
 
ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง  สอบราคาซ้ือครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพาสาํหรับนิสิตระดับปริญญาเอก   
รุนที่ 5 จํานวน  16  เครื่อง   

ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 5/2552  ลงวันที่ 9  กรกฎาคม พ.ศ.  2552  
……………………………. 

ดวยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มีความประสงคจะสอบราคา 
ซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพาสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก  รุนที ่5  จํานวน  16  เครื่อง  
           ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว 
2.   ไมเปนผูทีถู่กระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 
3.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกนัซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่ง ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 
4.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอืน่ที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม  ณ  วนั ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 
เปนธรรมในการสอบราคาครั้งนี้  
  กําหนดยืน่ซองสอบราคา ระหวางวันที ่13 – 23 กรกฎาคม 2552…… ระหวางเวลา   
8.30  –  16.30 น. ณ  งานพัสดุ คณะการบัญชีและการจัดการ  ชัน้ 1  อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวนัและเวลาราชการ  และ
กําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวนัที ่ 24 กรกฎาคม 2552  ต้ังแตเวลา  13.30   น. เปนตนไป 
  ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาโดยไมเสียคาใชจายไดที่ งานพสัดุ คณะการบัญชแีละ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวชิัย จงัหวัดมหาสารคาม ในระหวางวันที ่ 
13 – 23 กรกฎาคม  2552  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-4375-4322-40 ตอ 3404, 3414 , 3412   
ในวนัและเวลาราชการ  หรือ    http://www.msu.ac.th และ http://www.acc.msu.ac.th 
 
                           ประกาศ  ณ  วนัที ่   9   กรกฎาคม  พ.ศ.  2552 
 
         

           (รองศาสตราจารย  ดร.ปพฤกษ  อุตสาหะวาณชิกิจ) 
          คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ 

         มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
  



 
รายละเอียดและคุณลักษณะรูปแบบของเครื่องคอมพิวเตอรชนดิพกพา  (Notebook) 

จํานวน  16  เครื่อง 
1. เปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับการพกพา (Notebook) 
      มีคุณสมบติัทางเทคนิคดังนี ้

1.1  ตองมหีนวยประมวลผลกลางเทียบเทา Intel Core 2 Duo Proceesor P8400 หรือดีกวา   
       และมีความเร็วไมนอยกวา 2.26 GHz มี Cache ไมนอยกวา 3 MB ความเร็ว Front  
       side bus ไมนอยกวา 1066 MHz 
1.2  ตองมหีนวยความจําชนดิ PC2-5300 ความเร็ว 667MHz มีความจุไมนอยกวา 2 GB รองรับ 
       การเพิ่มไดถึง 4 GB 
1.3  ตองม ีHard Disk ชนดิ ATA หรือ SATA ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB  
1.4  ตองเครื่องอานและเขียนแผน DVD ทีส่ามารถเขยีนแผนแบบ DVD Recordable) 
1.5  ตองมีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมเกนิ 14.1 นิ้ว  Widescreen และมีไฟสําหรบัสองสวาง 
       แปนพมิพในที่มืดหรือมีแสงสวางนอยได 
1.6  ตองมหีนวยการแสดงผลแบบ Intel Graphics GMA 4500MHD หรือดีกวา 
1.7  ตองม ีPort สําหรบัเชื่อมตออุปกรณตางๆ ดังนี ้
 1.7.1  พอรต USB 2.0 ไมนอยกวา 3 ชอง 
 1.7.2  พอรต Ethernet ความเร็ว 1 Gbps จํานวน  1 ชอง 

1.7.3  พอรต  Modem ความเร็ว 56 Kbps จํานวน 1 ชอง 
1.7.4  พอรตตอสัญญาณภาพออกชนิด RGB จาํนวน 1 ชอง 
1.7.5  ชองตอ Head phone จํานวน 1 ชอง 
1.7.6  ชองตอ Microphone จํานวน 1 ชอง 

1.8  ตองมีระบบเชื่อมตอเครือขายไรสายตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n 
1.9  ตองมีแบตเตอรี่ชนิด Li–Ion  ความจุไมนอยกวา 6 Cell จํานวน 1 กอน  
       (ตองใชงานไดไมนอยกวา 6 ชม) 
1.10  ตองมีแปนพิมพที่มีปุมกดตามมาตรฐานและมีตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษติดอยางถาวร 
1.11  ตองม ีPad สําหรับชี้ตําแหนงแทนเมาส 
1.12  ตองมีโปรแกรมสนับสนุนการดูแลระบบ, รักษาความปลอดภัยที่ลิขสิทธิถ์ูกตองตาม 

กฎหมาย และผลิตโดยเจาของผลิตภัณฑเดียวกนักับเครือ่งรุนทีเ่สนอดงันี ้
1.12.1  โปรแกรมสําหรับสํารองและกูคืนระบบปฏิบัติการ,โปรแกรมใชงาน และขอมลูโดย 
             เก็บไวใน hidden area หรือ hidden partition เพื่อใชในการกูระบบ 
             ระบบปฏิบัติการ ในกรณีที่ไมสามารถ boot เครื่องได  โดยกาํหนดใหอยูใน  
             Hard Disk ภายในตัวเครื่องหรืออยูภายนอกเครื่อง เชน  File Server หรือ  
             CD โปรแกรมสําหรบัเขารหัสและถอดรหัสขอมูลโดยเฉพาะ เพื่อใชในการักษา 
             ความปลอดภัยของขอมูล ไมใหถูกอานโดยผูที่ไมไดรับอนุญาต 
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                                             โปรแกรมสาํหรับลางขอมลูโดยการ Format แลวไมสามารถกูคืนขอมูลได   

ตองทําการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม 
   1.12.2  โปรแกรมสําหรับทาํการ Migrate Configuration คาการใชงานตางๆ จาก 
                                                  เครื่องเกา ยายไปติดตั้งในเครื่องใหมผานระบบเครอืขาย เชน การตั้ง 
                                                  คา Network TCP/IP, Printer, Wall Paper 
  1.13  ผลิตภัณฑตัวเครื่องที่เสนอตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ดังนี ้
   1.13.1  มาตรฐานการแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา FCC 
   1.13.2  มาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ CE 
  1.14  บริษัทเจาของผลิตภัณฑตองไดรับมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2000 และ  
                                  ISO14001:2004 
  1.15  มีการรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวนของเครื่องคอมพิวเตอรไมนอยกวา 3 ป 

1.16  เครื่องคอมพิวเตอรตองผลิตและประกอบสําเร็จจากโรงงานที่มีชือ่ภายใตผลิตภัณฑนั้น 
1.17  มีกระเปาเพื่อบรรจุเครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพาพรอมอุปกรณตอพวงในการเคลื่อนยาย 
1.18   ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจาํหนายจากเจาของผลิตภัณฑและตอง 
          มีศูนยซอมในประเทศไทย ที่ดําเนนิงานโดยของเจาของผลิตภัณฑและตองดาํเนนิการนํา 
          เครื่องคอมพิวเตอรไปซอมแซมภายใน 48 ชัว่โมงหลงัไดรับการแจงซอม 
1.19  ผูเสนอราคาตองจัดทําตารางโปรแกรมการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรทุก ๆ 6 เดือน   
          ตองดําเนินการนําเครือ่งคอมพวิเตอรไปบํารุงรักษาใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห หลงัได 
          รับการแจงซอม 
1.20  ผูเสนอราคาตองเปดดาํเนนิกิจการดานขายคอมพวิเตอรไมนอยกวา 5 ป   
 

                                                                       
                     อาจารยสมหมาย  ขันทอง     อาจารยวีรวัฒน  มะเสนา 
หัวหนาศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ       รองคณบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                ผูกาํหนดคุณลักษณะรายละเอียด             คณะการบัญชีและการจัดการ 

                     ผูรับรองคุณลักษณะรายละเอียด 
 

 
 

 
 


