
 

 
 
 

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

1. ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องคอมพิวเตอร์  
2. จ านวนที่ต้องการ จ านวน   60   เครื่อง 
3. รายละเอียดทั่วไป 

3.1. ครุภัณฑ์ทั้งหมดมีคู่มือการใช้งานตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
3.2. ครุภัณฑ์ทั้งหมดสามารถใช้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้ 
3.3. ผู้เสนอราคาต้องจัดท ารายละเอียดให้ครบตามข้อก าหนด หากไม่ครบตามข้อก าหนดทางคณะกรรมการ 

จะไม่พิจารณาราคา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สถาปัตยกรรมแบบ 6th generation Intel® Core i7-6700 ท างานที่ความ 
      ถี่สัญญาณนาฬิกาไม่ต่ ากว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจ าชนิดแคชแบบ Smart Cache ไม่น้อยกว่า 8 MB  
4.2  เมนบอร์ดมี Chipset ของ Intel 100 Series หรือดีกว่า 
4.3  มี BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.4  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 2133 MT/s  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB และ สามารถขยาย 

 ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32 GB 
4.5  ฮาร์ดดิสก์เชื่อมต่อแบบ Serial ATA III หรือดีกว่า มีความจุไม่น้อยกว่า 2 TB SATA 6.0 Gb/s หรือดีกว่าและมี    

 ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที จ านวน 1 หน่วย  
4.6  มีไดร์ฟที่สามารถอ่านและเขียนแผ่น DVD ชนิดติดตั้งภายในจ านวน 1 ชุด 
4.7  มีจอภาพขนาดไม่ต่ ากว่า 18.5 นิ้วแบบ Widescreen หรือดีกว่าและเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียว 

 กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.8  มีระบบเสียงแบบ High Definition  Audio  
4.9  มีอุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อดังต่อไปนี้ 
- มีพอร์ตอีเทอร์เน็ตแบบภายใน (NIC or Integrated LAN) 1000 Mbps มีหัวต่อแบบ RJ45 
- มีพอร์ต USB จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ports โดยอยู่บริเวณด้านหน้า ไม่น้อยกว่า 2 ports และ เป็นชนิด  

USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 4 ports  
- มีพอร์ต Serial จ านวนไม่น้อยกว่า 1 port และ มีพอร์ต PS/2 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 port 

          -     มีช่องเสียบ microphone และ headphone อยู่ทางด้านหน้าเครื่อง  
          -     มีช่องเสียบขยายอุปกรณ์ (Expansion slots) จ านวนไม่น้อยกว่า 4 slots โดยเป็น PCI Express x16  
                จ านวนไม่ต่ ากว่า 1 slot และ  Express x1 จ านวนไม่ต่ ากว่า 3 slots หรอืดีกว่า 
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          -     แป้นพิมพ์ (Keyboard) แสดงตัวอักษรทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ แบบ USBไม่น้อยกว่า 104 คีย ์
          -     เมาส์ชนิด 2 ปุ่มพร้อม Scroll button มีคอนเน็คเตอร์เป็นแบบ USB 
          -     มีช่องส าหรับเชื่อมกับจอภาพ VGA Port และ DisplayPort อย่างละ 1 ช่อง 

4.10  มีแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า (Power Supply) ที่สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าของประเทศไทย มีก าลังงานไม่น้อย 
        กว่า 300W active PFC  
4.11  ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันได้รับการยอบรับจากนานาชาติ เช่น  

   FCC  หรือ CE 
4.12  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL หรือ CSA    
        หรือ CE  หรือ IEC 
4.13  ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO 9001 และ ISO 14001 Series 
4.14  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน Energy Star และสิ่งแวดล้อม EPEAT Rating ไม่ต่ ากว่า    
        Gold   
4.15  มีการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี พร้อมรับประกันอุปกรณ์ทุก 
       ชิ้นส่วน และ ให้บริการแบบ Onsite Service   
4.16  บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ, Drive  
        และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอ     
        ราคานี้ด้วย       
4.17  มี Hardware ท าหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน TPM 1.2 หรือ ดีกว่า Build in  
       บนแผงวงจรหลัก 
 

5. เงื่อนไข 
5.1. ผู้เสนอราคาต้องเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ระหว่างของทางบริษัทเป็นผู้เสนอกับของมหาวิทยาลัยฯ  

โดยจัดท าเป็นตารางเปรียบเทียบ 
5.2. ในกรณีที่เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษจะต้องใส่หมายเลขในเอกสารภาษาอังกฤษให้ตรง 

กับคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่น าเสนอและตรงกับหมายเลขท่ีก าหนดจากมหาวิทยาลัย 
5.3. ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการติดตั้งพร้อมทั้งจัดเตรียม Device Driver ณ ที่สถานใช้งานจริง และต้องจัดเก็บ 

ความเรียบร้อยของสายที่ติดตั้งให้เป็นระเบียบ 
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6. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์  60 วัน 
7. ระยะเวลาการรับประกัน  1 ปี จากผู้เสนอราคา และ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จากผู้ผลิตสินค้า 
8. สถานที่ส่งมอบ ส านักจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้ก าหนดรายละเอียด  
            (ดร.สันติกร   ภมรปฐมกุล) 

                               ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


