
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ไดมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาประยุกตใชรวมกับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงาน การปฎิบัติงาน 

และรองรับภาระกิจการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกท้ังการพัฒนา

กระบวนการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน กิจกรรมตางๆ เพ่ือกาวสูยุคดิจิทัล ซ่ึงกําลังเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดหาครุภัณฑสําหรับงานสํานักงาน 

เพ่ือสนับสนนุการพัฒนาและการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑสําหรับสํานักงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  

2.2 เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

3. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา  

3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อในรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบทางราชการ 

3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัยฯ ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปน

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในขณะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทํา

สัญญาตามท่ี กวพ.กําหนด 

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

3.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี

มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

3.9 มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําสัญญาก็ตอเม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดรับงบประมาณแลว 

  
       หนา 1 

 
  



 

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Specification)  

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย 
ราคาตอ
หนวย ราคารวม 

1 คอมพิวเตอรสํานักงาน  25 ชุด        19,800      495,000  

2 คอมพิวเตอรโนตบุค  15 ชุด        20,000      300,000  

3 ปริ๊นเตอรอ้ิงคเจทสี A3  4 ชุด        12,500        50,000  

4 ปริ๊นเตอรเลเซอรขาวดํา  16 ชุด          6,250      100,000  

5 ปริ๊นเตอรเลเซอรสี A4  1 ชุด        50,000        50,000  

6 เครื่องสแกน  10 ชุด        16,000      160,000  

7 
เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา แบบ network แบบท่ี 
2  1 เครื่อง 

       29,000        29,000  

8 เครื่องสแกนเนอรความเร็วสูง   1 เครื่อง        22,500        22,500  

9 Printer LaserJet   5 เครื่อง         3,900        19,500  

10 คอมพิวเตอรโนตบุค (แบบพกพา)  1 เครื่อง        59,900        59,900  

11 คอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟกและตัดตอ  8 ชุด        61,875      495,000  

 

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Specification) ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 11 รายการ ประกอบดวย 

4.1 คอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 25 ชุด มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

4.1.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.5 GHz หรือดีกวา มีหนวยความจํา 
(Smart Cache) ขนาดไมนอยกวา 3 MB 

4.1.2 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
4.1.3 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 

TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย 
4.1.4 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
4.1.5 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
4.1.6 มีแปนพิมพและเมาส 
4.1.7 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 6M : 1 และมีขนาดไม

นอยกวา 21.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
4.1.8 ตัวเครื่องคอมพิวเตอร (Case) จอภาพ (Monitor) แปนพิมพ (Keyboard) เมาส 

(Mouse) ตองอยูภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน 
4.1.9 ผลิตภัณฑท่ีเสนอตองไดรับการรับรองมาตรฐานไมนอยกวาดังนี้ FCC, UL, Energy Star 
4.1.10 มี Software ท่ีชวยวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตัวเครื่องเวลาท่ีเครื่องมีปญหา โดย

สามารถใชงานไดแมไมมีระบบปฏิบัติการ (OS) และ รองรับภาษาไทยเปนอยางนอย 
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4.1.11 มีการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป 
 

4.2 คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 15 ชุด มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

4.2.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz หรือดีกวา มีหนวยความจํา 
Smart Cache ขนาดไมนอยกวา 3 MB 

4.2.2 มีระบบเพ่ิมประสิทธิภาพ Turbo Boost Technology หรอืดีกวา 
4.2.3 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
4.2.4 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 

TB จํานวน 1 หนวย 
4.2.5 มีหนวยประมวลภาพแยกจากแผงวงจรหลักมีหนวยความจําไมนอยกวา 1 GB 
4.2.6 มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 

12 นิ้ว 
4.2.7 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
4.2.8 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชองและสามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ 
Bluetooth 

4.2.9 มีการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป 
 

4.3 ปริน๊เตอรอิ้งคเจทส ีA3 จํานวน 4 ชุด มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

4.3.1 เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

4.3.2 ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
4.3.3 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi 
4.3.4 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
4.3.5 มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอ

นาที (ipm) 
4.3.6 มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 8 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm) 
4.3.7 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-ส)ี ได 
4.3.8 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 dpi 
4.3.9 มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) มีความจุไมนอยกวา 35 แผน 
4.3.10 สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
4.3.11 สามารถพิมพ 2 หนา อัตโนมัติ 
4.3.12 มีจอแสดงผลการทํางานขนาดไมนอยกวา 2.6 นิ้ว รองรับระบบสัมผัส 
4.3.13 สามารถ Scan ขนาดกระดาษไดไมนอยกวา 297 x 432 mm. 
4.3.14 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา

จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
4.3.15 สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได 
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4.3.16 สามารถใชไดกับ A3,A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 
250 แผน 

4.3.17 มีหมึกมาพรอมกับตัวเครื่องไมนอยกวา 2 ชุด 
4.3.18 มีการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป 

 
4.4 ปริน๊เตอรเลเซอรขาวดาํ จํานวน 16 ชุด มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

4.4.1 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
4.4.2 มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
4.4.3 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB  
4.4.4 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง 
4.4.5 สามารถการเชื่อมตอแบบไรสายไดไมนอยกวา 802.11b/g/n 
4.4.6 มีระบบ Auto-On/Auto-Off technology เปนอยางนอย 
4.4.7 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 

150 แผน 
4.4.8 มีผงหมึกมาพรอมกับตัวเครื่องไมนอยกวา 2 ชุด 
4.4.9 มีการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป 

 
4.5 ปริน๊เตอรเลเซอรส ีA4 จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

4.5.1 เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

4.5.2 ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED 
4.5.3 มีความเร็วในการพิมพหนาแรกไมเกิน 13 วินาที 
4.5.4 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
4.5.5 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
4.5.6 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
4.5.7 สามารถเชื่อมตอเครือขายไรสาย 802.11 b/g/n ไดเปนอยางนอย 
4.5.8 มีจอแสดงผลการทํางานขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว รองรับระบบสัมผัส 
4.5.9 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
4.5.10 มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
4.5.11 มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
4.5.12 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ ส)ี ได 
4.5.13 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
4.5.14 มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
4.5.15 สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา มีความเร็วไมนอยกวา 18 แผนตอนาที 
4.5.16 สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
4.5.17 สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
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4.5.18 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดกระดาษไมนอยกวา 2 ชุด 
ใสกระดาษรวมไดไมนอยกวา 150 แผน 

4.5.19 มีผงหมึกมาพรอมกับตัวเครื่องไมนอยกวา 2 ชุด 
4.5.20 มีการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป 

 
4.6 เครื่องสแกน จํานวน 10 ชุด มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

4.6.1 เปนเครื่องสแกนเอกสารดวยระบบปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)  
4.6.2 สามารถทําการสแกนเอกสารไดท้ังแบบหนาเดียว (Simplex) และสองหนาพรอมกัน 

(Duplex) 
4.6.3 รองรับการสแกนกระดาษขนาด A8 - A4,  Legal และ บัตรพลาสติกแข็งท่ีมีความหนาได 
4.6.4 ถาดวางกระดาษรองรับกระดาษไมนอยกวา 50 แผน (ท่ี 80 แกรม) 
4.6.5 รองรับการสแกนเอกสารแบบอัตโนมัติท่ีความหนาไมนอยกวา 50 - 209  แกรมได 
4.6.6 สามารถเลือกความละเอียดของการสแกน (Output Resolution) ไดตั้งแต 50-600 dpi 

โดยปรับความละเอียดของ  Resolution ไดครั้งละไมเกิน 1 dpi  
4.6.7 สามารถรองรับความละเอียด Output Resolution ไมนอยกวา 1,200 dpi 
4.6.8 รองรับการสแกนเอกสารแบบ Long paper scanning ไดไมนอยกวา 3,048 mm 
4.6.9 ความเร็วการสแกนเอกสารแบบสีและขาวดํา ขนาด A4 แบบหนาเดียว ไมนอยกวา 20 

แผนตอนาที และแบบสองหนาพรอมกันไมนอยกวา 40 ภาพ ตอนาที ท่ีความละเอียด 
200/300 dpi 

4.6.10 สามารถสแกนจัดเก็บไฟลแบบ bmp, pcx, tif, multi page tif, pct, tga, png, psd, 
gif, txt, rtf, html, pdf และ JPEG ไดเปนอยางนอย 

4.6.11 รองรับการเชื่อมตออุปกรณแบบ USB 2.0 หรือดีกวา พรอมสายเข่ือมตอ 
4.6.12 มีระบบตรวจสอบกระดาษซอนดวย Ultrasonic Multifeed Detection หรือดีกวา 
4.6.13 มีโปรแกรม ABBY FineReader ใหมาพรอมกับเครื่องโดยตองเปนซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์

ถูกตอง 
4.6.14 สามารถทําการปรับสภาพเอียงได (De-Skew) เปนอยางนอย 
4.6.15 มีฟงกชั่นการตรวจจับขนาดและสีไดอัตโนมัติ (Auto Color Detection) หรือดีกวา 
4.6.16 มี Driver ท่ีรองรับมาตรฐานการสแกนแบบ TWAIN และ ISIS เปนอยางนอย  
4.6.17 เครื่องสแกนเนอรท่ีเสนอตองสนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน ENERGY STAR® 

และ RoHS เปนอยางนอย พรอมเอกสารรับรอง  
4.6.18 มีการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป 

 
4.7  เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา แบบ network แบบท่ี 2  จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 4.7.1  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1}200 dpi 
 4.7.2  มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 43 หนาตอนาที (ppm) 
 4.7.3  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
 4.7.4  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติ 
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 4.7.5  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
                   1 ชอง 
 4.7.6  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
                   ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 4.7.7  สามารถใชไดกับกระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไม 
                   นอยกวา 500 แผน 
 4.7.8  รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป 
 
4.8  เครื่องสแกนเนอรความเร็วสูง จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้ 
  4.8.1  เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ ( Auto Document Feeder ) ได 
                   ไมนอยกวา 30 แผน 

4.8.2  สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ 
4.8.3  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600*600 dpi 
4.8.4  มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 25 ppm  
4.8.5  สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
4.8.6  มีชองเชื่อมตอ (Interface ) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย 
        กวา 1 ชอง 
4.8.7  รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป 
 

 4.9  Printer LaserJet จํานวน 5 เครื่อง  มีคุณสมบัติดังนี้ 
  4.9.1  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600*600 dpi 

4.9.2  มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
4.9.3  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
4.9.4  มีชองเชื่อมตอ ( Interface ) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย 
        กวา 1 ชอง 
4.9.5  สามารถการเชื่อมตอแบบไรสายไดไมนอยกวา 802.11b/g/n 
4.9.6  มีระบบ Auto-On/Auto-Off technology เปนอยางนอย 
4.9.7  สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  
        150 แผน 
4.9.8  มีการรับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป 

 
4.10  คอมพิวเตอรโนตบุค (แบบพกพา)  จํานวน 1 เครือ่ง  มีคุณสมบัติดังตอไปนี้   

  4.10.1  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 core 4 Threads หรือดีกวา  
                               มีหนวยความจํา (Smart Cache) ขนาดไมนอยกวา 4 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
                               พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz 

4.10.2  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3L หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
4.10.3  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SSD หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา  
          256GB จํานวน 1 หนวย 
4.10.4  มีหนวยประมวลภาพแยกจากแผงวงจรหลักมีหนวยความจําไมนอยกวา 1 GB 
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4.10.5  มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 2560 x 1440 Pixel และมีขนาดไมนอย 
          กวา 12 นิ้ว 
4.10.6  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา  
          จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง และสามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b,g,n) และ  
          Bluetooth 
4.10.7  มีระบบปฏิบัติการไมนอยกวา Windows 8.1 หรือดีกวาท่ีถูกตองตามกฎหมายติดตั้งมา         
          พรอมกับตัวเครื่อง 
4.10.8  มีการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป 

 

4.11  คอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟกและตัดตอ จํานวน 8 ชุด  ประกอบดวย 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลชั้นสูง (จอขนาดไมนอยกวา 23.5 นิ้ว) จํานวน  

2 ชุด 
2.  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลชั้นสูง (จอขนาดไมนอยกวา 23.5 นิ้ว)  
    จํานวน 3 ชุด 
3. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลชั้นสูง (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน  

3 ชุด 
4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  จํานวน 8 เครื่อง 

 
มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลช้ันสูง (จอขนาดไมนอยกวา 23.5 นิ้ว) จํานวน 

2 ชุด 
               คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

            - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU Core i7-6700K) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม 
              นอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
            - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8  
              MB 
            - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

        1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา  
           1 GB หรือ 
        2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
           Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  
           หรือ 
        3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics  
           ท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 

            - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 32 GB 
            - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB  
              จํานวน 1 หนวย 
            - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
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            - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
              ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
            - มีแปนพิมพและเมาส 
            - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอย 
              กวา 23.5 นิ้ว จํานวน 4 จอ 
 

2. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลช้ันสูง (จอขนาดไมนอยกวา 23.5 นิ้ว) จํานวน 
3 ชุด 

     คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU Core i7-6700K) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม 
                นอยกวา3.4 GHz จํานวน 1 หนวย 
              - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8  
                MB 
              - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

            1)  เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา  
                1 GB หรือ 
            2)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
                Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  
                หรือ 
            3)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ี 
                มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 

              - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 16 GB 
              - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB  
                จํานวน 1 หนวย 
              - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
              - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
                จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
              - มีแปนพิมพและเมาส 
              - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา  
                23.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 

3. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลช้ันสูง (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 
3 ชุด 

               คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
                - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU Core i7-6700K) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม 
                  นอยกวา 3.4 GHz จํานวน 1 หนวย 
                - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8  
                  MB 
                - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
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            1)  เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา  
                1 GB หรือ 
            2)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
                 Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB    
                 หรือ 
            3)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ี 
                มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 

            - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
            - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB  
              จํานวน 1 หนวย 
            - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
            - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
              จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
            - มีแปนพิมพและเมาส 
            - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา  
              18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 

4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 8 เครื่อง 
             คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
              - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (630 Watts) 
              - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

5.  ขอกําหนดและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ 

5.1  การติดตั้งอุปกรณท้ังหมดทุกรายการ ผูขายจะตองเปนผูจัดหาสายสัญญาณหรืออุปกรณท่ีเก่ียวของ  

      ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคาใชจายดังกลาวเปนของผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ 

5.2  ผูขายจะตองระมัดระวังตรวจเนื้อท่ีท่ีตองการสําหรับติดต้ังอุปกรณของตนรวมกับอุปกรณอ่ืน

เพ่ือท่ีจะใหแนใจวาอุปกรณของตนสามารถท่ีจะทําการติดตั้งในเนื้อท่ีท่ีเตรียมไวนั้นได   และไมเปน

อุปสรรคขัดขวางกับระบบอ่ืน ๆ 
 

6. ขอกําหนดท่ัวไป 

6.1  ตองสงมอบและติดตั้งระบบพรอมอุปกรณ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนผู 

      กําหนด 

6.2  ตองทําการปรับแตงคาของระบบ พรอมอุปกรณใหสามารถเชื่อมตอทํางานรวมกันได ตามท่ี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนผูกําหนด 

6.3 ตองเสนอรายละเอียดทางเทคนิคอุปกรณและโปรแกรมระบบทุกรายการ จะเลือกรายละเอียด

เพียงรายการใดรายการหนึ่งไมได 
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6.4  ผูเสนอราคาตองเสนอรายละเอียดทางเทคนิคใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส พิจารณารายละเอียดทางเทคนิคใหครบถวนทุกรายการ โดยรายละเอียดทาง

เทคนิคท่ีเสนอตองตรงตามขอกําหนดขอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

6.5 อุปกรณทุกชิ้นตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอนและยังอยูในสายการผลิต โดยผูเสนอราคา

จะตองสงแคตตาลอก เอกสารและ/หรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ

ดังกลาวเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

จะเปนเก็บไวเปนเอกสารของทางการ สําหรับแคตตาลอกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูป

ถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยมีผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาลอก ผูเสนอ

ราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

6.6 ผูเสนอราคาจะตองทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเง่ือนไขเฉพาะตอขอกําหนดและ

รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) เปนรายขอทุกขอ (Statement of Compliance) 

ของเอกสาร ครุภัณฑสําหรับงานสํานักงาน ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม โดยใชตัวอยาง

แบบฟอรมการเปรียบเทียบตามตารางท่ี 1.1 ในการเปรียบเทียบรายการดังกลาว หากมีกรณีท่ี

ตองมีการอางอิงขอความหรือเอกสารในสวนอ่ืนท่ีจัดทําเสนอมา ผูเสนอราคาตองระบุใหเห็น

อยางชัดเจน สามารถตรวจสอบไดโดยงายไวในเอกสารเปรียบเทียบดวยวา สิ่งท่ีตองการอางอิง

ถึงนั้น อยูในสวนใดตําแหนงใดของเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจัดทําเสนอมา สําหรับเอกสารท่ีอางอิงถึง ให

หมายเหตุหรือขีดเสนใตหรือระบายสีพรอมเขียนหัวขอกํากับไว เพ่ือใหสามารถตรวจสอบกับ

เอกสารเปรียบเทียบไดงายและตรงกันดวย ท้ังนี้ผูเสนอราคาตองสงเอกสารเปรียบเทียบพรอม

เอกสารอางอิงท้ังหมดไมนอยกวา 1 ชุด ซ่ึงทุกชุดตองเหมือนกันทุกประการหากผูเสนอราคาไม

ดําเนินการตามขอนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณา

ขอเสนอของผูเสนอราคา 
 

ตารางท่ี 1.1   ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติขอกําหนดและรายละเอียดขอเสนอโครงการ 

     
อางถึงขอ 

ขอกําหนด/อุปกรณ
ท่ีตองการ 

ขอกําหนด/อุปกรณ
ท่ีนําเสนอ 

เปรียบเทียบ เอกสารอางอิง 

ระบุหัวขอใหตรงกับ
หัวขอท่ีระบุใน
เอกสารประกวด
ราคา 

ใหคัดลอก
คุณลักษณะเฉพาะท่ี
มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนดมากรอกใน
ชองนี้ 

ใหระบุคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีบริษัทฯ
เสนอ 

ตรงตามขอกําหนด/
ดีกวาขอกําหนด 

ระบุหมายเลขหนา
ของเอกสารอางอิง
ของบริษัทฯ 
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6.7 ผูเสนอราคาตองจัดทําแผนงานและวิธีการดําเนินการตามกรอบระยะเวลาเพ่ือใหคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใชประกอบการพิจารณาอยางละเอียดทุกข้ันตอน

และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะไมพิจารณาหากผูเสนอราคา

ไมเสนอแผนงานและวิธีการดําเนินการอยางครบถวนชัดเจน 

6.8 ผูเสนอราคาจะตองรับประกันคุณภาพสินคาและบํารุงรักษาอุปกรณเสริมท่ีเก่ียวของ โดยตองสง

ขอเสนอรายละเอียดวิธีการ ตลอดระยะเวลาประกัน 
 

7.  การรับประกัน 

หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ผูขายจะตองรับประกันอุปกรณและการติดตั้ง ถาหากเกิดการ

ขัดของเสียหาย ไมวาจะเนื่องจากชิ้นสวนไมถูกตอง ฝมือไมดีพอ หรือดวยเหตุประการใดก็ตาม จากการใช

งานตามปกติ เปนเวลา 1 ป นับตั้งแตวันตรวจรับมอบ ในระยะเวลาดังกลาวนี้ ผูขายจะตองทําการซอมแซม 

เปลี่ยนใหมโดยไมคิดมูลคา 
 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ภายใน 30 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา 
 

9.  ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน  

 งวดเดียว ภายใน 30 วัน 
 

10. วงเงินในการจัดหา 

  เงินงบประมาณโครงการ จํานวน 1,780,900 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนเการอยบาทถวน) 
       ราคากลางจํานวน 1,780,900 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนเการอยบาทถวน) 
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