามข้อ 5.5-5.6 ได้
- มีความสูงไม่นอ้ ยกว่า 12 U
- มีช่องเสี ยบไฟฟ้ า จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 ช่อง
- มี Patch Panel ที่เพียงพอกับการใช้งาน
- มีพดั ลมสําหรับระบายความร้อน ไม่นอ้ ยกว่า 2 ตัว
- ระบบเชื่อมต่อไฟฟ้ าหลักของตู ้ ติดตั้งพร้อมกับระบบสํารองไฟฟ้ าที่สามารถจ่ายไฟฟ้ าสํารองได้ไม่นอ้ ยกว่า
1000 VA จํานวน 1 หน่วย
5.8. ครุภัณฑ์ กล้ องวงจรปิ ด ใช้ สําหรับบันทึกและเฝ้ าระวังในห้ องจัดการทดสอบ ซึ่งเป็ นห้ องสี่เหลีย่ ม ขนาดระหว่าง 100150 ตารางเมตร จํานวน 5 ขุด แต่ละชุดประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วย:
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- กล้องวงจรปิ ดสําหรับติดตั้งแบบคงที่ จํานวน 5 ตัว
- เครื่ องบันทึกภาพดิจิตอล พร้อมสื่ อบันทึกถาวร (Hard disk Drive) ความจุไม่ต่าํ กว่า 1TB จํานวน 1 เครื่ อง
- จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 22” จํานวน 1 เครื่ อง
- ระบบสํารองไฟฟ้ าที่สามารถจ่ายไฟฟ้ าสํารองได้ไม่นอ้ ยกว่า 1000 VA จํานวน 1 เครื่ อง
- โต๊ะตั้งอุปกรณ์บนั ทึกภาพ จอแสดงผล และระบบสํารองไปข้างต้น จํานวน 1 ตัว
5.9. ชุดโต๊ ะคอมพิวเตอร์ พร้ อมฉากกั้น (สําหรับผู้เข้ ารับการทดสอบ) พร้ อมเก้ าอีน้ ั่งล้อเลือ่ นแบบมีพนักพิง
จํานวน 200 ชุด
- โต๊ะ 1 ที่นงั่ ขนาด ไม่นอ้ ยกว่า (450X800X1,200) ม.ม. (กว้างXยาวXสูง) และต้องรองรับการวางครุ ภณั ฑ์
คอมพิวเตอร์ตามข้อ 2.1.1 ด้านข้างบุพรม
-

โครงสร้างเป็ นไม้ปาร์ติเกิลหน้าโต๊ะปิ ดทับด้วยเมลามีน

-

ความหนาของไม้ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 25 ม.ม.

-

ด้านหน้ามีกระจกใส และ สติกเกอร์สาํ หรับบอกเบอร์ตาํ แหน่งผูส้ อบ

-

มีถาดวางคียบ์ อร์ดทและเมาส์ สามารถเลื่อนเข้าออกได้

-

ใต้โต๊ะมีรางสําหรับเก็บสายต่างๆ
- เก้าอี้โครงสร้างเป็ นโลหะเคลือบสี

-

ที่นงั่ และพนักพิง บุดว้ ยฟองนํ้า หุม้ ด้วยหนังเทียม

-

ขาเก้าอี้เป็ นล้อเลื่อนห้าแฉก เคลื่อนที่ได้

-

เก้าอี้สามารถปรับระดับสูงตํ่าได้

-

ที่นงั่ หมุนได้รอบตัว

5.10. ชุดโต๊ ะคอมพิวเตอร์ สําหรับเครื่องควบคุมประจําห้ องสอบและเครื่องควบคุมประจําสนามสอบ พร้ อมเก้ าอีน้ งั่ ล้ อเลือ่ น
แบบมีพนักพิง จํานวน 6 ชุด
- โต๊ะคอมพิวเตอร์มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า (1,500X750X750) ม.ม. (กว้างXยาวXสูง) รองรับการติดตั้งครุ ภณั ฑ์
คอมพิวเตอร์ตามข้อ 2.1.2 และ 2.1.3
-

โครงสร้างเป็ นไม้ปาร์ติเกิลหน้าโต๊ะปิ ดทับด้วยเมลามีน
- ความหนาของไม้ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 25 ม.ม.
- มีถาดวางคียบ์ อร์ดทและเมาส์ สามารถเลื่อนเข้าออกได้
- ใต้โต๊ะมีรางสําหรับเก็บสายต่างๆ
- เก้าอี้โครงสร้างเป็ นโลหะเคลือบสี
- ที่นง่ั และพนักพิง บุดว้ ยฟองนํ้า หุม้ ด้วยหนังเทียม

-

ที่นงั่ หมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงตํ่าได้

-

มีที่ทา้ วแขน
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6. สถานทีส่ ําหรับติดตั้งอุปกรณ์
ลําดับ

หน่ วยงาน

จังหวัด

รายละเอียดสถานที่

1

สทศ.

กรุ งเทพฯ

(ระบุรายละเอียดในภายหลัง)

2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุ งเทพฯ

(ระบุรายละเอียดในภายหลัง)

3

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กรุ งเทพฯ

(ระบุรายละเอียดในภายหลัง)

4

ม.ขอนแก่น

ขอนแก่น

(ระบุรายละเอียดในภายหลัง)

5

ม.เชียงใหม่

เชียงใหม่

(ระบุรายละเอียดในภายหลัง)

6

ม.นเรศวร

พิษณุโลก

อาคารปราบไตรจักร กองบริ การการศึกษา สํานัก
อธิการบดี :
- ห้องปราบไตรจักร 14 (17 x 26 ตร.ม.)
- ห้องปราบไตรจักร 34 (17 x 26 ตร.ม.)

7

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสี มา

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี :
- ห้อง 214 (ขนาด 6 x 18 ตร.ม.)
-ห้อง 219 (ขนาด 6 x 12 ตร.ม.)
- ห้อง 310 (ขนาด 6 x 18 ตร.ม.)

8

ม.บูรพา

ชลบุรี

อาคารฉลองราชย์ 50 ปี ร.ร.สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
ม.บูรพา:
- ห้อง CH201, CH202,
- ห้อง CH301, CH302, CH303

9

ม.วลัยลักษณ์

นครศรี ธรรมราช

อาคารเครื่ องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8
ศูนย์บรรณสารและสื่ อสารศึกษา และศูนย์บริ การ
การศึกษา
- ห้อง 129 (ขนาด 13.5 x 24 ตร.ม.)
- ห้อง 130 (ขนาด 8 x 13.5 ตร.ม.)

13
- ห้อง 132 (ขนาด 13.5 x 16 ตร.ม.)
10

ม.สงขลานคริ นทร์

สงขลา

สํานักทรัพยากรเรี ยนรู ้คุณหญิงหลง (LRC) ศูนย์
สื่ อการเรี ยนรู ้ ชั้น 8 กองอาคารสถานที่ :
- ห้องที่ 1 (ขนาด 8 x 16 ตร.ม.)
- ห้องที่ 2 (ขนาด 8 x 16 ตร.ม.)

ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์:
- ห้อง M211 (ขนาด 8x9 ตร.ม.)
- ห้อง M213 (ขนาด 8x9 ตร.ม.)

ห้องคอมพิวเตอร์ คณะนิติศาสตร์ (8x12 ตร.ม.)
หมายเหตุ สถานที่อาจเปลี่ยนแปลง

7. การส่ งมอบ
ผูข้ ายจะต้องส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยแบ่ง
ออกเป็ นงวดงานดังนี้
7.1 งวดที่ 1 ส่งมอบแผนการดําเนินงานของโครงการ E-Testing เป็ นรายงานเข้าเล่ม จํานวน 5 เล่ม ภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
7.2 งวดที่ 2 เมื่อผูข้ ายได้ดาํ เนินการส่งมอบครุ ภณั ฑ์และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจนับครบ ณ จุด ที่สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กําหนด ภายในระยะเวลา 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
7.3 งวดที่ 3 เมื่อผูข้ ายได้ดาํ เนินการติดตั้งพร้อมตรวจเช็คการทํางานของครุ ภณั ฑ์และระบบทั้งหมดภายใน
โครงการแล้วเสร็ จ ภายในระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
8. การชําระเงิน
ผูซ้ ้ือกําหนดการชําระเงินตามงวดงานดังต่อไปนี้
8.1 งวดที่ 1 ชําระเงินจํานวนร้อยละ 20 ของเงินที่ทาํ สัญญา ภายหลังการส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็ นที่เรี ยบร้อย
8.2 งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวนร้อยละ 60 ของเงินที่ทาํ สัญญา ภายหลังการส่งมอบงานงวดที่ 2 เป็ นที่เรี ยบร้อย
(ในกรณี ที่ไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้ครบ เนื่องมาจาก สทศ. ให้จ่ายตาม Site ที่ดาํ เนินการเสร็ จสิ้นแล้ว โดยใช้สูตร
ดังนี้ เงินที่ตอ้ งจ่ายในงวดนี้/10 = เงินที่จ่าย)
8.3 งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวนร้อยละ 20 ของเงินที่ทาํ สัญญา ภายหลังการส่งมอบงานงวดที่ 3 เป็ นที่เรี ยบร้อย
(ในกรณี ที่ไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ 3 ได้ครบ เนื่องมาจาก สทศ. ให้จ่ายตาม Site ที่ดาํ เนินการเสร็ จสิ้นแล้ว โดยใช้สูตร
ดังนี้ เงินที่ตอ้ งจ่ายในงวดนี้/10 = เงินที่จ่าย)
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9. สถานทีต่ ดิ ต่ อเพือ่ ขอทราบข้ อมูลเพิม่ เติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิ ดเผยตัวภายใน
3 วัน นับแต่ วนั ทีป่ ระกาศเผยแพร่ ได้ ที่
9.1

ทางไปรษณี ย ์

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400

9.2

โทรศัพท์

0-2217-3800 ต่อ 107-108

9.3

โทรสาร

0-2219-2996

9.4

ทางเว็บไซต์

www.niets.or.th

9.5

Email Address

eve1624@hotmail.com

