ห้อง tl ฏบตการทางคอมพวเตอรจำนวน 1 ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะครุกณั ฑ์
คุณสักษณะและราคามาตรฐานซื้อพร้อมตดตั้งครุ fIณฑ์หอ้ งปฏบัดกี ารทางคอมพวเตอรื
เป็นเงน 321,000 บาท

จำนวน 1ชุดรวม

1. เครือ่ งคอมพวเตอร์ จำนวน 15 เครือ่ ง
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 2 แกนหสัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มี BIOSที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องและมีลขสิทธถูกต้องตามกฎหมายและ
แผงวงจรหลักต้องอยูภ่ ายใต้เครือ่ งหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครือ่ งทีเ่ สนอ
- หน่วยความจำหลัก (Main Memory) ชน้ด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- เครือ่ งอ่าน/บันทึกข้อมูลแม่เหล็กขนดแข็ง
(Hard Disk) แบบ Serial ATA หรือดีกว่า ความจไม่นอ้ ยกว่า
1 TBมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า7,200 rpm
- เครือ่ งอ่าน-เขียน แผ่นข้อมูล DVD+/-RW ขน้ดตดตัง้ จำนวน 1 หน่วย
- มีข่องเขื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบภายใน ที่มีข่องต่อแบบ RJ-45 ความเร็ว
10/100/1000 Mbps หรือดีกว่า จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ข่อง
- มี Port สำหรับเขือ่ มต่อกับอปกรณ์ภายนอก ตังนี้
- มี USB ไม่นอ้ ยกว่า 8 Port โดยเป็นขนด USB 3.0 ไม่นอ้ ยกว่า 4 Ports
- มีข่องต่อ Microphone และ Headphone อยูท่ างต้านหน้าเครือ่ ง
- มี VGA จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 1 Port
- มี HDMI หรือ DVI หรือ Display Port อย่างใดอย่างหนึง่ หรืออย่างน้อยจำนวน
1 Port
- มีข่องเสียบขยายเพิ่มเตม (Expansion Slot) จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 slots โดยเป็น PCI Express xl6
จำนวนไม่ตา่ ํ กว่า 2 slot และ Express xl จำนวนไม่ตา่ ํ กว่า 1 slots
- มีระบบเสียงแบบ High Definition Audio Codec
หรือมีคณุ สมบัตดีกว่า
- แป้นพมพ์ (Keyboard)เป็นแบบ USB จัดวางตัวอักษรตามมาตรฐานผลตกัณฑ์อุตสาหกรรม และตัว
อักษรไทย/อังกฤษจะต้องพมพิ่ดีดแป้นอย่างถาวร
- เครือ่ งขีต้ ำแหน่ง (Mouse)เป็นแบบ Optical Mouse หัวต่อเป็นแบบ USB พรัอมแผ่นรอง
- จอแสดงภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาด ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว
- ตัวเครื่องมีข่อง Cable lock และ Pad lock
เพือ่ ป้องกันการเปิดฝาเครือ่ งเครือ่ งโดยไม่ไต้รบั อนุญาต
- ตัวเครื่อง ไบออส จอภาพ ดีย่บอรืด และเมาส์ เป็นผลตกัณฑ์ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าเดียวกัน
และ
จะต้องเป็นเครือ่ งทีป่ ระกอบสำเร็จมาจากโรงงานของผูผ้ สิต
โดยไม่มกี ารตัดแปลงแกไขหรือเพิม่ เดีม
ส่วนประกอบใดๆ ภายหลงทั้งนี้ต้องสามารถตรวจหมายเลขเครื่อง(Serial No.) ทางซอฟต์แวร์ไต้
- มีหมายเลขประจำเครื่องดีดที่เครื่องอย่างขัดเจนมาจากโรงงาน และสามารถตรวจลอบหมายเลขประจำ
เครือ่ งผ่าน Internet เพือ่ ตรวจสอบประกันไต้
- เป็นผสิตกัณฑ์ทม่ ี คี ณุ ภาพตามมาตรฐานการแพร่กระจายคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าตาม
FCC หรือ EN หรือ CE
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- ผ่านการรบรองมาตรฐาน

«1กเจา้ ของผลิตพ
ISO9001

และ ISO 14001 Series พร้ อ ม่ เ อกสารร้ บ รองจากเจ้ า ของ

ผลตภัณฑ์
- ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

Energy star พร้อมเอกสารรับรองจากเจ้าของผลตภัณฑ์
- บรัษทั ผูผ้ สิตเครือ่ งคอมพวเตอร้ทเ่ี สนอจะสัองมีระบบ
Online Support ที่ให้บรัการ Download คู่มือ,
Driver และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ ท ราบมาใน
เอกสาร
- มีศูนย์บรัการของบรัษัทผู้ผสิต/ประกอบ หรือบรัษัทสาขาของผู้ผสิต/ประกอบ
หรือบรืษัทเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าหรือศูนย์บรืการที่ผู้ผสิตแต่งตั้งอยู่ภายในประเทศไทย
และไต้รบั ISO 9000 Series
ไม่น้อยกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ พร้ อ มเอกสารรั บ รอง
- บรืษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบรืษัทเจ้าของผสิตภัณฑ์
หรือ
บรืษทั ผูผ้ สิตทีม่ สี าขาในประเทศไทย
(ต้นฉบับ)
ผู้เสนอราคาต้องแสดงตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และคุณลักษณะที่บรืษัท
เสนอ
พร้อมทั่งระบว่าตรงกับแคตตาล็อกที่บรืษัทเสนอข้อใด
- มีเงื่อนไขการรับประกันต้องรับประกันผสิตภัณฑ์ (ทัง่ ชุดอุปกรณ์) และค่ า แรง แบบ (On Site Service)
โดยผู้ผสิตหรือตัวแทนจำหน่าย
ไม่น้อยกว่า 3 ปืและมีบรืการรับแจ้งปึญหาเครื่องข้ดข้องตลอด 24
ชั่วโมง ผ่านระบบ Call Center ของผูผ้ สิตหรือไต้รบั การแต่งตัง้ จากผูผ้ สิต
ตลอดระยะเวลาการ
รับประกัน

2. โต๊ะคอมพวเตอรื จำนวน 15 ชุด
- ผสิตจากไม้ Paticle Board
- ทีอปโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
- เคลือบฝิวด้วย Melamine เรียบลืน่ กับคุณสมบัติกันนา ทนต่ อ ความร้ อ น
และรอยขีดข่วนไต้ดี
- ถาดวางคีย์บอรืด ไม้ Paticle Board เคลือบผวด้วย Melamine รางเลือ่ นเหล็กท0าลื
ลูกล้อไนล่อน
- ลื เชอรื่+ดำ
. -ขนาด(กว้ า งXสิ ก Xสู ง ):ขนาด

3. ๓าอึส้ ำนักงาน

80X60X75 ซ ม . / ต ั ว

จำนวน 15 ตัว

พนักพิงและทีน่ ง่ั ขึน้ โครงเหล็กและไม้บฟุ องนิา้ ห้มหนังเทียม
ที่วางแขนผสิตจากพลาสติกขึ้นรูป
- ขาพลาสติ ก (PP) 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่ (PP) ลืดำ
- รองรับนาหนักไต้สงู สุด 80 กก.

- สิดำ
4. เหล็กตัด จำนวน 4 ชุด
- เหล็กตัดขนาด 120x105 จำนวน 2 ช่อง
- เหล็กตัดขนาด 170x290 จำนวน 2 ข่อง
- เป็นเหล็กแบน Vz

นิ้วหนาไม่น้อยกว่า2.0มม.

