รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จานวน 51 เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4. ระบบ Bios ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ต้ อ งมี เ ครื่ อ งหมายการค้ า เดี ย วกั น กั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ สนอ และต้ อ งแสดง
หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับตัวเครื่องได้
5. มีหน่วยความจาหลั ก (Ram) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถเพิ่มขยายได้ไม่น้อย
กว่า 32 GB
6. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
7. มี DVD +/-RW Drive ชนิด Internal Drive จานวน 1 หน่วย หรือดีกว่า
8. มีส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บน Mainboard (Builtin on Board) 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9. มี Expansion Slot จานวนไม่น้อยกว่า 4 Slot โดยเป็น PCI Express 16X อย่างน้อย 1 ช่อง
10. มีช่องเชื่อมต่อแบบ Display Port และ HDMI ชนิดละ 1 ช่อง หรือมากกว่า
11. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB รวมกันไม่น้อยกว่า 8 ช่อง เป็นแบบ USB 3.1 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
12. มีแป้นพิมพ์ โดยมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร มีปุ่มฟังก์ชั่น Hot Key
ไม่น้อยกว่า 5 ปุ่ม ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB
13. มีเมาส์ชนิด Laser Mouse ที่มีจานวน 6 ปุ่ม โดยมีปุ่ม Scroll Wheel หรือดีกว่า ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB
14. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว แบบ LED หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1600 x
900 Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1000 : 1 มีช่องเชื่อมต่อแบบ VGA และ Display Port หรือ HDMI พร้อม
สายสัญญาณคุณภาพสูงต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
15. ตัวเครื่อง จอภาพ แป้นพิมพ์ และ เมาส์ ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกั น โดยประทับตราเครื่องหมายการค้าไว้
บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิตเพื่อประโยชน์กับทางราชการในการรับประกันผลิตภัณฑ์
16. มี อุ ป กรณ์ ที่ ท าหน้ า ที่ เ ข้ า รหั ส และถอดรหั ส ข้ อ มู ล โดยเฉพาะตามมาตรฐาน TPM 1.2 หรื อ ดี ก ว่ า ติ ด ตั้ ง บน
แผงวงจรหลัก เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
17. ตัวเครื่องและจอภาพ ที่เสนอ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการดังนี้
17.1 ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจาก นานาชาติ
เช่น FCC พร้อมเอกสารรับรอง
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17.2 ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบัน ที่ได้รั บการยอมรั บจากนานาชาติ เช่น UL
หรือ CE หรือ CB หรือ TUV พร้อมเอกสารรับรอง
17.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT Rating ไม่ต่ากว่า GOLD พร้อมเอกสารรับรอง
17.4 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน ENERGY STAR พร้อมเอกสารรับรอง
18. รับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี แบบบริการถึงสถานที่ติดตั้ง โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Onsite
Service)
19. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการ Call Center ที่ให้บริการแบบ 7 วัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุขัดข้องแบบเบอร์โทรฟรีทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมี Software
ภายใต้เครื่องหมายเดียวกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับให้ผู้ใช้งานสามารถ Download ได้ โดย Software
ต้องสามารถตรวจสอบ แจ้งเตือนความชารุดเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ได้แก่ Hard Disk, Memory, CPU
โดยที่ Software นั้น ต้องสามารถทาการเปิดงานซ่อมอัตโนมัติผ่านทาง e-mail ไปยังศูนย์บริการ Call Center
ได้ และจะต้องมาดาเนินการแก้ไขซ่อมแซมถึงสถานที่ตั้ง ณ ปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นตั้งอยู่ โดยมี
หนั งสื อรั บ รองจากบริ ษั ทผู้ ผ ลิ ต หรื อ สาขาของผู้ ผ ลิ ตในประเทศไทย เพื่อประโยชน์กับทางราชการในการ
รับประกันผลิตภัณฑ์
20. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการยื่นประมูลงานครั้งนี้ จากบริษัทผู้ผลิต หรือ
สาขาของผู้ผลิตที่ประจาในประเทศไทย โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารที่ดาเนินการจัดซื้อในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์กับทาง
ราชการในการรับประกันผลิตภัณฑ์
21. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็ อคและเอกสารอ้างอิงในข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และขีดเส้นใต้กากับคุณลั กษณะ
เฉพาะที่เสนอ พร้อมระบุข้อกากับตรงกับคุณลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกรายการ
22. ติดตั้งตามจุดที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด

