
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  

1. ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 
2. จ านวนที่ต้องการ 142  ชุด 
3. รายละเอียดคุณสมบัติท่ัวไป 

3.1 ครุภัณฑ์ทั้งหมดมีคู่มือกำรใช้งำนตำมมำตรฐำนของเจ้ำของผลิตภัณฑ์ 
3.2 ครุภัณฑ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน 
3.3 ครุภัณฑ์ทั้งหมดสำมำรถใช้งำนกับระบบไฟฟ้ำของประเทศไทยได้ 
3.4 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์

ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ (e-Government Procurement: e-GP) 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี้ 
4.1.1 ใช้หน่วยประมวลผลกลำง (Processor) ของ Intel รุ่น i5-8265u ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 1.6 GHz และ

ควำมเร็วสูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 3.9 GHz และ Cache ไม่ต่ ำกว่ำ 6 MB 
4.1.2 มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) แบบ DDR4 2400 MHz หรือดีกว่ำ ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ 8GB  โดยรองรับ

ควำมจุสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 32GB หรือดีกว่ำ 
4.1.3 มี Hard Disk ชนิด Solid State Drive แบบ M.2 ขนำดควำมจุ ไม่ต ่ำกว่ำ 256GB หรือ ชนิด SATA 

ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB จ ำนวน 1 หน่วย 
4.1.4 จอภำพขนำด  14 นิ้ว ชนิด HD ควำมละเอียดภำพระดับ  1366 x 768 จุด หรือดีกว่ำ 
4.1.5 มีพอร์ต HDMI port, VGA port และ USB 3.1 type C อย่ำงละ 1 ช่อง 
4.1.6 มี USB 3.1 type A จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
4.1.7 มี USB 2.0 type A หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
4.1.8 มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำย (Network Controller) ที่ควำมเร็วไม่ต ่ำกว่ำ 10/100/1000 

Gigabit Ethernet จ ำนวน 1 ช่อง 
4.1.9 มีกำร์ด Wireless LAN สนับสนุนมำตรฐำน  WIFI 802.11 AC แบบ Dual Band (2x2) และ 

Bluetooth 4.0 หรือดีกว่ำ 
4.1.10 มี Media card reader 
4.1.11 มีระบบเสียงแบบ Internal High Quality Speaker 
4.1.12 มีแป้นพิมพ์ชนิด Spill Resistant ที่มีกำรจัดตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ ตัวอักษรภำษำไทยและอังกฤษ

เป็นไปตำมมำตรฐำนของเครื่องพิมพ์ดีด มีเครื่องหมำยก ำกับชัดเจน 
4.1.13 สนับสนุนมำตรฐำน Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0) 
4.1.14 มีแบตเตอรี่ไม่ต ่ำกว่ำ 3 cell “smart” Lithium-ion battery โดยรองรับเทคโนโลยี Express 

Charge หรือ Rapid Charge หรือเทียบเท่ำหรือดีกว่ำ 
4.1.15 ตัวเครื่องมีน้ ำหนักรวมแบตเตอรี่ ไม่เกิน 1.8Kg 
4.1.16 มีภำคจ่ำยไฟ (AC Adapter Power) จ ำนวน 1 หน่วย 
4.1.17 มีกระเป๋ำส ำหรับใส่ตัวเครื่องจำกผู้ผลิต 
4.1.18 ตัวเครื่องได้รับรองมำตรฐำน ENERGY STAR 7.0 หรือดีกว่ำ และ EPEAT Rating 
4.1.19 ตัวเครื่องได้รับรองมำตรฐำน FCC, UL พร้อมเอกสำร 
4.1.20 ตัวเครื่องได้รับรองมำตรฐำน MIL-STD 810g พร้อมเอกสำร 



4.1.21 มีหมำยเลขประจ ำเครื่อง (Service Tag หรือ Serial number) ติดที่เครื่องอย่ำงชัดเจนมำจำก
โรงงำน และสำมำรถตรวจสอบหมำยเลขประจ ำเครื่องผ่ำนทำงระบบ Internet 

4.1.22 ผู้เสนอรำคำ หรือบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริกำร Call Center ที่ให้บริกำรแบบ 7 วัน x 
24 ชั่วโมงพร้อมหมำยเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุขัดข้องแบบเบอร์โทรฟรีทั้งโทรศัพท์พ้ืนฐำนและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องรองรับ Software ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำ
เดียวกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  เพ่ือตรวจสอบ แจ้งเตือนควำมช ำรุด เสียหำย ของอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ได้แก่ Hard Disk, Memory, CPU โดยที่ Software นั้นต้องสำมำรถท ำกำรแจ้งเปิดงำนซ่อม
อัตโนมัติผ่ำนทำง e-mail ไปยังศูนย์บริกำร Call Center ได้ โดยมีเอกสำรแคตตำล๊อค Datasheet 
พร้อมหนังสือรับรองจำกบริษัทผู้ผลิต หรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย 

4.1.23 มีระบบตรวจสอบควำมผิดปรกติของตัวเครื่อง ผ่ำนปุ่มคีย์ลัด(Boot Menu) หรือ UEFI โดยมี
ควำมสำมำรถแจ้งเตือนควำมผิดปรกติของอุปกรณ์ภำยในเครื่องได้โดยไม่ต้องผ่ำนระบบปฏิบัติกำร
(OS) ทั้งยังสำมำรถแจ้งรำยละเอียดของรุ่นเครื่อง, Service tag หรือ Serial number และ BIOS 
เวอร์ชั่นได้เป็นอย่ำงน้อย 

4.1.24 มีเงื่อนไขกำรรับประกันเป็นเวลำ 4 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำทำงด้ำน Hardware  โดยเข้ำมำท ำกำร
แก้ไข / ซ่อมแซม ณ ที่ตั้ง หรือ นอกสถำนที่ตั้ง (On-Site Service) ภำยในวันท ำกำรถัดไป (Next 
Business Day Response) และแบตเตอรี่ รับประกันเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี 

4.1.25 มีระบบ Online Support ที่ให้บริกำร Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่ำนทำง
ระบบ Internet 

4.1.26 เพ่ือป้องกันสินค้ำลอกเลียนแบบหรือสินค้ำเก่ำน ำมำประกอบใหม่บริษัทฯ ที่น ำเสนอจะต้องได้รับ
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรยื่นประมูลงำนครั้ง
นี้ จำกบริษัทผู้ผลิตฯ หรือสำขำของผู้ผลิตฯ ที่ประจ ำในประเทศไทย เพ่ือน ำเสนอต่อหน่วยงำน โดย
อ้ำงอิงเลขที่เอกสำร 

5. เงื่อนไข 
5.1 ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงต้องส่งเอกสำรส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียด ลิขสิทธิ์ ใบอนุญำต เอกสำร

รับรองต่ำงๆ ที่อำจะมีผลในประเด็นทำงกฎหมำยให้ทำงมหำวิทยำลัยพิจำณำตรวจสอบ มำพร้อมในกำร
เสนอรำคำและแจ้งรำยชื่อผู้ประสำนงำนหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร โดยมี
หนังสือรับรองของทำงบริษัท มำพร้อมในกำรเสนอรำคำ 

5.2 ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงต้องแจ้งรำยชื่อ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address ผู้ประสำนงำนในด้ำนต่ำงๆให้กับ
มหำวิทยำลัยเพื่อใช้ส ำหรับกำรติดต่อประสำนงำน เป็นอย่ำงน้อยดังนี้  
5.2.1 ผู้ประสำนงำนทั่วไป 
5.2.2 ผู้ดูแลระบบด้ำนเทคนิค 
5.2.3 ผู้จัดกำรโครงกำร 
5.2.4 ผู้บริหำรที่มีอ ำนำจตัดสินใจของผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง กรณีกำรประสำนงำนในกรณีอ่ืนๆ ประสบ 

          ปัญหำ 
5.3 กำรด ำเนินกำรอ่ืนใดที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมสัญญำฯ  และหลักวิชำกำรที่ได้ก ำหนดไว้ในแต่ละสำขำ

วิชำชีพ และข้อตกลงร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร และเป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.4 ผู้เสนอรำคำต้องเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ระหว่ำงรำยกำรที่ทำงบริษัทเป็นผู้เสนอกับรำยกำรที่

มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด โดยจัดท ำเป็นตำรำงเปรียบเทียบ พร้อมระบุหมำยเลขให้ชัดเจนเพื่ออ้ำงอิง 



แคตตำล็อกหรือเอกสำรแสดงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ฉบับจริงซึ่งบริษัทเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นออก
ให้หรือใช้เผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำร (คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำเอกสำรก ำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผู้
เสนอรำคำจัดพิมพ์ขึ้นเองเพ่ือให้ข้อเสนอของตนตรงกับข้อก ำหนดของทำงมหำวิทยำลัย) 

5.5 ในกรณีที่เอกสำรคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นภำษำอังกฤษจะต้องใส่หมำยเลขในเอกสำรภำษำอังกฤษให้ตรงกับ
คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่น ำเสนอและตรงกับหมำยเลขที่ก ำหนดจำกมหำวิทยำลัย 

5.6 ผู้เสนอรำคำต้องแนบแคตตำล็อกตัวจริงที่มีคุณลักษณะทำงเทคนิคเฉพำะอุปกรณ์น ำเสนอแต่ละชิ้น 
5.7 เอกสำรทุกฉบับที่เกี่ยวข้องต้องเป็นฉบับภำษำไทยหรือฉบับภำษำอังกฤษเท่ำนั้น หำกเอกสำรเป็นฉบับ 

ภำษำอ่ืนๆ ผู้เสนอต้องด ำเนินกำรแปลเอกสำรนั้นโดยหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพ่ือให้คณะกรรมกำร
สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรด ำเนินกำรด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

6. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์     60 วัน 
7. ระยะเวลาการรับประกัน   4 ปี 
8. สถานที่ส่งมอบ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี  

 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 
 
1. ลงชื่อ ..................................................................  ประธำนกรรมกำร  

    (พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์) 
 
2.ลงชื่อ ..................................................................  กรรมกำร 

       (นำยอำภรณ์  เวียงสงค์) 
 
3. ลงชื่อ ..................................................................  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

     (ว่ำที่ร้อยตรี มีนกำญจน์  แจ่มพงษ์) 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ ...........................................................หัวหน้ำหนว่ยงำน       
       (รองศำสตรำจำรย์สุนทรี      ภำนุทัต) 

                      คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ 
 
 

 
 


