
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 51 เครื่อง 
 

  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  (Specifications)  

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  Graphics Processing Unit ที่

สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
4. ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ และต้องแสดง

หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขท่ีติดมากับตัวเครื่องได้   
5. มีหน่วยความจ าหลั ก (Ram) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถเพ่ิมขยายได้ไม่น้อย

กว่า 32 GB  
6. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
7. มี DVD +/-RW Drive  ชนิด Internal Drive จ านวน 1 หน่วย หรือดีกว่า 
8. มีส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) อุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่บน Mainboard (Built-

in on Board)  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
9. มี Expansion Slot จ านวนไม่น้อยกว่า 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 ที่มีจ านวน 6 ปุ่ม โดยมีปุ่ม Scroll Wheel หรือดีกว่า ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB 
14. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว แบบ LED หรือดีกว่า จ านวน 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 ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้าไว้
บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิตเพ่ือประโยชน์กับทางราชการในการรับประกันผลิตภัณฑ์  

16. มีอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน  TPM 1.2 หรือดีกว่า ติดตั้งบน
แผงวงจรหลัก เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

17. ตัวเครื่องและจอภาพ ที่เสนอ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการดังนี้   
17.1 ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจาก นานาชาติ  
เช่น FCC พร้อมเอกสารรับรอง  
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17.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL 
 หรือ CE หรือ CB หรือ TUV พร้อมเอกสารรับรอง 
17.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT Rating ไม่ต่ ากว่า 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
หมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุขัดข้องแบบเบอร์โทรฟรีทั้งโทรศัพท์พ้ืนฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่  และมี Software 
ภายใต้เครื่องหมายเดียวกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับให้ผู้ใช้งานสามารถ Download ได้ โดย Software 
ต้องสามารถตรวจสอบ แจ้งเตือนความช ารุดเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ได้  ได้แก่ Hard Disk, Memory, CPU 
โดยที่ Software นั้น ต้องสามารถท าการเปิดงานซ่อมอัตโนมัติผ่านทาง e-mail ไปยังศูนย์บริการ Call Center 
ได้  และจะต้องมาด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมถึงสถานที่ตั้ง ณ ปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นตั้งอยู่ โดยมี
หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือ สาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย เพ่ือประโยชน์กับทางราชการในการ
รับประกันผลิตภัณฑ์ 

20. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการยื่นประมูลงานครั้งนี้ จากบริษัทผู้ผลิต หรือ
สาขาของผู้ผลิตที่ประจ าในประเทศไทย โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารที่ด าเนินการจัดซื้อในครั้งนี้ เพ่ือประโยชน์กับทาง
ราชการในการรับประกันผลิตภัณฑ์ 

21. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคและเอกสารอ้างอิงในข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และขีดเส้นใต้ก ากับคุณลักษณะ
เฉพาะที่เสนอ พร้อมระบุข้อก ากับตรงกับคุณลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกรายการ  

22. ติดตั้งตามจุดที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 
 


