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คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat panel)

1. รายละเอียดทั่วไป

ครุภัณฑ์กระดานอัฉจริยะ (Interactive Flat panel) ประกอบด้วย
1. กระดาน Interactive Flat Panel ขนาด 65 น้ิว พร้อมติดต้ังโปรแกรม จำนวน 14 ชุด
2. ชุด Mobile Stand สำหรับกระดาน Interactive Flat Panel จำนวน 14 ชุด

2. รายละเอียดทางเทคนิค

2.1 กระดาน Interactive Flat Panel ขนาด 65 นิ้ว พร้อมคอมพิวเตอร์แบบติดตั้งภายในและโปรแกรม

2.1.1 เป็นจอภาพแบบ LCD ใช้เทคโนโลยี Direct LED Backlight และภาพมีขนาดไม,น้อยกว่า 65 น้ิว
2.1.2 มีความละเอียด Native Resolution ไม่น้อยกว่า 3,840 X 2,160 pixel ท่ีระดับ 4K UHD หรือดีกว่า
2.1.3 มีมุมมองภาพไม,น้อยกว่า 1 7 8 องศาในแนวนอน และแนวต้ัง
2.1.4 มีค่าความสวางสูงสุดไม,น้อยกว่า 350 cd/m 2 (nits)
2.1.5 มีค่าความคมซัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 1,200 : 1
2.1.6 มีอัตราส่วนภาพ Wide Screen 16:9 และสามารถแสดงสีได้ 1.07 พันล้านสี (10-bit)
2.1.7 มีลำโพงแบบ Built-in ด้วยกำลังซับไม,น้อยกว่า 15 Watts จำนวน 2 ตัว
2.1.8 จอภาพรองรับจุดสัมผัสได้สูงสุดถึง 20 จุดสัมผัส
2.1.9 ระบบสัมผัสใช้เทคโนโลยี Infrared รองรับการส่ังงานด้วยน้ิวมือ ปากกา และวัสดุทึบแสง ในการเขียนหรือ 

การส่ังงานแทนเมาส์บนหน้าจอ
2.1.10 ระบบสัมผัสมีความไวในการตอบสนอง Response time ไม่เกิน 10 ms และรองรับจุดสัมผัสขนาดเล็ก 

สูงสุด (Minimum Object size) ได้ถึง 3 มม. หรือดีกว่า
2.1.11 สามารถเขียนได้พร้อมกัน 2 สี บนหน้าโปรแกรม whiteboard โดยใช้ปากกาท่ีมากับจอภาพ
2.1.12 รองรับการทำงานกับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows, Mac, Linux, and Chrome
2.1.13 วัสดุหน้าจอเปีนกระจกแบบ Tempered/Toughened Glass, Level 7 Mohs, Anti-Glare เป็นอย่าง 

น้อย
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2.1.14 รองรับการเชือมต่อการทำงานระบบกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายนอกผ่านสาย USB Touch และ 
สายสัญญาณภาพ เป็นแบบไม่ต้องติดต้ัง Driver หรือ Driver-Free สำหรับการใช้งานระบบสัมผัสบน 
หน้าจอภาพๆ

2.1.15 มีระบบ Android เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน เป็นแบบเวอร์ซ่ัน 8.0 หรือสูงกว่า สามารถใช้งานหน้าจอระบบ 
สัมผัสไดโดยไม่ต้องเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ และมีคุณลักษณะหน่วยประมวลผลรวม CPU ไม่น้อยกว่า 4 
แกน, มี RAM ไม่น้อยกว่า 3GB, มี internal Storage ภายใน ไม่น้อยกว่า 32GB, มีระบบ Wi-Fi แบบ 2.4 
GHZ และ 5 GHz., มี Bluetooth และมีฟ้งก์ชันการใช้งาน Whiteboard, Office, Browser, Cloud, 
Screen Share, Split Screen เป็นอย่างน้อย

2.1.16 กระดาน Interactive Plat Panel ท่ีเสนอเป็นจอรับภาพท่ีรวม LED Panel, คอมพิวเตอร์ และระบบ 
Interactive เช้าไว้ด้วยกันในเคร่ืองเดียว เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบและติดต้ังระบบสัมผัสเสร็จสมบูรณ์ 
ออกมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยเป็น Original Model ไม่ใช่เป็นการนำ LED TV หรือ Smart LED TV ท่ัวไป 
มาดัดแปลง

2.1.17 กระดาน Interactive Plat Panel ท่ีเสนอ เป็นแบบใช้เทคโนโลยี Close gap ระยะห่างระหว่างกระจก 
และหน้าจอ LCD มีระยะห่างไม่เกิน 1 มม. เพ่ือจุดสัมผัสท่ีแม่นยำและการตอบสนองท่ีเป็นธรรมชาติ

2.1.18 กระดาน Interactive Flat Display มีช่องเช่ือมต่ออย่างน้อยดังน้ี HDMI in x3 1 HDMI out xl, VGA in 
xl, Audio in x l, Audio out หรือ Headphone หรือ Line out, SPDIF or optical x l, USB 3.0 X 3, 
USB 2.0 X 3, Touch USB type-B x2, RS-232 xl, LAN RJ45 xl.

2.1.19 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบติดต้ังภายใน หรือ OPS PC แบบ Plug-in ติดต้ังท่ีด้านในของจอภาพ โดยใช้ 
พลังงานไฟจากตัวจอภาพ และสามารถถอดแยกออกอิสระจากจอภาพไต้ โดยมีคุณลักษณะ หน่วย 
ประมวลผล Intel Core-i5 หรือสูงกว่า /  มี RAM ขนาด 4 GB หรือสูงกว่า /  มีหน่วยเก็บข้อมูล SSD 
ขนาด 128 GB หรือสูงกว่า /  มี Wi-Fi /  HDMI x l /  RJ45 X 1 /  USB X 3 เป็นอย่างน้อย

2.1.20 ในส่วนของโปรแกรมการใช้งาน ประกอบด้วย 1) โปรแกรมช่วยในการนำเสนอ ท่ีช่วยให้ผู้สอนสามารถใช้ 
งานควบคู่กับส่ือการสอนท่ีมีอยู่แล้ว ส่ือภาพน่ิง ส่ือภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมต่าง อินเทอร์เน็ต ได้อย่าง 
สะดวกและเพ่ิมมิติในการเรียนการสอน 2) โปรแกรมสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู้สอนสามารถ 
ออกแบบและพัฒนาส่ือการสอนของตัวเอง นวัตกรรมส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียน แบบทดสอบในรูปแบบ 
อินเตอร์แอคทีฟ รองรับการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีพิงก์ซ่ันและรองรับการเรียนการสอนแบบ
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Active leaning สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน (collaboration) ผ่านจอภาพ หรือผ่าน 
อุปกรณ์ไร้สาย เป็นอย่างน้อย

2.1.21 โปรแกรมช่วยในการนำเสนอ รองรับการติดต้ังลงบนระบบปฏิบัติการ Windows และระบบปฏิบัติการ 
Mac ได้เป็นอย่างน้อย สามารถเป็นได้ในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป หรือ โปรแกรมท่ีได้รับการสนับสนุน 
และพัฒนาข้ึนภายในประเทศ โดยจะต้องเป็นแบบลิขสิทธ้ีการใช้งานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย (อาจมีความ 
แตกต่างในบางคุณสมบัติข้ึนอยู่กับระบบปฏิบัติการ) และมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังน้ี

2.1.22 เป็นชุดส่ัง Menu Tool ช่วยในการนำเสนอและการเรียนการสอนสำหรับผู้ใช้งานเบ้ืองต้น และสำหรับใช้ 
งานร่วมกับโปรแกรมส่ือการเรียนการสอนท่ีมีอยู่แล้ว

2.1.23 อออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้ ปมคำส่ังเป็นแบบรูปภาพ GUI
2.1.24 สามารใช้งาน เขียนเพ่ิมเติม หรือ เน้นข้อความบนทุกหน้าโปรแกรมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยท่ีไม,ทำให้ 

ไฟล์งานต้นฉบับเสียหายหรือเปล่ียนแปลง คล้ายกับการใช้งานเขียนบนแผ่นใส
2.1.25 รองรับการใช้งานหลายคนพร้อมกันแบบ Multi-users บนหน้าจอนำเสนอได้โดยข้ึนอยู่กับ 

ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
2.1.26 มีฟ้งก์ซ่ันเสือกการการใช้งานระหว่างเมาส์และการเขียนปากกา, มี shortcut ปากกาไม่น้อยกว่า 3 สี, 

ปากกาไฮไลท์, การวาดรูปทรง, ปรับเปล่ียนสิและขนาด, ยางลบ, เลือกหน้าพ้ืนหลัง เป็นอย่างน้อย
2.1.27 มีพิงก์ซ่ันรองรับการเขียนบนหน้าไวท์บอร์ด สามารถเลือกเปล่ียนพ้ืนหลังไต้ตามลักษณะการใช้งาน เช่น 

พ้ืนหลังรูปภาพ หรือรูปตาราง หรือรูป tem plate ต่างๆ
2.1.28 มีคำส่ัง shortcut ในการเลือก on-screen keyboard
2.1.29 มีคำส่ัง shortcut การเล่ือนข้ึน-ลงหรือเปล่ียนหน้าจอในขณะใช้งานบนโปแกรมอ่ืนได้ เช่น Browser, 

Word, Pdf หรือ PowerPoint ได้
2.1.30 มีคำส่ัง undo/redo ในการเขียนหรือเพ่ิมเติมข้อความได้
2.1.31 มีคำส่ังพิมพ์ print หน้าจอโดยตรงจากเมนู
2.1.32 มีคำส่ังในการบันทึกภาพหน้าจอในรูปแบบ jpeg, png และ bmp เป็นอย่างน้อย
2.1.33 มีคำส่ังการเน้นเฉพาะจุด Spotlight, การเปิดหน้าจอเฉพาะบางส่วน Curtain, การเลือกเฉพาะจุดการ 

เขียน Select Stroke เป็นอย่างน้อย
2.1.34 มีคำส่ังในการปรับตำแหน่งการวางของเมนูได้ เช่น ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่าง
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2.2 โปรแกรมสร้างส่ือการเรียนการ รองรับการติดตังลงบนระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8, 10, ระบบปฏิบัติการ
Mac 10.6 - 10.14 และระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu 16.04 LTS ได้เป็นอย่างน้อย (อาจมีความแตกต่างใน
บางคุณสมบัติข้ึนอยู่กับระบบปฏิบัติการ) เพ่ือรองรับการเช่ือมต่อและใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ สามารถเป็นได้ใน
รูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป หรือ โปรแกรมท่ีได้รับการสนับสนุนและพัฒนาข้ึนภายในประเทศ โดยจะต้องเป็นแบบ
ลิฃสิทธ้ีการใช้งานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติอย่างน้อย ตังน้ี
2.2.1 การนำเสนองาน บทเรียน ในรูปแบบภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว
2.2.2 มีอุปกรณ์ Tool ในการออกแบบสร้างส่ือการเรียนการสอน บทเรียน และแบบทดสอบ สำหรับการใช้งาน 

ในระบบอินเตอร์แอคทีฟโดยเฉพาะ
2.2.3 รูปแบบการใช้งานของโปรแกรมฯ เป็นแบบ worksheet หรือ workspace และมีคำส่ังการใช้งานพ้ืนฐาน 

คล้าย Microsoft Office เซ่น ตัด, คัดลอก, วาง เป็นต้น เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน
2.2.4 มีฟ้งก์ซ่ันปากกา หรือพู่กัน หรือไฮไลท์สำหรับเขียน สามารถปรับขนาดของเส้นปากกา
2.2.5 มีฟ้งก์ฃ่ันยางลบ เพ่ือลบการเขียนหรือการวาดจากปากกาต่างๆ
2.2.6 สามารถใส่รูปภาพ ปรับแต่ง การเคลื่อนย้ายรูปภาพ และย่อ-ขยายรูปภาพ
2.2.7 สามารถเปล่ียนพ้ืนหลัง โดยเลือกจากรูปภาพ รูปภาพพ้ืนหลัง (tem plate) หรือพ้ืนสีได้
2.2.8 สามารถสร้างรูปทรงเลขาคณิต ลักษณะเส้นเส้น แบบอัตโนมีต โดยสามารถปรับขนาดและใส่สีเพ่ิมเติมได้
2.2.9 สามารถเลือกใช้สีสำหรับปากกาหรือการใส่สี ได้จากตารางสีพ้ืนฐาน จากการผสมสีเอง (Custom) และ 

จากการดูดสี (Color Picker) จากรูปภาพจากภายนอกได้
2.2.10 มีฟ้งก์ซ่ันในการล็อค Lock และ Unlock รูปภาพและข้อความในการสร้างส่ือการสอน โดยท่ีสามารถ 

กำหนดส่วนท่ีต้องการให้เคล่ือนย้ายได้และไม่ได้บนหน้าจอ เม่ือใช้งานส่ือการสอนในระบบสัมผัส
2.2.11 รองรับการใช้งานหลายคนพร้อมกันแบบ Multi-users บนหน้าจอนำเสนอได้ โดยข้ึนอยู่กับ 

ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
2.2.12 สามารถซูมหรือขยายหน้าจอ Worksheet หรือ Workspace ในการนำเสนอได้
2.2.13 มีส่วนของหน้าต่าง Page Navigator หรือ Page View ท่ีแสดงสามารถจำนวนหน้าท่ีเปิดใช้งาน เพ่ิมหน้า 

สลับลำดับหน้า คัดลอกและวาง เลือกพ้ืนหลัง การเปล่ียนหน้า เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน
2.2.14 สามารถเปิดหลายไฟล์หรือบทเรียนได้พร้อมกัน แยกการทำงานอย่างอิสระ โดยจะแสดงเป็นแต่ละหน้าต่าง 

บนหน้า Windows คล้ายกับการใช้งานโปรแกรม Power Point

บ ั^ ' ' ' ^ "
(นายสุดวีระ ชินจรัสศรี) (นายทศพล สิงห์ทอง)(นายมงคล เพ่ืองฃจร)

ประธานกรรมการ

หน้า
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กรรมการ กรรมการ
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2.2.15 สามารถเปิดไฟล์ เบือหา และลือการเรียนการสอนได้หลายประเภท และรองรับการเปิดไฟล์ .doc, .docx, 
.ppt, .pptx, .pdf, .iwb, .zip, .flipchart, .notebook, ink ได้เป็นอย่างน้อย

2.2.16 สามารถใส่หน้าเวบไซด์ URL ท่ีต้องการใช้งานและแปะลงบนหน้า Worksheet หรือ Workspace โดยท่ี 
สามารถปรับขนาดกรอบหรือหน้าต่างในการนำเสนอได้

2.2.17 มีคลังไฟล์รูปภาพ รูปภาพพ้ืนหลัง (template) ส่ือการสอน ภาพเคล่ือนไหว ท่ีสามารถนำมาใช้ในการ 
เรียนการสอน และสร้างบทเรียนได้

2.2.18 มีฟ้งล์ฃ่ันในการบันทึกภาพน่ิงหน้าจออัตโนมัติและเก็บลงในคลังไฟล์รูปภาพ เมือมีการเขียนเพ่ิมเติม 
ข้อความ หรือ Screen Annotation ร่วมบนหน้าโปรแกรมอ่ืนๆ

2.2.19 สามารถบันทึกภาพวีดีโอ (Screen Recorder) การเรียนการสอนพร้อมเสียงบนหน้าจอได้ เพ่ือสามารถ 
นำไปใช้การเรียนออนไลน้ หรือ e-learning ได้ โดยสามารถเลือกและปรับค่าได้อย่างน้อย ด้งน้ี 1) การ 
บันทึกท้ังหน้าจอ Desktop และการบันทึกเฉพาะส่วน 2) ประเภทไฟล์ในการบันทึกแบบ avi. และแบบ 
mp4 3) คุณภาพของเสียงในการบันทึก 4) คุณภาพของภาพในการบันทึก และ 5) ระดับขนาดของไฟล์ 
หรือภาพในการบันทึก

2.2.20 สามารถดาวน่โหลดส่ือการสอนเพ่ิมเติมทางออนไลนํ หรือเวบไซด์ ได้แบบไม,จำกัดและเป็นแบบไม,มี 
ค่าใช้จ่าย เป็นส่ือการเรียนการสอบท่ีออกแบบมาให้เปิดใช้งานกับโปรแกรมๆโดยเฉพาะ โดยผู้สอน 
สามารถเลือกดาวนํโหลดนำมาใช้งาน ประยุกต์และปรับแกไขเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
M 1/เด้

2.2.21 สามารถเปล่ียนภาษาเมนูการใช้งานของโปรแกรมฯ ได้ โดยต้องมีเมนูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีป่น 
และภาษาจีน เป็นอย่างน้อย

2.2.22 โปรแกรมสร้างส่ือการเรียนการสอน มีคำส่ังหรือฟ้งล์ซ่ันรองรับการเช่ือมกับอุปกรณใร้สาย เซ่น iPad, 
Tablet, Smart phone ผ่าน Mobile App และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่าน Web browser โดยมีสิทธ๋ึ 
License ในการเช่ือมต่อได้แบบไม,จำกัดจำนวนอุปกรณ์พร้อมกัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (รายการ 
เสริม สำหรับการต่ออายุในปีลัดไป) บนเครือข่าย Wi-Fi วงเดียวกัน โดยท่ีสำหรับ Mobile App สามารถ 
ดาวน์โหลดได้โดยตรงและไม,มีคำใช้จ่ายผ่าน App Store และ Play Store เป็นอย่างน้อย

2.2.23 ในการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอ่ืนผ่าน Mobile App และ Web browser บ้ัน ผู้,สอนสามารถแชร์'หน้า 
ส่ือการเรียนการสอน กิจกรรม หรือเน้ือหาท่ีใช้สอนอยู่ท่ีหน้าจอหลัก ไปยังอุปกรณ์ไร้สายของนักเรียนได้

(นายมงคล เพื่องฃจร) (นายสุดวีระ ซินจรัสศรี) (นายทศพล สิงห์ทอง)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
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ของแต่ละห้องเรียนหรือของนักเรียนได้ สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังในคำถามหรือ 
แบบทดสอบท่ีนักเรียนตอบไม่ถูกต้องได้ และสามารถส,งออกข้อมูล Export ข้ันเรียนหรือ 
คะแนนของนักเรียนในรูปแบบไฟล์ CSV หรือ txt ได้เป็นอย่างน้อย 

2.2.25 คุณลักษณะเฉพาะท้ังหมดของในส่วนโปรแกรมสร้างส่ือการเรียนการสอน จะต้องถูกกออกแบบภายใต้
ข่ือชุดผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือภายใต้ซื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่าง 
ดี ไมใช่เป็นการนำเอาหลายโปรแกรมจากหลายผู้ผลิตมาผสมรวมกัน เน่ือง จากอาจมีป้ญหาในการใช้ 
งานจริงและความเช้ากันไต้ของโปรแกม

2.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการท่ีสามารถติดต้ังใช้งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบติดต้ังภายใน แบบมีลิขสิทธ้ี 
ถูกต้องตามกฎหมาย

2.4 สินค้าท่ีเสนอมีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครอบคลุมอะไหล่และความขำรุดเสียหายท่ีเกิดจากการ 
ใช้งานปกติ และมีการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.5 สินค้าท่ีเสนอจะต้องเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน FCC แล CE โดยมีเอกสารอ้างอิงระบุถึง 
เคร่ืองหมายการค้าและรุ่นของสินค้าดังกล่าว

2.6 สินค้าและเครื่องหมายการค้าท่ีเสนอจะต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้งานโดยมีการจัด 
จำหน่ายท่ัวไปในหลายประเทคและหลายทวีป โดยสามารถอ้างอิงตรวจสอบข้อมูลได้จากทางอินเตอร์เน็ต หรือ 
ทางออนไลนํ

2.7 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจำหน่ายกระดาน Interactive Flat Panel จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
หรือ บริษัทสาขาของผลิตภัณฑ์ไนประเทศไทย หรือ บริษัทตัวแทนจำหน่ายท่ีได้รับการแต่ต้ังในประเทศไทย โดย 
มีการระบุถึงข่ือโครงการๆ ในการเสนอราคาคร้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น 
ของแท้ และการบริการหลังการขาย

3. ชุด Mobile stand สำหรับกระดาน Interactive Flat Panel

3.1 เป็นอุปกรณ์สำหรับแขวนกระดาน Interactive Flat Panel โดยเฉพาะ
3.2 สามารถใช้ไต้ดีกับกระดาน Interactive Flat Panel ขนาด 65 น้ิว
3.3 มีโครงสร้างเสาแกนเหล็ก รองรับการแขวนจอ เพ่ือความม่ันคงแข็งแรง
3.4 มีข้ันวางของสำหรับวางอุปกรณ์อ่ืน  ๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน

(นายสุดวีระ ชินจรัสศรี)(นายมงคล เพ่ืองฃจร)
ประธานกรรมการ กรรมการ

(นายทศพล สิงห์ทอง) 
กรรมการ
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3.5 มีล้อเล่ือนจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ล้อ เพ่ือความแข็งแรงในการเคล่ือนย้าย
3.6 สามารถรองรับน้ําหนักรวมได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
3.7 สินค้าท่ีเสนอมีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครอบคลุมอะไหล่และความชำรุดเสียหายท่ีเกิดจากการ

4. รายละเอียดอื่นๆ

4.1 ผู้เสนอราคาต้องนำส่งตัวอย่างของสินค้าตามคุณลักษณะ จำนวน 1 ขุด เพ่ือใช้ในการทดสอบหรือเพ่ือ 
ประกอบการพิจารณา หรือเพ่ือประกอบการเซ็นสัญญา

4.2 ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังระบบอุปกรณ์ โปรแกรม ระบบปฏินัติการการใช้งานพร้อมใช้งาน
4.3 ผู้เสนอราคาต้องทดสอบและตรวจสอบเพ่ือให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์
4.4 ผู้เสนอราคาต้องมีการอบรมการใช้งานผู้สอน สำหรับรายการท่ี 1 และอุปกรณ์ต่างๆ
4.5 ผู้เสนอราคาต้องงานมีการบริการหลังการขาย ณ สถานท่ีติดต้ัง แบบ Onsite Service เปีนระยะเวลา 1 ปี
4.6 ผู้เสนอราคาต้องมีการอับเดทโปรแกรมไดร์เวอร์ หรือโปรแกรมแอพพลิเคฃ่ันใช้งานของอุปกรณ์ๆ (ล้ามี)

ใช้งานปกติ

1% , เห ์
(นายมงคล เพ่ืองขจร) (นายสุดวีระ ชินจรัสศรื) (นายทศพล สิงห์ทอง)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ


