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รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 80 เครื่อง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

1. ความเป็นมา 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 428 (5/2565) เมื่อวันเสาร์ที่  

17 กันยายน 2565 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 80 เครื่อง ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 
14) ที่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานและเสื่อมสภาพ บางส่วนไม่สามารถหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมได้และไม่
คุ้มค่ากับการบ ารุงรักษา ท าให้ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพให้บริการส าหรับนักศึกษาและบุคลากร  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรับให้บริการด้าน
การเรียนการสอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การทดสอบความรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการวัดมาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากร จ านวน 80 เครื่อง 
ในวงเงิน 1,440,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 14) 
2.2 เพ่ือใช้ส าหรับให้บริการด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการวัดมาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของนักศึกษาและบุคลากร 

3. ข้อก าหนดทั่วไป 
3.1 อุปกรณ์ที่เสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตาม Catalog หรือ Brochure ของบริษัทผู้ผลิต ที่เสนอขายตาม

ท้องตลาด โดยมีระบบหลัก และ/หรือองค์ประกอบหลัก ที่มิได้ประกอบและ/หรือดัดแปลง เพ่ือใช้
เฉพาะการประกวดราคาครั้งนี้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องระบุรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ พร้อมทั้งต้องมี 
Catalog หรือ Brochure ที่ขีดเส้นใต้อุปกรณ์ท่ีเสนอไว้อย่างชัดเจน มาพร้อมเอกสารประกวดราคา 

3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องท าเอกสารเปรียบเทียบทางเทคนิคเก่ียวกับข้อก าหนดและรายละเอียด
(Specification) ของอุปกรณ์ที่เสนอกับข้อก าหนดและรายละเอียดของมหาวิทยาลัย เป็นรายข้อทุกข้อ 
(Statement of Compliance) โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตาม ตารางข้อเปรียบเทียบ
ทางด้านเทคนิค ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสาร
ในส่วนอื่นที่น าเสนอมา ผู้เสนอราคาจะต้องระบุให้เป็นไปอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ง่าย                 
ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใดต าแหน่งใดของเอกสารอื่น ๆ ที่จัดท า
เสนอมาส าหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบุสีพร้อมเขียนหัวข้อก ากับไว้เพ่ือให้
สามารถไปตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย 
หากผู้เสนอราคาไม่ด าเนินการตามข้อนี้คณะกรรมการประกวดราคาของสงวนสิทธิ                      
ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา 
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ตารางข้อเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค 

อ้างถึงข้อ 
ข้อก าหนด/อุปกรณ์ที่

ต้องการ 
ข้อก าหนด/อุปกรณ์ที่

น าเสนอ 
เปรียบเทียบ เอกสารอ้างอิง 

ระบุหัวข้อให้ตรงกับ
หัวข้อท่ีระบุใน
รายละเอียด 

รายละเอียด
คุณลักษณะที่ทาง

มหาวิทยาลยัก าหนด 

รายละเอียดคุณลักษณะ
ที่ผู้ประกวดราคาเสนอ 

ตรงตามข้อก าหนด/
ดีกว่าหรือต่ ากว่า

ข้อก าหนด 

ระบุหมายเลขหน้าของ
เอกสารอ้างอิง 

 
4. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 80  เครื่อง 

ในวงเงิน 1,440,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 
     คุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ าดังนี้ 

4.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ยี่ห้อ Intel เจนเนอเรชั่นที่ 12 หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยภายใน            
มีไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ไม่น้อยกว่า 4.0GHz. ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย หรือดีกว่า 

4.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

4.3 แผงวงจรหลัก (Main Board) ใช้ Chipset ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับหน่วยประมวลผลกลาง 
คุณสมบัติไม่ต่ ากว่า B660 หรือสูงกว่า 

4.4 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4.5 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) แบบ DDR4 3200 MHz ขนาด 8 GB  หรือดีกว่า และตัวเครื่องสามารถ

รองรับหน่วยความจ าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 64 GB 
4.6 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส ารอง แบบ M.2 PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive หรือดีกว่า              

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256GB จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย  
4.7 มีพอร์ตแบบ USB 2.0 และ 3.0 Type A หรือดีกว่า รวมไม่น้อยกว่า 5 พอร์ต โดยรวมมีความสามารถ

ท างานแบบ Smart Power on หรือ Away on ได้อย่างน้อย 1 พอร์ต 
4.8 มีพอร์ตเชื่อมต่อจอภาพ แบบ Display Port out หรือ HDMI out ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 
4.9 มีอุปกรณ์เครือข่าย Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมีช่องส าหรับเชื่อมต่อสัญญาณ 

แบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
4.10 มีระบบเสียงภายใน พร้อม Internal Speaker และชุดหูฟัง (Headset) 
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4.11 มีแป้นพิมพ์ แบบ USB ที่มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร                   
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว โดยมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

4.12 มีเมาส์แบบ USB ชนิด Scrolling Optical Mouse หรือดีกว่า และมีปุ่มไม่น้อยกว่า 2 ปุ่ม               
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว โดยมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

4.13 มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
โดยมี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว มีพอร์ตเชื่อมต่อ              
VGA Port จ านวน 1 พอร์ต และ Display Port หรือ HDMI Port หรือดีกว่า จ านวน 1 พอร์ต              
เป็นอย่างน้อย  

4.14 มีขายึดติดจอภาพถูกออกแบบส าหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ด้านหลังจอภาพพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
4.15 มี Power adapter ขนาดไม่เกิน 90 Watts ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และ                          

มีไฟแสดงสถานะ (LED) บนตัว power adapter เพ่ือแสดงสถานะของระบบไฟโดยตรง 
4.16 มี Hardware ตามมาตรฐาน TPM 2.0 หรือสูงกว่า ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนแผงวงจรหลัก 
4.17 มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีอย่างน้อยดังนี้ 

- ได้รับรองมาตรฐาน ISO9000 Series 
- ได้รับรองมาตรฐานทางด้านการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น FCC Class A หรือ                     

FCC Class B หรือ NECTEC หรอื มอก.1956-2548 
- ได้รับรองมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV หรือ CSA หรือ EN หรือ             

NECTEC หรือ มอก.1561-2548 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT ไม่ต่ ากว่าระดับ Gold และ                             

Energy Star 8.0 หรือสูงกว่า  
4.18 สามารถตรวจสอบส่วนประกอบของตัวเครื่องได้ในเว็ปไซด์ผู้ผลิต โดยใช้เลขตัวเครื่อง (Serial Number 

หรือ Service Tag) พร้อมแนบตัวอย่างการตรวจสอบ 
4.19 ได้รับรอง มาตรฐาน MIL-STD 810H เพ่ือรับรองคุณภาพส าหรับใช้ในหน่วยงาน โดยมีเอกสารแสดงถึง

ข้อมูลรองรับการใช้งานตัวเครื่องในแรงดันต่ า (Altitude), อุณหภูมิสูง (High Temperature),  
ความชื้น (Humidity) และฝุ่น (Dust) เป็นอย่างน้อย 

4.20 ผู้เสนอราคามีหนังสือรับรองการรับประกันสินค้าทุกชิ้นส่วนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการบริการ 
ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware โดยเข้ามาท าการแก้ไข / ซ่อมแซม ณ ที่เครื่องตั้งอยู่ (On-Site 
Service) ภายในวันท าการถัดไป (Next Business Day Response) โดยการเปลี่ยนสินค้าที่มีปัญหา 
(Advanced Exchange) หรือการบริการที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

4.21 มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download Driver คู่มือ เช็คระยะเวลาประกัน และสามารถ
เช็คตัวเครื่อง (System configuration) ผ่านทางระบบ Internet โดยแนบเอกสารตัวอย่าง 

4.22 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสายการผลิต ไม่เป็นอุปกรณ์            
ที่น ามาปรับปรุงสภาพใหม่หรือแปรสภาพ (Reconditioned หรือ Refurbished) และเป็นผลิตภัณฑ์
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ประเภท Commercial product หรือ Business product โดยต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ หรือผู้แทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการภายในประเทศไทย 
 

5. ระยะเวลาส่งมอบ 
5.1 ส่งมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5.2 สถานที่ส่งมอบ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี

สารสนเทศ (อาคาร 14 ) 
5.3   ผู้ขายต้องจัดท าสติ๊กเกอร์ที่ระบุ ชื่อบริษัท เลขที่สัญญา ระยะเวลาการรับประกัน เบอร์โทรศัพทส์ าหรับ 
       การแจ้งปัญหา และเลขรหัสครุภัณฑ์ (ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยฯ) ติดให้กับอุปกรณ์ที่เป็น Hardware  
       ทุกรายการ  


