รางขอบเขตงาน (TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑประจําอาคาร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชุมพร
มหาวิทยาลัยแมโจ.-ชุมพร จังหวัดชุมพร
1. ความเป2นมา

ตามที่มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร ไดดําเนินการกอสรางอาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิ าร
ชุมพร อาคาร คสล. 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อขยายพื้นที่การใหบริการการเรียนการสอนในรายวิชา
ตางๆ แกนักศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ รวมถึงการรองรับการเพิ่มขึ้นของหลักสูตรใหมๆ ซึ่งเดิมพืน้ ที่ใชสอย
ไมเพียงพอ ทั้งหองเรียน หองพักคณาจารย5 และหองปฏิบตั ิการดานสารสนเทศ
ซึ่งเมื่อการกอสรางอาคารดังกลาวแลวเสร็จในป7งบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยแมโจ –
ชุมพร ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน สําหรับครุภัณฑ5ประจําอาคารดังกลาว ทําใหจําเป?นตองใช
งบประมาณเงินรายไดบางสวนในการจัดซื้อครุภัณฑ5ประจําอาคารแตก็ยังไมเพียงพอตอการจัดการศึกษา
ในป@จจุบัน มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร จึงใครขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ5 และวัสดุ
อุปกรณ5ประจําหองเรียนและหองพักคณาจารย5 สําหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชุมพร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพรตอไป ดังรายการ ครุภัณฑหองบรรยาย
1-6 ชั้น 3 และครุภัณฑหองบรรยาย 1-6 ชั้น 4 แตละหองประกอบไปดวย เครื่อ งขยายสัญ ญาณเสีย ง
ลําโพงติดผนัง ไมโครโฟน ไรสายแบบมือถือ ไมโครโฟนแบบมีสาย ตูRackขนาดเล็กพรอมอุปกรณสํารอง
กระแสไฟฟ8า จอมอเตอรไฟฟ8า เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร อุปกรณนําเสนอขอมูลผานระบบเครือขายไร
สาย ระบบสายสัญญาณภาพและเสียง เกาอี้แล็คเชอร โต;ะผูบรรยาย กระดานไวทบอรด เกาอี้ผูบรรยาย
ผามานป8องกันแสง UV ชุดโต;ะเอนกประสงคพรอมผาปูและชุดเกาอี้พรอมผาคลุม เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับประมวลผล ชั้นวางเอกสาร เครื่องโทรทัศนแบบจอสัมผัส และครุภัณฑหองทํางานคณาจารย 1-2
ชั้น 3 และครุภัณฑหองทํางานคณาจารย 1-2 ชั้น 4 แตละหองประกอบไปดวย โต;ะทํางานรูปตัวแอล เกาอี้
ทํางาน พาติชั่น เสาปAดทาย ขาตั้งพาติชั่น โซฟาพักคอย ตูเอกสารเตี้ยบานเปAด โต;ะปฏิบัติการกลาง
พรอมซิงค เครื่องทําลายเอกสาร และหองประชุมใหญ ประกอบดวย ชุดไมคผูรวมประชุม
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการเรียนสอน ของมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร
2. เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพ
3. เพื่อรองรับการเพิ่มจํานวนของนักศึกษาและคณาจารย5ของมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผูเสนอราคาตองเป?นนิตบิ ุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุทปี่ ระกวดราคาในครั้งนี้
2. ผูเสนอราคาตองไมเป?นผูที่ถกู ระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลวหรือไมเป?นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป?นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเป?นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
4.ผูเสนอราคาตองไมเป?นผูมีผลประโยชน5รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา
ใหแกมหาวิทยาลัยแมโจ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเป?นผูกระทําการอันเป?นการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเป?นธรรมตามขอ 1.6 ของเอกสารประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส5
5.
ผูเสนอราคาที่ไ มใชผูผลิต จะตองไดรับ การแตงตั้งเป?นตัว แทนจําหนายจาก
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายโดยตรง
6. เป?นผูมีคุณสมบัติอยูในเงื่อนไขตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ดวนที่สดุ ปช 0028/ ว
0009 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 กําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัตดิ ังนี้
6.1 บุคคลหรือนิติบคุ คลทีจ่ ะเขาเป?นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป?นผูไมแสดงบัญชี
รายรับ รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6.2 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเป?นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซือ้ จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส5 (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส5ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต5ศนู ย5ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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6.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเป?นเงินสดก็ได
4. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑที่จะจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 ครุภัณฑประจําห.องบรรยาย อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จํานวน 12 ห.อง
ผู.ได.รับการคัดเลือกจะต.องติดตั้งครุภัณฑประจําห.องบรรยาย อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
โดยแยกครุภัณฑเป2นชุดแล.วติดตั้งตามแตละห.องดังตอไปนี้
1.) หองบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
2.) หองบรรยาย 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
3.) หองบรรยาย 3 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
4.) หองบรรยาย 4 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
5.) หองบรรยาย 5 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
6.) หองบรรยาย 6 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
7.) หองบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
8.) หองบรรยาย 2 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
9.) หองบรรยาย 3 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
10.) หองบรรยาย 4 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
11.) หองบรรยาย 5 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
12.) หองบรรยาย 6 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
โดยครุภัณฑแตละห.องประกอบด.วยรายการดังตอไปนี้
1.1.1 เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 60 วัตต จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.1.1 กําลังขับไมนอยกวา 60 วัตต
1.1.1.2 มีชองตอไมโครโฟนไดไมนอยกวา 3 ชอง
1.1.1.3 มี Auxiliary input ไมนอยกวา 2 ชอง
1.1.1.4 มี REC OUT เพื่อบันทึกเสียง
1.1.1.5 ความเพี้ยนของสัญญาณไมเกิน 2% ที่ 1 kHz
1.1.1.6 ความถี่ตอบสนองไมแคบกวา 50-20,000 Hz
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1.1.2 ลําโพงติดผนังขนาด 5" จํานวน 2 ตู มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.2.1 เป`นลําโพงชนิด 2 ทาง มีกําลังขับไมนอยกวา 30 วัตต
1.1.2.2 ขนาดของดอกลําโพงเสียงต่าํ ไมนอยกวา 5”
1.1.2.3 ขนาดของดอกลําโพงเสียงสูงไมนอยกวา 1”
1.1.2.4 สามารถติดตั้งทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
1.1.2.5 สามารถติดตั้งกับผนังไดพรอมขายึด
1.1.2.6 ความถี่ตอบสนองไมแคบกวา 80 - 20,000 Hz
1.1.2.7 ความดังของลําโพง ไมนอยกวา 90 dB ที่ 1W/1m.
1.1.3 ไมโครโฟน ไรสายแบบมือถือ จํานวน 1 ตัว ประกอบดวย
1.1.3.1 ตัวรับสัญญาณ มีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้
1) คลื่นความถี่ที่ใชอยูในชวงระหวาง 656.125 to 678.500 MHz
2) สามารถเลือกความถี่ไดไมนอยกวา 10 ชอง
3) อัตราสวนของสัญญาณเสียงตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 100 dB
4) คาความเพี้ยนของสัญญาณไมเกิน 1%
5) ความถี่ตอบสนองไมแคบกวา 100 Hz - 15 kHz
1.1.3.2 ไมโครโฟน มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1) ไมโครโฟนเป`นแบบ Dynamic หรือดีกวา
2) กําลังสงไมนอยกวา 12 mW
3) สามารถใชงานรวมกับแบตเตอรี่ชนิด AA ได
1.1.4 ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.4.1 เป`นไมโครโฟนชนิด Dynamic หรือดีกวา
1.1.4.2 ความถี่ตอบสนองไมแคบกวา 60 - 14,000 Hz
1.1.4.3 ทิศทางการรับสัญญาณ แบบ Unidirectional
1.1.4.4 ความไวในการรับสัญญาณ –54 dB (1.9 mV) at 1 Pascal
1.1.4.5 ความตานทาน 600 Ohms
1.1.4.6 มีสวิทชปAด-เปAด
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1.1.5 ตู Rack ขนาดเล็กพรอมอุปกรณสํารองกระแสไฟฟ8าขนาด 1500VA จํานวน 1 ตู มี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.5.1 เป`นตูเก็บอุปกรณมาตรฐาน ขนาด 19 นิ้ว แบบตั้งพื้น
1.1.5.2 มีขนาดไมนอยกวา 15U
1.1.5.3 ทําดวยวัสดุที่เป`นเหล็ก อบสีอยางดี
1.1.5.4 มีรางไฟฟ8าไมนอยกวา 6 ชองมาพรอมอุปกรณ
1.1.5.5 มีประตูและสามารถล็อคได
1.1.5.6 พรอมอุปกรณสํารองกระแสไฟฟ8าขนาด 1500VA จํานวน 1 ตู ซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
1) สามารถรองรับภาระงาน (Load) ไดไมต่ํากวา 865 Watts หรือ 1500 VA
2) สามารถทํางานไดที่แรงดัน Input 230 V
3) สามารถทํางานไดที่แรงดัน Output 230 V
4) มี Interface Port USB มาพรอมกับอุปกรณ
1.1.6 จอมอเตอรไฟฟ8า 120" จํานวน 1 มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.6.1 เป`นจอรับภาพ ขนาดไมนอยกวา 120 นิ้ว
1.1.6.2 สามารถควบคุมการดึงจอภาพลงและมวนเก็บดวยมอเตอรไฟฟ8า
1.1.6.3 เนื้อจอสีขาว Matt White
1.1.6.4 เนื้อจอสามารถทําความสะอาดได
1.1.6.5 สามารถติดตั้งกับผนัง หรือ เพดานได
1.1.7 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรความสวาง 3,000 Ansi Lumens จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
1.1.7.1 ความละเอียดของภาพไมนอยกวา XGA (1,024 x 768 Dots
1.1.7.2 ใหความสวางภาพไมนอยกวา 3100 Ansi Lumens
1.1.7.3 สามารถฉายภาพไดขนาดใหญ 30-300 นิ้ว
1.1.7.4 อัตราความคมชัด ( Contrast Ratio ) ไมนอยกวา 10,000:1
1.1.7.5 มีการกระจายแสง (Uniformity) ไมนอยกวา 80%
1.1.7.6 รับสัญญาณภาพ PAL, SECAM, NTSC ไดเป`นอยางนอย
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1.1.7.7 มีระบบการแกไข Keystone ในแนวตั้งไมนอยกวา +/- 30 องศา
1.1.7.8 มีระบบการแกไข Keystone ในแนวนอนไมนอยกวา +/- 15 องศา
1.1.7.9 มีลําโพงในตัว ขนาดไมนอยกวา 10W แบบ Mono
1.1.7.10 มีชองสัญญาณ ดังนี้
1) Computer In ไมนอยกวา 1 ชอง
2) HDMI In ไมนอยกวา 1 ชอง
3) VDO In ไมนอยกวา 1 ชอง
4) RS-232C ไมนอยกวา 1 ชอง
5) RJ-45 ไมนอยกวา 1 ชอง
1.1.7.11 มีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูจัดจําหนายที่ไดรับการแตงตั้ง
จากเจาของผลิตภัณฑ
1.1.7.12 มีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล 5 ป} รับประกันคุณภาพสินคา 2 ป} (ยกวน
หลอดภาพ รับประกัน 1 ป} หรือ 1,000 ชั่วโมง ตามระยะเวลาที่ถึงกอน)
1.1.8 อุปกรณนําเสนอขอมูลผานระบบเครือขายไรสาย จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.8.1 สามารถสงสัญญาณภาพหนาจอคอมพิวเตอรไปยังเครื่องโปรเจคเตอร ไดโดย
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย (Wireless LAN)
1.1.8.2 สามารถแสดงสัญญาณภาพที่เป`นวิดีโอ จากเครื่องคอมพิวเตอรได
1.1.8.3 สามารถควบคุมอุปกรณผาน web-browser ได
1.1.8.4 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
1.1.8.5 มีชองตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร (LAN) แบบ RJ45 อยางนอย 1
ชองสัญญาณ
1.1.8.6 รองรับมาตรฐานความปลอดภัย WEP ,WPA เป`นอยางนอย
1.1.8.7 สามารถใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบตั ิการ Windows และ Mac
OS ได
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1.1.9 ระบบสายสัญญาณภาพและเสียง จํานวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.9.1 สายภายในฝ8าเพดานทั้งหมดจะตองเดินภายในทอ EMT หรือ ทอออน (flex)
1.1.9.2 สายที่เดินลงมาจากบนเพดานตองเดินใหเรียบรอยโดยใชรางหรือวัสดุหรือที่
เหมาะสมกับสภาพหองพรอมทั้งเก็บสี
1.1.9.3 สายสัญญาณภาพ มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1) เป`นสายสัญญาณ Coaxial ชนิด RG-59 หรือดีกวา
2) มีคาความตานทานไมนอยกวา 75 โอหม
3) มีชีลดไมนอยกวา 95 %
4) มีอัตราลดทอนสัญญาณ ที่ความถี่ 1000MHz ในระยะ 100 M ไมเกิน 27 dB
5) มีอัตราลดทอนสัญญาณ ที่ความถี่ 1MHz ในระยะ 100 M ไมเกิน 2 dB
1.1.9.4 สายสัญญาณสําหรับสัญญาณคอมพิวเตอร (VGA) มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1) เป`นสายสัญญาณชนิดมีชีลดป8องกันสัญญาณรบกวน หรือดีกวา
2) มีแกนกลาง จํานวนไมนอยกวา 3 แกนเป`นแบบ Coaxial และ จํานวน
ไมนอยกวา 4 แกนเป`นแบบ Control wires
3) มีชีลดทําจากฟรอยหุมดวยทองแดงถัก หรือดีกวา
4) ฉนวนดานนอกทําจากวัสดุ PVC สีดําหรือดีกวา
1.1.9.5 สายสัญญาณเสียง มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1) มีแกนนําสัญญาณเป`น Tinned Copper หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 22 AWG
2) เสนผานศูนยกลางของสายไมนอยกวา 4.5 mm.
3) มีชิลดเป`น Aluminum Foil หรือดีกวา
4) เปลือกหุมทําจากวัสดุ PVC หรือ PE หรือดีกวา
1.1.9.6 สายสําหรับลําโพง มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1) มีแกนนําสัญญาณเป`น Tinned Copper หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 18 AWG
2) เสนผานศูนยกลางของสายไมนอยกวา 5.5 mm.
3) มีชิลดเป`น Aluminum Foil หรือดีกวา
4) เปลือกหุมทําจากวัสดุ PVC หรือ PE หรือดีกวา
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1.1.9.7 สายไมโครโฟน มีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้
1) มีแกนนําสัญญาณเป`น Tinned Copper หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 22 AWG
2) เสนผานศูนยกลางของสายไมนอยกวา 6.0 mm.
3) มีชิลดเป`น Aluminum Foil หรือดีกวา
4) เปลือกหุมทําจากวัสดุ PVC หรือ PE หรือดีกวา
5) มีมาตรฐาน UL รับรองคุณภาพ เป`นอยางนอย
1.1.9.8 ผูเสนอราคาตองติดตั้งครุภัณฑ ที่สามารถเชื่อมตอระบบใหสามารถใชงานได
1.1.10 เกาอี้แล็คเชอร แบบไม จํานวน 60 ตัว มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.10.1 เกาอี้กวางไมนอยกวา 54 ซม. ลึกไมนอยกวา 65 ซม.สูงไมนอยกวา 79 ซม.
1.1.10.2 แผนหนาแล็คเชอรทําจากไมอัดยอมสีธรรมชาติกวางไมนอยกวา 36 ซม.ลึก
ไมนอยกวา 54 ซม.
1.1.10.3 ที่นั่งและพนักพิงทําจากไมอัดดัดโคงสีธรรมชาติ ความหนา ไมนอยกวา 8 มม.
1.1.10.4 เสา ขาหนา หลังและโครงรับพื้นเขียนหนังสือเป`นเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม ไม
นอยกวา 1 นิ้ว x 1 นิ้ว พนสีดํา
1.1.10.5 ปลายขาเกาอี้ใสพลาสติกสีดําป8องกันรอยขีดขวน
1.1.10.6 ใชน็อตอลูมิเนียมหรือเหล็กชุบขาวซึ่งมีแหวนรองกันหลุดยึดระหวางที่นั่งกับโครงที่นั่ง
4 จุด และหลังพิงใชเหล็กแผน รอยสกรู มีแหวนสปริงรองกันคลายเกลียวทุกตัว
1.1.11 โต;ะผูบรรยาย จํานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.11.1 ขนาดกวางไมนอยกวา 120 ลึกไมนอยกวา 60 สูงไมนอยกวา 75 เซนติเมตร
1.1.11.2 แผนท;อปโต;ะผลิตจากไม Particle board ความหนาไมนอยกวา 28 มม.
เคลือบผิวดวย melamine Resin Film ดวยระบบ Short Cycle ปAดขอบดาน
ดวย Edge PVC.ความหนาไมนอยกวา 2 มม.พรอมเจาะรูรอยสายไฟ 2 จุด
1.1.11.3 แผนบังตาผลิตจากไม Particle board ความหนาไมนอยกวา 28 มม.
เคลือบผิวดวย melamine Resin Film ดวยระบบ Short Cycle ปAดขอบ
ดานดวย Edge PVC.ความหนาไมนอยกวา 0.5 มม.
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1.1.11.4 โครงขาเหล็ก ประกอบดวย
1) ฐานบน ทําจากเหล็กพับขึ้นรูป ขนาดกวางไมนอยกวา 55 มม .Xยาวไม
นอยกวา 545 มม.X สูงไมนอยกวา 30 มม.
2) ฐานลาง ทําจากเหล็กพับขึ้นรูป ขนาดกวางไมนอยกวา 60 มม .Xยาว
ไมนอยกวา 540 มม.X สูงไมนอยกวา 30 มม.
3) ขาโต;ะผลิตจากเหล็กแป„บกลมขนาดØ 2 นิ้ว ชุบเคลือบผิวดวย
โครเมียม
4) แผนปAดขาทําจากเหล็กพับขึ้นรูป พรอมคลิปล็อคเชื่อมติดดานขางดัด
โคงตามขาเหล็กพรอมเจาะรูระบายอากาศ
5) ขาโต;ะมีชองรอยสายไฟจากดานลางถึงดานบน
6) ดานลางของขาโต;ะติดปุ†มพลาสติกสามารถปรับระดับสูง-ต่ํา และเพื่อ
ป8องกันการขีดขูดพื้นเป`นรอย
7) พนเคลือบผิวดวยสี Epoxy Powder Coating อบดวยความรอน
1.1.11.5 อุปกรณ Knock-Down KD Fitting ขนาดไมนอยกวา 25 มิลลิเมตรของ
Hafele จากเยอรมันหรือเทียบเทา
1.1.12 กระดานไวทบอรด จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.12.1 ขนาด ขนาด 1200x4800 มม. (สูง xกวาง)
1.1.12.2 ตัวบอรดทําดวยไม Particle Board ความหนา 9 มม. เคลือบผิวลามิเนทสีขาว
1.1.12.3 ตัวกรอบทําดวยไม Particle Board ความหนา 28 มม. เคลือบผิวดวย
Melamine Resin Film
1.1.12.4 มีรางสําหรับวางแปรงลบกระดาน
1.1.13 เกาอี้ผูบรรยาย จํานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.13.1 ขนาดกวางไมนอยกวา 62 เซนติเมตร และมีความสูงไมนอยกวา 117-127
เซนติเมตร
1.1.13.2 โครงสรางภายในของที่นั่งและพนักพิงผลิตจากไมอัดเพรสขึ้นรูปตามรูปทรงของ
เกาอี้
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1.1.13.3 วัสดุสําหรับบุที่นั่งและพนังพิงของเกาอี้บุดวยฟองน้ําฉีดขึ้นรูปตามรูปทรงของ
ที่นั่งและพนักพิง
1.1.13.4 วัสดุสําหรับหุมที่นั่งและพนักพิงของเกาอี้หุมดวยหนังเทียมเทาแขน ผลิต
จากสาร PP.ฉีดขึ้นรูป
1.1.13.5 ระบบการโยกของเกาอี้เป`นระบบ OFF-GRAVITY LOAD ที่ปรับรับน้ําหนัก
ของการโยกไดอยางมี อิสระพรอมมีระบบ SAFETY LOCK
1.1.13.6 แกนปรับระดับความสูง-ต่ําของเกาอี้ใชระบบ “ แกนไฮโดรลิค” ในการปรับ
ระดับความสูงเกาอี้
1.1.13.7 โครงขา ขาแบบ 5 แฉกผลิตจากสาร PP.ฉีดขึ้นรูป
1.1.13.8 ลูกลอเป`นแบบ TWIN WHELL CASTOR พลาสติกสีดําแบบแกนเดือยเสียบ
1.1.14 ผามานป8องกันแสง UV 100% จํานวน 3 ชุด มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.14.1 ขนาด ไมนอยกวา กวาง 285 ซม. สูง 220 ซม.
1.1.14.2 เป`นผาชั้นเดียวชนิด กันแสง UV 100 %
1.1.14.3 พรอมรางผามานแบบอลูมิเนียมตัวยูพนสีขาว การเปAดปAดชนิดเชือกดึง
1.1.15 ชุดโต;ะเอนกประสงคพรอมผาปู และชุดเกาอี้พรอมผาคลุม จํานวน 5 ชุด แตละชุด
ประกอบดวย
1.1.15.1 โต;ะเอนกประสงคพรอมผาคลุม จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1) ขนาดไมนอยกวา 76*183*75 ซม.
2) โครงขาทําดวยเหล็กเหลี่ยม ไมนอยกวา 1¼ *1 ¼หนาไมนอยกวา 1.0
มม. มีเหล็กกลองเชื่อมยึดขาทั้งสองขาง ทําดวยเหล็ก 1¼ * ¾ หนาไม
นอยกวา 1.0 มม.ขาชุบโครเมี่ยม
3) คานรองรับหนาโต;ะทําดวยเหล็กขนาดไมนอยกวา 1¼ *1 ¼หนาไม
นอยกวา 1.0 มม.เชื่อมเหล็กแผนขึ้นรูป เจาะรูไวสําหรับยึดติดกับขา
โต;ะ พนสี EPOXY
4) หนาโต;ะทําดวยไมปาติเกิ้ลเพาะโครง ปAดดวยไมอัด 2 ดาน ปAดทับ
ดวยโฟเมกา ขาวมัน ปAดขอบดวยยาง PVC สีดํา
5) สามารถพับเก็บได
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6) ปลายขาโต;ะมีปุ†มปรับระดับ สูง-ต่ํา
1.1.15.2 เกาอี้เอนกประสงคพรอมผาคลุม จํานวน 3 ชุด มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1) เกาอี้เอนกประสงคแบบซอนเก็บได ขนาดไมนอยกวา 432*510*900 มม.
2) โครงขาและโครงตัวทําดวยเหล็กขนาดไมนอยกวา ¾* ¾* 1.00 มม.
ดัดขึ้นรูปกึ่งอัตโนมัติ
3) ที่นั่งและพนังพิง บุฟองน้ํา หุมดวยหนังเทียม
4) ปลายขามียาง หรือพลาสติกรองรับกันรอยขวนพื้น
5) สามารถซอนเก็บได
1.1.16 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.16.1 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีประสิทธิภาพไมต่ํากวา Intel Core i5
Gen4 ตองทํางานที่สญ
ั ญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 3.0 GHz หรือมีคุณสมบัติ
ดีกวา มีหนวยความจํา Cache ไมนอยกวา 6MB
1.1.16.2 แผงวงจรหลัก (Mainboard) ใช Chipset ตระกูล Intel H81 หรือ
เทียบเทา หรือมีคุณสมบัติดีกวา และแผงวงจรหลักตองเป`นยี่หอเดียวกับ
ตัวเครื่องที่เสนอ
1.1.16.3 ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอรตองมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับ
ผลิตภัณฑทีเ่ สนอ และตองสามารถแสดงหมายเลขเครื่อง (Serial
Number) ที่ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับตัวเครื่องได
1.1.16.4 มีหนวยความจําหลักแบบ DDR3 1600 MHz หรือมีคุณสมบัติดีกวา ซึ่งมี
ขนาดไมนอยกวา 4GB และสามารถรองรับการขยายหนวยความจําสูงสุดไดไม
นอยกวา 16GB บน Mainboard และมี Memory Slot จํานวนรวมไมนอย
กวา 2 Slot
1.1.16.5 มี SATA DVD Drive ชนิด Internal Drive จํานวน 1 Drive หรือมีคุณสมบัติ
ดีกวา
1.1.16.6 Hard Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 1TB ความเร็วไมต่ํากวา 7200 rpm
หรือมีคุณสมบัติดีกวา
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1.1.16.7 มีหนวยควบคุมการแสดงผล ชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก มีหนวยความจํา
(Video Memory) ขนาด 1GB หรือดีกวา
1.1.16.8 สวนควบคุมการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) เป`น
อุปกรณที่ติดตั้งอยูบน Mainboard (Built-in on Board) ซึ่งสนับสนุน
ความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมี Interface เป`นแบบ RJ-45
1.1.16.9 มี 9-in-1 Media Card Reader แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง
1.1.16.10 มี USB Port จํานวนไมนอยกวา 6 ชอง โดยเป`น USB 3.0 ไมนอยกวา 2
ชอง และสามารถทํา USB Disable ได
1.1.16.11 มีพอรต Serial port, Parallel port และ VGA อยางนอยชนิดละ 1 พอรต
1.1.16.12 มี Expansion Slot จํานวนไมนอยกวา 3 slot โดยเป`น PCI Express
x16 อยางนอย 1 Slot และ PCI Express x1 ไมนอยกวา 2 Slots
1.1.16.13 Keyboard ใชหัวเชื่อมตอแบบ USB โดยตรง จํานวนแป8นพิมพรวมกันไม
นอยกวา 104 keys โดยมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพอยู
บนแป8นพิมพอยางถาวร
1.1.16.14 Mouse เป`นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ†ม Scroll Wheel โดยใชหัว
เชื่อมตอแบบ USB โดยตรง
1.1.16.15 มีจอภาพสี ชนิด LED จํานวน 1 หนวย มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
2) รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1366x768 pixel
3) มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1
4) มี Brightness ไมมากกวา 200 cd/mf
5) มี Pixel response time ไมนอยกวา 5 ms
1.1.16.16 ตัวเครื่อง (Chassis) เป`นแบบ Tower
1.1.16.17 ตัวเครื่อง, จอภาพ, Keyboard และ Mouse ตองมีเครื่องหมายการคา
เดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการคานั้นไวบนอุปกรณอยางถาวร
จากโรงงานผลิต
1.1.16.18 ตัวเครื่องมีขนาดของแหลงจายไฟ (Power Supply) ไมเกินกวา 180 watt
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1.1.16.19 ติดตั้งโปรแกรมที่มีความสามารถดังนี้
1) มีโปรแกรมการจัดการอุปกรณ และโปรแกรมตาง ๆ ของระบบปฎิบัติ
การแบบรวมศูนย (Centralize Manage) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย และเป`นเครื่องหมายการคาเดียวกับตัวเครื่องที่เสนอ ซึ่งมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1) สามารถแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ (System
Information) เชน รายละเอียดของ CPU, Memory, BIOS
version และสามารถออกเป`นรายงานทางเครื่องพิมพได
1.2) สามารถตรวจสอบการทํางาน (Diagnostic) ของอุปกรณตาง
ๆ เครื่อง เชน System board , memory , hard drive ,
optical drive , monitor , port ตาง ๆ ได
1.3) สามารถชวยอํานวยความสะดวกในการ Update drivers
และ utility ไดโดยอัตโนมัติ
1.4) สามารถกําหนดเวลา (Schedule Task) ในการ Diagnostic
อุปกรณตาง ๆ ของเครื่องได
1.5) สามารถเก็บบันทึกเหตุการณตาง ที่เกิดขึ้นทั้ง Hardware และ
Software โดยแจงเป`นรายละเอียดของเหตุการณ ได
ยอนหลังไมนอยกวา 30 วัน
1.6) สามารถชวยตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันของตัวเครื่องได
2) มีซอฟตแวรในการทํา Backup & Restore ซึ่งถูกพัฒนาโดยเจาของ
ผลิตภัณฑ และเป`นเครื่องหมายการคาเดียวกันกับเครื่องที่เสนอ ที่มี
ความสามารถอยางนอยดังนี้
2.1) สามารถทํา image ของ ระบบปฏิบัติการ(OS) และ ขอมูลได
โดยสามารถเก็บสําเนาอยูในรูปแบบของ file image และ
สามารถทําสําเนาเก็บไวที่ Hard drive, Network drive,
secondary hard drive, Optical drive, Flash drive or
Tape media ได
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2.2) สามารถสํารองขอมูล(Backup) แบบกําหนดเวลาได
(Schedule Backup)
2.3) สามารถเลือกกูขอมูล(Recovery) จากการสํารองขอมูล ครั้ง
ลาสุดจากพื้นที่สํารองขอมูลแบบยอนหลังไดไมนอยกวา 32
version (ของ Dell, HP, Acer ไมสามารถทําไดถึง 32
version ครับ) และสามารถทําการซอน หรือป8องกันการลบ
ไฟลขอมูลสํารองได
2.4) สามารถทํา System Recovery ไดในกรณีที่ Operating
System ไมสามารถทํางานได ดวยการกดเพียงปุ†มเดียว (One
Key Recovery) โดยตัว Software สามารถทําการเลือก
เฉพาะไฟลทีไ่ ดรับความเสียหาย เพื่อนํากลับมาซอมแซม
Operating System ไดโดยอัตโนมัติ
1.1.16.20 เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอจะตองมีบริษัทที่เป`นเจาของผลิตภัณฑ สาขา
ของบริษัทที่เป`นเจาของผลิตภัณฑ หรือมีศูนยบริการอยูในประเทศไทย
ทั้งนี้ศูนยบริการ(โดยเจาของผลิตภัณฑ) จะตองสามารถใหบริการแบบ On
Site Services
1.1.16.21 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองจากผูผลิตวาเป`นตัวแทนจําหนายโดยตรง
จากเจาของผลิตภัณฑ
1.1.16.22 เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ใหบริการ
DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง
อินเตอรเน็ต โดยผูเสนอราคาตองระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา
1.1.16.23 ตองรับประกันผลิตภัณฑ (อุปกรณทั้งชุด) เป`นเวลาไมนอยกวา 3 ป} (On
Site Service)
1.1.17 ชั้นวางเอกสาร จํานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.17.1 ผลิตดวยเหล็กแผนทั้งชุด
1.1.17.2 ขนาด กวาง 71 นิ้ว ลึก 24 นิ้ว สูง 85 นิ้ว
1.1.17.3 แบงเป`น 6 ระดับชั้น
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1.1.17.4 ชั้นวางเอกสาร ผลิตดวยเหล็กแผน ความหนาเบอร 20BWG พับขึ้นขอบ
ตามแนวยาวเป`นรูปตัวซีและหัวทายพับฉากเพื่อยึดติดกับคลิปแขวนชั้น
1.1.17.5 ลวดกั้น-ตั้งหนังสือ ปรับเลื่อนได ชุปซิ้งค ชั้นละ 1 อัน
1.1.17.6 ดานขางและหลังคาประกบดวยไมอัดสัก ทาแลคเกอรใส ไมเงา
1.1.18 เครื่องโทรทัศนแบบจอสัมผัส จํานวน 1 ตัว มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1.18.1 เป`นจอภาพที่มีขนาดวัดตามเสนทแยง 55 นิ้ว
1.1.18.2 มีความละเอียดภาพ 1920x1080 Pixel
1.1.18.3 Contrast 4000:1 และ มีความสวาง 400 cd/m2 สามารถแสดงสีได 10 bit
1.1.18.4 มีชองในการเชื่อมตอ Input : USB Media Port x 1, Touch Frame
USB Port x 3, HDMI x 3, VGA x 3, PC Audio x 3, S-Video x 1, CVideo x 2, Earphone x 1, YPbPr x 1, RS232 x 1, Output : C-Video
x 1, SPDIF x 1, VGA x 1
1.1.18.5 มีลําโพงขนาด 10 วัตต จํานวน 2 ตัว
1.1.18.6 สามารถอานไฟล รูปภาพ เพลง วีดีโอ และ .TXT ผาน USB ได โดยไมผาน
Computer
1.1.18.7 สามารถเลื่อนหนาจอในแตละหนาการนําเสนอเพื่อเพิม่ พื้นที่การใชงานได
ไมจํากัด โดยมีฟง• กชั่นควบคุมการเลื่อนหนาจอ
1.1.18.8 ใชไดกับคอมพิวเตอร ไมนอยกวาระบบปฏิบัติการวินโดส (Windows) เวอรชั่น
7 และ 8 รวมถึงสามารถใชงานรวมกับ Microsoft Office ไดเป`นอยางดี
สามารถเลือกภาษา ไทย, อังกฤษ และ จีน สําหรับเมนูการใชงานได
1.1.18.9 สามารถบันทึกเสนที่เขียนลงโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft
Excel และ Microsoft Power point ได
1.1.18.10 มีฟ•งกชั่นการบันทึกผลงานเป`นไฟลนามสกุลตางๆ ไดแก .JPG, .JPEG,
.TIFF, .TIF, .PNG, .GIF, .BMP, .HTM, .PDF, .PPT, .HHT, .AVI และ
.DPB เพื่อนําไปใชงานรวมกับโปรแกรมทั่วๆไป
1.1.18.11 มีหนาตางแสดงภาพขนาดยอของแผนงานหนาตางๆเพือ่ แสดงพื้นที่ ที่ใช
งานทัง้ หมดในหนาจอเดียวกัน
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1.1.18.12 มีฟ•งกชั่นปากกาอัจฉริยะที่สามารถชวยอํานวยความสะดวกในการวาด
รูปทรง วงกลม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงรี, เสนตรง, เสนลูกศรตรง, เสน
โคง, เสนลูกศรโคง และรูปทรงที่เป`นทรงเหลี่ยมทุกชนิด ไดอยางรวดเร็ว
1.1.18.13 มีฟ•งกชั่นชวยสนับสนุนการเรียนการสอนมากมาย เชน สรางหนากระดาษ
ขาว, ปากกาเขียนรูปแบบตางๆ, คลังเครื่องมือ ฟAสิกส เคมี และ
คณิตศาสตร
1.1.18.14 มีฟ•งกชั่นเลนภาพยอนหลังในทุกหนาที่ใชงาน ในรูปแบบของ
ภาพเคลื่อนไหว โดยที่ไมตองกดบันทึกวีดีโอ
1.1.18.15 มีฟ•งกชั่นที่ สามารถรองรับการเชื่อมตอไปยังเครื่องถายทอดภาพสามมิติ
เพื่อดึงภาพเคลื่อนไหว มาใชในการสอน
1.1.18.16 มีฟ•งกชั่นการแปลงลายมืออยูในซอฟตเเวรของกระดาน สามารถแปลง
ลายมือเป`นตัวพิมพไดทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
1.1.18.17 สามารถเลือกเขียนขอความที่ตองการทับรูปภาพ, วีดิโอไฟล และ Website ได
1.1.18.18 สามารถสั่งพิมพโดยผานเครื่องพิมพ จากโปรแกรมบอรดได
1.1.18.19 สามารถบันทึกการนําเสนอเป`นภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง ในรูปแบบไฟล
.AVI และ .DPB เพื่อความสะดวกในการนํากลับมาแสดงอีกครั้ง
1.1.18.20 สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมได โดยรองรับไฟลชนิด .AVI,
.MPG, .MOV, .RM, .RMVB และ .SWF
1.1.18.21 ทําหนาที่ชวยในการ Presentation เชน เป`นกระดานดํา, เขียนอธิบาย
เพิ่มเติมลงใน Presentation File และทําหนาที่แทนเมาสเสมือนทํางาน
บน Touch Screen ไดอยางดี
1.1.18.22 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองจากผูผลิตวาเป`นตัวแทนจําหนายโดยตรง
จากเจาของผลิตภัณฑ
1.1.18.23 สามารถใชงานลักษณะสัมผัสดวยมือและสามารถใชปากกาที่ใหมากับ
จอรับภาพในการเขียน โดยใชเทคโนโลยี Infrared Sensor ในการรับ
สัญญาณ มีความเร็วในการตอบสนอง 120 จุดตอวินาที
1.1.18.24 สามารถเขียนไดพรอมกัน 4 คน
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1.1.18.25 สามารถเพิ่มลด เมนูในทูลบารได และบันทึกแยกสําหรับผูใชงานแตละคนได
1.1.18.26 มีหนังสือรับรองการสนับสนุนทางเทคนิคและการบริการหลังการขายจาก
บริษัทผูผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผลิต และแนบมาพรอม
เอกสารเสนอราคา
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1.2 ครุภัณฑประจําห.องทํางานคณาจารย อาคารเรียนรวมและปฏิบตั ิการ จํานวน 4 ห.อง
ผู.ได.รับการคัดเลือกจะต.องติดตั้งครุภัณฑประจําห.องทํางานคณาจารย อาคารเรียนรวม
และปฏิบตั ิการ โยกติดตั้งแยกตอห.องหรือตอชุด จํานวน 4 ห.อง ดังตอไปนี้
1.) หองทํางานคณาจารย 1 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
2.) หองทํางานคณาจารย 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
3.) หองทํางานคณาจารย 1 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
4.) หองทํางานคณาจารย 2 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
โดยครุภัณฑแตละห.องประกอบด.วยรายการดังตอไปนี้
1.2.1 โต;ะทํางานรูปตัวแอล MINER SET จํานวน 6 ตัว มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.1.1 แผนท;อปโต;ะผลิตจากไม Particle Board ความหนา ไมนอยกวา 25 มม.
เคลือบดวย Melamine Resin File ดวยระบบ Short Cycle ปAดขอบดวย
Edge PVC. ความหนา ไมนอยกวา 1 มม.
1.2.1.2 แผนบังตาผลิตจากไม Particle Board ความหนา ไมนอยกวา 16มม.
เคลือบดวย Melamine Resin File ดวยระบบ Short Cycle ปAดขอบดวย
Edge PVC. ความหนา ไมนอยกวา 0.5 มม.
1.2.1.3 ขาโต;ะผลิตจากเหลกเหล็กแผนเพรสขึ้นรูปพน เคลือบผิวดวยสี Epoxy และ
อบดวยความรอนประกอบขึ้นรูปตามแบบ ขาโต;ะติดปุ†มพลาสติกสามารถ
ปรับระดับสูง-ต่ําได
1.2.1.4 หนาบานลิน้ ชักผลิตจากไม Particle Board ความหนา ไมนอยกวา 16
มม.เคลือบดวย Melamine Resin File ดวยระบบ Short Cycle ปAดขอบ
ดวย Edge PVC. ความหนา ไมนอยกวา 1 มม.
1.2.1.5 กลองลิ้นชักผลิตจากไม Particle Board ความหนา ไมนอยกวา 12 มม.
เคลือบดวย Melamine Resin File ดวยระบบ Short Cycle ปAดขอบดวย
Edge PVC. ความหนา ไมนอยกวา 0.5 มม.พื้นลิน้ ชักผลิตจากไม MDF.
ความหนาไมนอยกวา 3 มม.
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1.2.1.6 แผนสไลดผลิตจากไม ความหนา ไมนอยกวา 16 มม.เคลือบดวย Melamine
Resin File ดวยระบบ Short Cycle ปAดขอบดวย Edge PVC. ความหนา
ไมนอยกวา 0.5 มม.
1.2.1.7 อุปกรณ Knock-Down MINIFIX ขนาดไมนอยกวา 15 มม.
1.2.1.8 รางลิ้นชักแบบโลหะเคลือบสีลูกลอไนลอน
1.2.1.9 มือจับจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
1.2.1.10 กุญแจล;อคลิ้นชักแบบลุกกุญแจอยูดานหนา
1.2.2 เกาอี้ทํางาน SR2 จํานวน 6 ตัว มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.2.1 ขนาดกวางไมนอยกวา 59 x ลึกไมนอยกวา 62 x สูงไมนอยกวา 89-101
เซนติเมตร
1.2.2.2 โครงสรางภายในของที่นั่งและพนักพิงของเกาอี้ผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูปตาม
รูปทรงของเกาอี้
1.2.2.3 ที่นั่งและพนักพิงของเกาอี้บุดวยฟองน้ําวิทยาศาสตรตัดขึ้นรูปตามรูปทรงของ
ที่นั่งและพนักพิง
1.2.2.4 วัสดุสําหรับหุมที่นั่งและพนักพิงของเกาอี้มีใหเลือกทั้งหนังเทียม ,หนังแท
และผาฝ8าย
1.2.2.5 เทาแขนผลิตจากสาร PP สีดําฉีดขึ้นรูป
1.2.2.6 ระบบการโยกของเกาอี้เป`นระบบ OFF-GRAVITY LOAD ที่ปรับรับน้ําหนัก
การโยกไดอยางอิสระพรอมมีระบบ SEAFTY LOCK.
1.2.2.7 แกนปรับระดับความสูง-ต่ําของเกาอี้ใชระบบ “แกนไฮโดรลิค”
1.2.2.8 ขาแบบ 5 แฉกผลิตจากสาร PP ฉีดขึ้นรูป
1.2.2.9 ลูกลอแบบ TWIN WHELL CASTOR พลาสติกสีดําแบบแกนเดือยเสียบ
1.2.3 พาติชั่นขนาด 70 x 150 ซม. จํานวน 12 แผนมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.3.1 แผงพารติชั่นทึบครึ่งกระจกใส
1.2.3.2 ขนาดกวางไมนอยกวา 70 หนาไมนอยกวา 55 สูงไมนอยกวา 150 เซนติเมตร
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1.2.3.3 โครงสรางภายในของแผงสวนทึบ ผลิตจากไม Particle Board ปAดทึบดวย
Hard Board ความหนาไมนอยกวา 3 มม.บุดวยฟองน้าํ หนาไมนอยกวา 3
มม.หุมทับดวยผาฝ8าย ความหนาโดยรวมของแผนพารติชั่นหนา ไมนอยกวา
5.5 เซนติเมตร
1.2.3.4 เสาผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปดวยวิธีการ Extruder ความหนาไมนอยกวา
1.2 มม.พนเคลือบผิวดวยสีฝุ†น EPOXY ดานขางเสาปAดดวยพลาสติกฉีดขึ้น
รูป มาตรฐานสีดํา และสีเทา
1.2.3.5 คานครอบกระจกผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปดวยวิธีการ Extruder ความ
หนาไมนอยกวา 1.2 มม.พนเคลือบผิวดวยสีฝุ†น EPOXY ดานขางเสาปAดดวย
พลาสติกฉีดขึ้นรูป มาตรฐานสีดํา และสีเทา
1.2.3.6 กระจกใส ความหนาไมนอยกวา 5 มม.
1.2.3.7 อุปกรณยึดระหวางแผงพารติชั่น ใชลิ่มและลูกยางที่ผลิตจาก Nylon แดขึ้นรูป
1.2.3.8 ดานบนเสาพารติชั่นปAดดวยพลาสติกฉีดขึ้นรูป มาตรฐานสีดํา และสีเทา
1.2.3.9 ปุ†มปรับระดับทําดวยพลาสติกฉีดขึ้นรูปยึดติดกับแกนเกลียว มาตรฐานสีดํา และสีเทา
1.2.3.10 กลองไฟดานลาง Wiring Duct จัดแยกออกอยางเป`นสัดสวน สามารถเปAดปAดได ขนาดสูงไมนอยกวา 10 เซนติเมตร
1.2.3.11 รุปแบบการใชสอย เป`นระบบที่ตอบสนองการใชสอยในรุปแบบตางๆ ไดอยางอิสระ
ในการจัดวางสามารถตอไดทั้ง แบบ2 ทาง ( L), 3ทาง (T)และ 4ทาง( x)
1.2.4 พาติชั่นขนาด 80 x 150 ซม. จํานวน 12 แผนมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.4.1 แผงพารติชั่นทึบครึ่งกระจกใส
1.2.4.2 ขนาดกวางไมนอยกวา 80 หนาไมนอยกวา 55 สูงไมนอยกวา 150 เซนติเมตร
1.2.4.3 โครงสรางภายในของแผงสวนทึบ ผลิตจากไม Particle Board ปAดทึบดวย
Hard Board ความหนาไมนอยกวา 3 มม.บุดวยฟองน้าํ หนาไมนอยกวา 3
มม.หุมทับดวยผาฝ8าย ความหนาโดยรวมของแผนพารติชั่นหนา ไมนอยกวา
5.5 เซนติเมตร
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1.2.4.4 เสาผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปดวยวิธีการ Extruder ความหนาไมนอยกวา
1.2 มม.พนเคลือบผิวดวยสีฝุ†น EPOXY ดานขางเสาปAดดวยพลาสติกฉีดขึ้น
รูป มาตรฐานสีดํา และสีเทา
1.2.4.5 คานครอบกระจกผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปดวยวิธีการ Extruder ความ
หนาไมนอยกวา 1.2 มม.พนเคลือบผิวดวยสีฝุ†น EPOXY ดานขางเสาปAดดวย
พลาสติกฉีดขึ้นรูป มาตรฐานสีดํา และสีเทา
1.2.4.6 กระจกใส ความหนาไมนอยกวา 5 มม.
1.2.4.7 อุปกรณยึดระหวางแผงพารติชั่น ใชลิ่มและลูกยางที่ผลิตจาก Nylon แดขึ้นรูป
1.2.4.8 ดานบนเสาพารติชั่นปAดดวยพลาสติกฉีดขึ้นรูป มาตรฐานสีดํา และสีเทา
1.2.4.9 ปุ†มปรับระดับทําดวยพลาสติกฉีดขึ้นรูปยึดติดกับแกนเกลียว มาตรฐานสีดํา และสีเทา
1.2.4.10 กลองไฟดานลาง Wiring Duct จัดแยกออกอยางเป`นสัดสวน สามารถเปAดปAดได ขนาดสูงไมนอยกวา 10 เซนติเมตร
1.2.4.11 รุปแบบการใชสอย เป`นระบบที่ตอบสนองการใชสอยในรุปแบบตางๆ ไดอยาง
อิสระ ในการจัดวางสามารถตอไดทั้ง แบบ2 ทาง ( L), 3ทาง (T)และ 4ทาง( x)
1.2.5 เสาปAดทาย จํานวน 12 ตน มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.5.1 ขนาดกวางไมเกิน 5.5 หนาไมนอยกวา 5.5 สูงไมนอยกวา 156 ซม.
1.2.5.2 เสาผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปดวยวิธีการ Extruder ความหนาไมนอย
กวา 1.2 มม.พนเคลือบผิวดวยสีฝุ†น EPOXY ดานขางเสาปAดดวยพลาสติกฉีด
ขึ้นรูป มาตรฐานสีดํา และสีเทา
1.2.5.3 อุปกรณยึดระหวางแผงพารติชั่น ใชลิ่มและลูกยางที่ผลิตจาก Nylon ฉีดขึ้นรูป
1.2.5.4 ดานบนเสาพารติชั่นเปAดดวยพลาสติกฉีดขึ้นรูป มาตรฐานสีดํา และสีเทา
1.2.5.5 ปุ†มปรับระดับทําดวยพลาสติกฉีดขึ้นรูปยึดติดกับแกนเกลียว มาตรบานสีดํา และสีเทา
1.2.6 ขาตั้งพาติชั่น จํานวน 24 อัน มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.6.1 เป`นขาสําหรับตั้งพารติชั่น
1.2.6.2 ขนาดกวางไมเกิน 5 ยาวไมนอยกวา 30 ซม.
1.2.6.3 ผลิตจากเหล็กแผน ตัด ป•–ม และเชื่อมประกอบขึ้นรูปความหนาไมนอยกวา
5.0 มม. พนเคลือบผิวดวยสีฝุ†น EPOXY มาตรฐานสีดํา และสีเทา
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1.2.7 โซฟาพักคอย ขนาด 3 + 1 + โต;ะกลาง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
1.2.7.1 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาดกวางไมนอยกวา 80 x ลึกไมนอยกวา 80 x สูงไมนอย
กวา 82 เซนติเมตร
1) โครงสรางภายในของโซฟาผลิตจากไมเนื้อแข็งประกอบขึ้นรูปตาม
รูปทรงของโซฟา น้าํ ยากันปลวกกันมอด
2) ที่นั่งและพนักพิงของโซฟาบุดวยฟองน้ําวิทยาศาสตรตัดขึ้นรูปตาม
รูปทรงของโซฟา
3) วัสดุสําหรับหุมที่นั่งและพนักพิงของโซฟาหุมดวยหนังเทียม PVC. หนา
ไมนอยกวา 0.6 มม.
4) ปุ†มขาผลิตจาก Polypropylene สีดําฉีดขึ้นรูป
5) แผนปAดดานหนาผลิตจากไม Particle Board ขนาดไมนอยกวา 10 x
48 ซม. หนาไมนอยกวา 16 มม. ปAดผิวดวยกรรมวิธีเมมเบรน
1.2.7.2 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาดกวางไมนอยกวา 185 x ลึกไมนอยกวา 80 x สูงไมนอย
กวา 82 เซนติเมตร
6) โครงสรางภายในของโซฟาผลิตจากไมเนื้อแข็งประกอบขึ้นรูปตาม
รูปทรงของโซฟา น้าํ ยากันปลวกกันมอด
7) ที่นั่งและพนักพิงของโซฟาบุดวยฟองน้ําวิทยาศาสตรตัดขึ้นรูปตาม
รูปทรงของโซฟา
8) วัสดุสําหรับหุมที่นั่งและพนักพิงของโซฟาหุมดวยหนังเทียม PVC. หนา
ไมนอยกวา 0.6 มม.
9) ปุ†มขาผลิตจาก Polypropylene สีดําฉีดขึ้นรูป
10) แผนปAดดานหนาผลิตจากไม Particle Board ขนาดไมนอยกวา 10 x
48 ซม. หนาไมนอยกวา 16 มม. ปAดผิวดวยกรรมวิธีเมมเบรน
1.2.7.3 โต;ะกลาง
1) โครงขาทําจาก เหล็ก , สแตนเลส หรือ ไม
2) มีแผนหนาเป`นกระจกหนาไมนอยกวา 4 มม. พรอมเจียขอบลบคม
3) แผนกระจก สีใส หรือ สีชา ดํา
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1.2.8 ตูเอกสารเตี้ยบานเปAด 840 OLK จํานวน 10 ใบ มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.8.1 ขนาดกวางไมนอยกวา 80 x ลึกไมนอยกวา 40 x สูงไมนอยกวา 81 เซนติเมตร
1.2.8.2 แผนท็อปผลิตจากไม Particle Board ความหนาไมนอยกวา 19 มิลลิเมตร
เคลือบผิวดวย Melamine Resin
1.2.8.3 Film ดวยระบบ Short Cycle ปAดขอบดวย Edge PVC. เพื่อป8องกันการ
กระแทกซึ่งมีความหนาไมนอยกวา 1 มม.
1.2.8.4 แผนขางผลิตจากไม Particle Board ความหนาไมนอยกวา 19 มิลลิเมตร
เคลือบผิวดวย Melamine Resin Film
1.2.8.5 ดวยระบบ Short Cycle ปAดขอบดวย Edge PVC. เพื่อป8องกันความชื้นซึ่งมี
ความหนาไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร
1.2.8.6 แผนชั้นตาย ,ชั้นปรับ ผลิตจากไม Particle Board ความหนาไมนอยกวา 19
มิลลิเมตร เคลือบผิวดวย Melamine Resin Film ดวยระบบ Short Cycle
ปAดขอบดวย Edge PVC. เพือ่ ป8องกันความชื้นซึ่งมีความหนาไมนอยกวา 0.5
มิลลิเมตร
1.2.8.7 แผนบานเปAดผลิตจากไม Particle Board ความหนาไมนอยกวา 16
มิลลิเมตร เคลือบผิวดวย Melamine Resin
1.2.8.8 Film ดวยระบบ Short Cycle ปAดขอบดวย Edge PVC. เพื่อป8องกันการ
กระแทกซึ่งมีความหนาไมนอยกวา 1 มม.
1.2.8.9 แผนหลังตู ผลิตจากไม MDF. Board ความหนา 6 มิลลิเมตร
1.2.8.10 มือจับผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
1.2.8.11 กุญแจล;อคบานตู ลูกกุญแจอยูดานหนา
1.2.8.12 อุปกรณ Knock-Down KD.Fitting ขนาดไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร
เทียบเทาของ Hafele จากเยอรมัน
1.2.8.13 บานพับแบบรูปถวยโลหะเทียบเทาของ Hafele จากเยอรมัน
1.2.8.14 ปุ†มกันความชื้นผลิตจากสาร PP. ฉีดขึ้นรูป
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1.2.9 โต;ะปฏิบัติการกลางพรอมซิงค จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2.9.1 โต;ะปฏิบัติการกลาง ขนาดไมนอยกวา 150 x 450 x80 ซม.(กวาง x ยาว x สูง)
1.2.9.2 หนาโต;ะปฏิบัติการ ( Work top ) สีขาว ทําดวยไมปาติเกิ้ลบอรด หนา 25
มม. เคลือบผิวดวยเมลามีน ปAด ขอบดวย PVC
1.2.9.3 โครงสรางตัวผู ( Full Knockdown System )
1) ตัวผู ( Cupboard ) เป`นไมปารติเกิ้ลบอรด หนาไมนอยกวา 19 มม.
เคลือบผิวดวยเมลามีน สีขาว ทั้งสองดานปAดขอบดานหนาตัวผูดวย PVC
ดวยกาวกันน้ํา ( Hot Melt Glue ) ตองปAดสนิทแนนแข็งแรงโดยระหวาง
รอยตอของไมปารติเกิ้ลกับรอยตอขอบ PVC โดยไมใชวิธีการอุดโป„วหรือ
แตงสี สวนขอบ PVC โดยไมใชวิธีการอุดโป„วหรือแตงสี สวนขอบ PVC
ตองลบมุมดวยเครื่องจักร การตอยึดประกอบดวยอุปกรณตัวผูดวย
อุปกรณ Full Knockdown System เป`นผลิตภัณฑของยุโรป ทําจาก
โลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ้นรูป
2) ชั้นวางของภายในตู สามารถปรับระดับความสูง-ต่ําไดมากกวา 58 ระดับ
ทําดวยไมปารติเกิ้ลบอรดหนาไมนอยกวา 16 มม. เคลือบผิวดวยเมลามีน
ทั้ง 2 ดาน ปAดขอบดานหนาของชั้นวางของดวย PVC ดวยกาวกันน้ํา (
Hot Melt ) สวนปุ†มปรับระดับชั้นเป`นอุปกรณรับชั้นทําดวยโลหะชุบนิก
เกิ้ลและเคลือบดวย PVC.ใส
1.2.9.4 กลองลิ้นชัก ( Drawer Box ) เป`นไมปารติเกิ้ลบอรด หนาไมนอยกวา 16
มม. เคลือบผิวดวยเมลามีน สีขาวทั้งสองดานปAดขอบดวย
PVC ดวย
กาวกันน้ํา ( Hot Melt )โดยลบดวยเครื่องจักร และสามารถรับน้ําหนักได
ตามมาตรฐานบานของระบบรางลิ้นชัก
1.2.9.5 หนาลิน้ ชัก และบานตู ( Front Door & Drawer )เป`นไมปารติเกิ้ลบอรด
หนาไมนอยกวา 16 มม.เคลือบผิวดวยแผนเมลามีน ขอบดวย PVC ดวยกาว(
Hot Melt Glue ) โดยลบดวยเครื่องจักร
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1.2.9.6 ระบบรางลิ้นชัก เป`นรางแบบรับใต ขนาด 45 ซม. รางเป`นโลหะชุบอีพ;อกซี่
ลูกลอพลาสติกลื่นและเงียบสนิท และเป`นรางระบบ Double Stop ป8องกัน
การไหลยอนกลับของลิ้นชัก และเมื่อดึงลิ้นชักจนสุดจะมีตัวล็อคทําใหลิ้นชัก
ไมหลุดออกมา เหมาะกับการใชงานไดเป`นอยางดี ทั้งนีไ้ ดออกแบบรางเป`น
พิเศษ เพื่อป8องกันการแกวงของลิ้นชักนอยที่สุด เป`นผลิตภัณฑจากยุโรป
หรือดีกวา ที่ไดรับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001
1.2.9.7 ระบบบานพับ เป`นพับลูกถวยเสนผาศูนยกลาง ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ทํา
ดวย โลหะชุบนิเกิลป8องกันการเป`นสนิม เปAดกวางไดถึง 110 องศา เป`น
ระบบ Slide – on แบบเสียบล็อคเขากับขารางหนุน งายตอการติดตั้งและ
ปรับบาน ซาย- ขวา โดยไมตองคลายสกรู ทั้งนี้บานพับยังมีระบบ Double
Safety Lockป8องกันบานประตูเลื่อนหลน เป`นผลิตภัณฑจากยุโรป หรือ
ดีกวา ไดรับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001
1.2.9.8 มือจับเปAด-ปAด เป`นอลูมิเนียมแบบฝ•งขอบบานยาวตลอดแนวความกวางของบาน
1.2.9.9 ขาตูปรับระดับกันน้ําเป`นพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาตอตู สามารถปรับ
ระดับความสูง-ต่ํา ไดและสามารถรับน้ําหนักไดดี ภายนอกของขาเป`นไมอัด
หนา 10 มม.ปAดทึบดวยแผนลามิเนตสีดํา สวนที่สัมผัสกับพื้นและสัมผัสกับตู
สวนลางมียางรองรับเพื่อรีดน้ําและป8องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเขา
ตัวผู
1.2.9.10 ชั้นวางของกลางโต;ะปฏิบัติการ ทําดวยเป`นไมปารติเกิลบอรด หนาไมนอย
กวา 16 มม.เคลือบผิวดวยเมลามีน สีขาวทั้งสองดานปAดขอบดวย PVC
ขนาด 30*70 ซม.( กวาง * สูง* ขนาดของโต;ะปฏิบัติการ ) วางตามยาวของ
โต;ะสามารถใชงานไดทั้งสองขาง
1.2.9.11 ปลั๊กไฟ เตารับคู 3 สาย 15 แอมป™ เสียบไดทั้งแบบกลมและแบนในตัว
เดียวกัน ไดรับรองมาตรฐาน IEC STANDARD
1.2.9.12 หนาโต;ะปฏิบัติการสําหรับโต;ะอางน้ํา ไมปารติเกิลบอรดเคลือบผิวดวยลามิ
เนตชนิดทนกรด
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1.2.9.13 อางน้ํา ( Sink ) ทําจากไฟเบอรกลาส ( สีดํา ) ขนาด 450*600*250 มม. (
กวาง*ยาว*ลึก ) สามารถทนตอการกัดกรอนไดเป`นอยางดี พรอมสะดืออาง
และที่ดักกลิ่น
1.2.9.14 สะดืออาง ( Waste System )วัสดุทําดวยโพลีโพรพีลนี ( Polypropylene )
เป`นผลิตภัณฑสําหรับหองทดลองทางวิทยาศาสตร ทนตอการกัดกรอนของ
สารเคมี
1.2.9.15 ที่ดักกลิ่น ( Bottle Trap ) วัสดุทําดวยโพลีโพรพีลีน ( Polypropylene )
เป`นผลิตภัณฑสําหรับหองทดลองทางวิทยาศาสตร ทนตอการกัดกรอนของ
สารเคมี
1.2.9.16 ก;อกน้ํา 1 ทางแบบตั้งพื้น เป`นผลิตภัณฑที่ผลิตใชเฉพาะหองปฏิบัติการดาน
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมประเภทหองแล็ป ตัวก;อกทําจากทองเหลือง
พนทับสีอีพ;อกซี่ ( Epoxy ) มีคุณสมบัติทนตอการกัดกรอนของกรด-ลาง
สารเคมีไดเป8นอยางดี ปลายก;อกเรียวเล็กสามารถสวมตอกับทอยางพลาสติก ได
1.2.9.17 ที่แขวนหลอดแกว (PEGBOARD) ขนาด 450 x 630 มม. ( กวาง x ยาว) ทํา
ดวย High density polystyrene พรอมหมุด 72 อัน และรางรับน้ําทิ้งในตัว
รุน 213 ผลิตภัณฑ เทียบไดกับของ Kartell ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.2.9.18 ตัวตูใตอางน้ํา เป`นไมอัดชนิดภายนอก เกรด A หนาไมนอยกวา 15 มม. ปAด
ผิวดวยแผนลามิเนท ทั้งสองดานปAดขอบ ดวย PVC ดวยกาวกันน้ํา (HOT
MELT) สวนขอบ PVC ตองลบมุมดวยเครื่องจักร การตอยึดประกอบตัวตู
ดวยอุปกรณ Fully Knock Down Systems เป`นผลิตภัณฑของยุโรป ทํา
จากโลหะผสม Zinc Alloy
1.2.10 เครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลายไมนอยกวา 5 แผน จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
1.2.10.1 ทําลายเอกสารไดสูงสุดครั้งละไมนอยกวา 5 แผน (A4/70 แกรม)
1.2.10.2 มีถังจุปริมาณกระดาษไมนอยกวา 10 ลิตร
1.2.10.3 ลักษณะของเอกสารที่ทําลายเอกสารแบบตัดละเอียด
1.2.10.4 รับประกันการใชงาน ไมนอยกวา 1 ป}
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1.3 ครุภัณฑประจําประชุมใหญ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จํานวน 1 ห.อง
ผู.ได.รับการคัดเลือกจะต.องติดตั้งครุภัณฑประจําห.องประชุม อาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการ จํานวน 1 ห.อง ดังตอไปนี้
1.3.1 ชุดไมคผูรวมประชุม มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.3.1.1 ชุดประธาน ประกอบดวย
1.3.1.1.1 มีปุ†มควบคุมการใชงานของผูรวมประชุม
1.3.1.1.2 มีปุ†ม เปAด / ปAด ไมโครโฟนขณะพูด
1.3.1.1.3 สายสัญญาณพรอมปลัก๊ ความยาว 2.1 เมตร สําหรับตอไปยัง
ไมโครโฟนประชุมตัวตอไป
1.3.1.1.4 มีชุดขยายเสียงและลําโพงในตัว
1.3.1.1.5 มีปุ\มปรับระดับความดังของสียง
1.3.1.1.6 กานไมโครโฟนยาว520มิลลิเมตร สามารถปรับเองได2สวน
และถอดเก็บได
1.3.1.1.7 ตัวไมโครโฟนมีวงแหวนสีแดงแสดงสถานะการทํางาน
1.3.1.1.8 มีชองสําหรับตอหูฟ@ง(EP-700)
1.3.1.1.9 มีชองสําหรับตอเครื่องบันทึกเสียง
1.3.1.1.10 มีเสียงสัญญาณเตือนเมือ่ กดปุ\ม Priority
1.3.1.2 ชุดผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
1.3.1.2.1 มีปุ†ม เปAด / ปAด ไมโครโฟนขณะพูด
1.3.1.2.2 สายสัญญาณพรอมปลัก๊ ความยาว 2.1 เมตร สําหรับตอไปยัง
ไมโครโฟนประชุมตัวตอไป
1.3.1.2.3 มีชุดขยายเสียงและลําโพงในตัว
1.3.1.2.4 มีปุ\มปรับระดับความดังของสียง
1.3.1.2.5 กานไมโครโฟนยาว520มิลลิเมตร สามารถปรับงอได2สวน
และถอดเก็บได
1.3.1.2.6 ตัวไมโครโฟนมีวงแหวนสีแดงแสดงสถานะการทํางาน
1.3.1.2.7 มีชองสําหรับตอหูฟ@ง(EP-700)
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1.3.1.2.8 มีชองสําหรับตอเครื่องบันทึกเสียง
1.3.1.3 ชุดควบคุม ประกอบดวย
1.3.1.3.1 มีวอลลุมควบคุมระดับเสียงประชุม
1.3.1.3.2 มีวอลลุมควบคุมระดับเสียงทีต่ อลําโพงภายนอก
และสามารถปรับแตงเสียงทุม-แหลมได
1.3.1.3.3 มีวอลลุมควบคุมการใชงานจากไมโครโฟนภายนอกได 1 ตัว
แบบอิสระ
1.3.1.3.4 มีวอลลุมควบคุมการใชงานจากสัญญาณแทป
1.3.1.3.5 มีภาคขยายในตัวขนาดไมนอยกวา 75 วัตต5 (RMS)
1.3.1.3.6 สามารถตอเติมลําโพงภายนอกไดทั้งระบบ4-16 โอห5ม
และ 70V-100V
1.3.1.3.7 มีปุ\มเลือกโซนของลําโพงได 3 โซน
1.3.1.3.8 มีชองรับสัญญาณจากระบบโทรศัพท5เมือ่ มีการประชุมรวม
ทางไกล
1.3.1.3.9 สามารถตอชุดรวมประชุมไดมากถึง 50 ชุดและขยายได
ถึง 150 ชุด
1.3.1.3.10 สามารถเลือกผูใชไดตั้งแต 3-6 คน ในขณะเดียวกัน
1.3.1.3.11 มีไฟแสดงผลสถานะตาง ๆ
1.3.1.3.12 สายสัญญาณ ยาวไมนอยกวา 12 เมตร
1.3.1.3.13 สามารถตอหัวตอไดไมนอยกวา 8pin
4. เงื่อนไขเพิ่มเติม
4.1 บริษัทฯ ตองทําการฝfกอบรมการใชงานเครื่องภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การใชงานเครื่องอยาง
นอย 2 วัน
4.2 บริษัทฯ ตองทําการตรวจสอบเครื่องตามระยะเวลาพรอมรายงานผลเป?นจํานวน 2 ครั้ง โดย
ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
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5. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการสงของทั้งหมด 1 งวด ( 30 วัน)
6. ระยะเวลาส4งมอบสิ่งของ
งวดที่ 1 เป?นเงิน (100 % ) ภายในวันที่
ประจําอาคาร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชุมพร

-

พ.ศ. 2557 เมื่อผูขายไดสงมอบครุภัณฑ5

7. วงเงินในการจัดหา
7.1 งบประมาณแผนดินประจําป7งบไทยเข็มแข็ง (เงินเหลือจายจากการดําเนินการของ
วงเงินกูตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังเงินกูเพือ่ ฟjkนฟูและเสริมสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552)
เป?นเงิน 8,842,400.- บาท
รวมเป9นเงิน

8,842,400.- บาท

ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) จากราคาสูงของประกวดราคาซือ้ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป
ตองเสนอราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายทีเ่ สนอลดแลว
จึงแจงมาเพื่อทราบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส5 พ.ศ.2549 ขอ 8(1)
มหาวิทยาลัยแมโจ
หมายเหตุ
ประชาชนผูสนใจสามารถเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกีย่ วกับราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคาเป?นลายลักษณ5อกั ษรโดยระบุเชื่อโครงการ ชื่อผูเสนอขอคิดเห็น ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพท5ที่สามารถติดตอได และจัดสงทางไปรษณีย5ตอบรับดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึง
“คณะกรรมการกําหนดราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา “งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร
อาคารบุญรอด ศุภอุดมกฤษ5 หรือสงอีเมล5มาที่ procurement @mju.ac.thภายในระยะเวลาตามที่ได
กําหนดในรางประกาศTORของเว็ปไซต5 http://www.grocurement.go.th

