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                ........................                     ......................                                  .....................  

          (นายคตีนันต   นาจำปา)                          (นายศราวุธ  แกนพิทักษ)                         (นายธวัชชัย หาญบาง) 
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ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร แบบท่ี 2 ประกอบดวย 

 

1. เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (สำหรับผูสอน)  จำนวน 1 เครื่อง 

2. เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (สำหรับผูเรียน)  จำนวน 20 เครื่อง 

3. ชุดสื่อการสอนแบบพกพา (Tablet) สำหรับเรียนการสอนออนไลน  จำนวน 1 เครื่อง 

4. โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี (สำหรับครูผูสอน)     จำนวน 1 ชดุ 

5. โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี (สำหรับผูเรียน)     จำนวน 20 ชุด 

6. จออัจฉริยะแบบสัมผัสขนาดไมนอยกวา 86 นิ้ว       จำนวน 1 เครื่อง 

7. ชุดอุปกรณสำหรับการสอนระบบออนไลน     จำนวน 1 ชุด 

8. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2     จำนวน 2 ชุด 

9. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบท่ี 1     จำนวน 2 เครื่อง 

10. ตูสำหรับจัดเก็บอุปกรณ (ขนาด 6U)      จำนวน 1 ตู 

11. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 เครื่อง 

12. ชุดเครื่องเสียงพรอมลำโพงประจำหองเรียน     จำนวน 1 ชดุ 

13. เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ำกวา 36,000 บีทีย ู     จำนวน 2 เครื่อง 

14. ผามานบังแสงสำหรับหองปฏิบัติการ      จำนวน 1 ชุด 

15. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรขนาดไมนอยกวา 4,000 ลูเมน พรอมจอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง 

16. โทรทัศนสีสมารทแอลอีดี (Smart LED) ขนาดจอไมนอยกวา 80 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง 

17. ระบบจัดการหองเรียนผานระบบเครือขายควบคุมดวย IOT   จำนวน 1 ระบบ 

18. ระบบไฟฟาและระบบเครือขาย      จำนวน 1 ระบบ 

 

มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (สำหรับผูสอน) มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1. รายละเอียดท่ัวไป  

1.1.1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร,  จอภาพ, เมาส, แปนพิมพ , เมนบอรด อยูภายใต

เครื่องหมายการคาเดียวกันท่ีติดเปนการถาวรโดยมีเพียงเครื่องหมายการคาเดียว 

1.1.2. ผลิตภัณฑทั้งตัวเครื่องและจอภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐาน FCC, CE,CB, Energy Star, RoHS โดยมี

เอกสารรับรองตรงตามรุนท่ีเสนอ 

1.1.3. เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตองมีศูนยบริการไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทั้ง UKAS และ NAC 

โดยมิใชการแตงตั้งบริษัทอื่นใดใหเปนศูนยบริการแทนเพื่อรองรับการใหบริการหลังการขาย พรอมแนบ

เอกสารรับรอง 

1.2. รายละเอียดทางเทคนิค  

1.2.1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) 

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 

Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จำนวน 1 หนวย 

1.2.2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

1.2.3. มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1.2.3.1. เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจำแบบ DDR6 ขนาดไม

นอยกวา 2 GB  

1.2.3.2. มีพอรตเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ mHDMI หรือ DP หรือ mDP จำนวนไมนอยกวา 2 ชอง  

1.2.3.3. มีหนวยประมวลผล CUDA Core / Stream Processors จำนวนไมนอยกวา 380  

1.2.4. มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 16 GB 

1.2.5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB และชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จำนวน 1 หนวย 

1.2.6. มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย 
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1.2.7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

1.2.8. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 4 ชอง และมีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 4 ชอง หรือดีกวา 

1.2.9. มีแปนพิมพและเมาสเปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับคอมพิวเตอร 

1.2.10. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 23 นิ้ว มีความสวางไมนอยกวา 200 cd/m2 , มีชอง

เชื ่อมตอชนิด VGA และ HDMI  โดยมีสายเชื ่อมตอ VGA และ HDMI อยางละ 1 เสน  และไดรับ

มาตรฐาน 

1.2.11. มี Expansion Slot PCI Express x 16 อยางนอย 1 Slot และ M.2 slot สำหรับ SSD 

1.2.12. มีระบบปองกันแบบ TPM v2.0 (Trusted Platform Module) หรือดีกวา 

1.2.13. มี  Wi-Fi 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6 and Bluetooth® 5 หรือดีกวา 

1.2.14. มี Power Supply ขนาดไมนอยกวา 250 Watts  

1.2.15. มีระบบเสียงรองรับ High Definition Sound 

1.3. รายละเอียดอ่ืนๆ  

1.3.1. ขอกำหนดเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือผูผลิตท่ีตองมีเอกสารรับรองท่ีตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร

ท่ีเสนอประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้ 

1.3.1.1. เปนเครื ่องคอมพิวเตอรที ่ผล ิตภายใตมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 

9001:2015 ในดานการผลิต จำหนายและบริการ 

1.3.1.2. เปนเครื ่องคอมพิวเตอรที ่ม ีศูนยบริการของเจาของผลิตภัณฑที ่ไดร ับมาตรฐาน ISO 

9001:2015 

1.3.2. ผูเสนอราคาตองมีเอกสารรับรองการเปนตัวแทนจำหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ เพ่ือประโยชน

ในการบริการหลังการขาย พรอมแสดงเอกสารในวันท่ียื่นซอง 

1.3.3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารที่ผู เสนอราคาไดยื ่นมาในการประกวดราคา 

โดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุด

ของภาครัฐ 
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2. เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (สำหรับผูเรียน) มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1. รายละเอียดท่ัวไป  

2.1.1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร,  จอภาพ, เมาส, แปนพิมพ , เมนบอรด อยูภายใต

เครื่องหมายการคาเดียวกันท่ีติดเปนการถาวรโดยมีเพียงเครื่องหมายการคาเดียว 

2.1.2. ผลิตภัณฑทั้งตัวเครื่องและจอภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐาน FCC,  Energy Star โดยมีเอกสาร

รับรองตรงตามรุนท่ีเสนอ 

2.1.3. เครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอตองมีศูนยบริการไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทั้ง UKAS และ NAC 

โดยมิใชการแตงตั้งบริษัทอื่นใดใหเปนศูนยบริการแทนเพื่อรองรับการใหบริการหลังการขาย พรอมแนบ

เอกสารรับรอง 

2.2. รายละเอียดทางเทคนิค  

2.2.1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) 

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 

Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จำนวน 1 หนวย 

2.2.2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

2.2.3. มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

2.2.3.1. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB  

2.2.4. มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

2.2.5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จำนวน 1 หนวย 

2.2.6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จำนวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

2.2.7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง และมีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 4 ชอง หรือดีกวา 

2.2.8. มีแปนพิมพและเมาสเปนเครื่องหมายการคาเดียวกันกับคอมพิวเตอร 
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2.2.9. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว มีความสวางไมนอยกวา 200 cd/m2 , มีชอง

เชื ่อมตอชนิด VGA และ HDMI  โดยมีสายเชื ่อมตอ VGA และ HDMI อยางละ 1 เสน  และไดรับ

มาตรฐาน 

2.2.10. มี Expansion Slot PCI Express x 16 อยางนอย 1 Slot และ M.2 slot สำหรับ SSD หรือดีกวา 

2.2.11. มี Power Supply ขนาดไมนอยกวา 250 Watts หรือดีกวา 

2.2.12. มีระบบเสียงรองรับ High Definition Audio หรือดีกวา 

2.3. รายละเอียดอ่ืนๆ  

2.3.1. ขอกำหนดเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือผูผลิตท่ีตองมีเอกสารรับรองท่ีตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร

ท่ีเสนอประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้ 

2.3.1.1. เปนเครื ่องคอมพิวเตอรที ่ผล ิตภายใตมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 

9001:2015 ในดานการผลิต จำหนายและบริการ 

2.3.1.2. เปนเครื ่องคอมพิวเตอรที ่ม ีศูนยบริการของเจาของผลิตภัณฑที ่ไดร ับมาตรฐาน ISO 

9001:2015  

2.3.2. ผูเสนอราคาตองมีเอกสารรับรองการเปนตัวแทนจำหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ เพ่ือประโยชน

ในการบริการหลังการขาย พรอมแสดงเอกสารในวันท่ียื่นซอง 

2.3.3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารที่ผู เสนอราคาไดยื ่นมาในการประกวดราคา 

โดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุด

ของภาครัฐ 

 

3. ชุดส่ือการสอนแบบพกพา (Tablet) สำหรับเรียนการสอนออนไลน มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1. รายละเอียดท่ัวไป 

3.1.1. เปนสื่อการสอนสมัยใหม เหมาะสำหรับการเรียนการสอนออนไลน 

3.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

3.2.1. หนาจอแสดงผล Multi-Touch ขนาดไมนอยกวา 10.9 นิ้ว 

3.2.2. คาความละเอียดของหนาจอ ความละเอียด 2360 x 1640 พิกเซล ท่ี 264 พิกเซลตอนิ้ว (ppi) 
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3.2.3. คาความสวางจอไมนอยกวา 500 นิต 

3.2.4. ความจุของตัวเครื่องไมนอยกวา 64 GB 

3.2.5. มีกลองความละเอียดไมนอยกวา 12 เมกะพิกเซล 

3.2.6. สามารถบันทึกิดีโอระดับ 4K ท่ี 24 fps, 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps 

3.2.7. รองรับ Wifi  

3.2.8. ระบบปฏิบัติการ IPad OS 

3.2.9. ใชชิปประมวลผล Apple M1 มีหนวยประมวลผล CPU แบบ 8-core  

3.2.10. ลำโพงแบบเตอริโอ 

3.3. รายละเอียดอ่ืน ๆ  

3.3.1. เปนสินคาท่ีไมเคยผานการใชงานมากอน 

3.3.2. มีการรับประกันคุณภาพสินคาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

 

4. โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี (สำหรับผูสอน) มีรายละเอียดดั้งนี้ 

4.1. รายละเอียดท่ัวไป  

4.1.1. โตะสำหรับวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ มีคุณภาพ และรูปแบบทันสมัย เหมาะสมกับหองเรียนเพื่อการ

เรียนการสอนสมัยใหม 

4.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

4.2.1.  โตะคอมพิวเตอร 

4.2.1.1. เปนโตะสำหรับวางคอมพิวเตอรมีคุณภาพ และรูปแบบทันสมัย 

4.2.1.2. ขนาดไมนอยกวา กวาง 120 x ยาว 70 x สูง 70 เซนติเมตร 

4.2.1.3. พ้ืนโตะทำจากไฟเบอรคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน กันน้ำ และกันรอยขีดขวนไดดี 

4.2.1.4. มีท่ีแขวนหูฟงและชองเก็บสายไฟคอมพิวเตอร 

4.2.1.5. ขาทำจากเหล็กหรือดีกวา มีรูปแบบทันสมัย มีความแข็งแรง ทนทาน 

4.2.2. เกาอ้ีสำหรับผูเรียน  

4.2.2.1. เปนเปนเกาอ้ีถูกออกแบบมาใหเขากับสรีระของผูใชงานมีรูปแบบทันสมัย 
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4.2.2.2. โครงสรางทำจากพลาสติก หรือดีกวา มีความแข็งแรงทนทาน   

4.2.2.3. เบาะนั่งและพนักพิงบุนุมดวย Memory โฟม หรือดีกวา หุมดวยหนัง PU มีคุณภาพ 

4.2.2.4. มีท่ีวางแขนทำจากพลาสติกข้ึนรูป หรือดีกวา หุมดวยหนัง PU มีคุณภาพ 

4.2.2.5. มีระบบGas lift สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได  

4.2.2.6. มีฐานลอแบบ 5 ขา ทำจากพลาสติก หรือดีกวา พรอมลอไนลอนแบบคูมีความแข็งแรง

ทนทาน 

4.3. รายละเอียดอ่ืนๆ 

4.3.1. มีการรับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป  

4.3.2. ทางบริษัทฯ ผูขายตองเปนผูติดตั้งใหพรอมใชงานในวันสงมอบครุภัณฑ 

 

5. โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี (สำหรับผูเรียน) มีรายละเอียดดังนี้  

5.1. รายละเอียดท่ัวไป  

5.1.1. โตะสำหรับวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ มีคุณภาพ และรูปแบบทันสมัย เหมาะสมกับหองเรียนเพื่อการ

เรียนการสอนสมัยใหม 

5.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

5.2.1.  โตะคอมพิวเตอร 

5.2.1.1. เปนโตะสำหรับวางคอมพิวเตอรมีคุณภาพ และรูปแบบทันสมัย 

5.2.1.2. ขนาดไมนอยกวา กวาง 120 x ยาว 70 x สูง 70 เซนติเมตร 

5.2.1.3. พ้ืนโตะทำจากไฟเบอรคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน กันน้ำ และกันรอยขีดขวนไดดี 

5.2.1.4. มีท่ีแขวนหูฟงและชองเก็บสายไฟคอมพิวเตอร 

5.2.1.5. ขาทำจากเหล็กหรือดีกวา มีรูปแบบทันสมัย มีความแข็งแรง ทนทาน 

5.2.2. เกาอ้ีสำหรับผูเรียน  

5.2.2.1. เปนเปนเกาอ้ีถูกออกแบบมาใหเขากับสรีระของผูใชงานมีรูปแบบทันสมัย 

โครงสรางทำจากพลาสติก หรือดีกวา มีความแข็งแรงทนทาน 
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6. จออัจฉริยะแบบสัมผัสขนาดไมนอยกวา 86 นิ้ว  มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1. รายละเอียดท่ัวไป 

6.1.1. จอรับภาพเปนแบบ LED ขนาดของจอไมนอยกวา 86 นิ้ว 

6.1.2. เปนจอรับภาพท่ีรวม LED TV , คอมพิวเตอร และ ระบบ Interactive เขาไวดวยกันในเครื่องเดียว 

6.1.3. มีความละเอียดสูงสุดไมนอยกวา 3840 x 2160 pixels ท่ีรองรับความละเอียดแบบ 4K 

6.1.4. มีความเร็วในการตอบสนองการแสดงผลท่ีไมเกิน 5 ms. 

6.1.5. มีมุมมองภาพไมนอยกวา 178 องศาในแนวนอน และแนวตั้ง 

6.1.6. มีคาความสวางสูงสุด ไมนอยกวา 590 cd/ตารางเมตร 

6.1.7. มีคาความคมชัด (Contrast Ratio) ไมนอยกวา 5000 : 1 

6.1.8. รองรับการเชื่อมตอสัญญาณคอมพิวเตอรท่ีความละเอียด XGA และสูงถึง WUXGA 

6.1.9. สามารถในแสดงสี 1.07 พันลานสี 

6.1.10. มีลำโพงแบบ Stereo ดวยกำลังขับไมนอยกวา 18 Watts จำนวน 2 ตัว 

6.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

6.2.1. มีชองตอสัญญาณเขาดังนี้ 

6.2.1.1. HDMI       ไมนอยกวา 2 ชอง 

6.2.1.2. USB 2.0      ไมนอยกวา 1 ชอง 

6.2.1.3. USB 3.0      ไมนอยกวา 1 ชอง 

6.2.1.4. USB Type C                        ไมนอยกวา 1 ชอง 

6.2.1.5. 15-pin D-Sub ( VGA )    ไมนอยกวา 1 ชุด 

6.2.1.6. Audio  (VGA)     ไมนอยกวา 1 ชอง 

6.2.1.7. Display Port     ไมนอยกวา 1 ชอง 

6.2.1.8. AV       ไมนอยกวา 1 ชอง 

6.2.1.9. RS 232      ไมนอยกวา 1 ชอง 

6.2.1.10. RJ-45( LAN )                      ไมนอยกวา 1 ชอง 
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6.2.2. มีชองสัญญาณออกดังนี้ชนิด Audio( Earphone) ไมนอยกวา 1 ชอง , ชอง HDMI Out  ไมนอยกวา 1 

ชอง , ชอง SPDIF OUT ไมนอยกวา 1 ชอง 

6.2.3. มีชองเชื ่อตอ Touch Portอยางนอย ๒ ชองสัญญาณ โดย มีอยู ด านหนาเครื ่อง อยางนอย 1

ชองสัญญาณ 

6.2.4. สามารถใชงานไดท้ังกับ ระบบปฏิบัติการ Android และ Windows 

6.2.5. สามารถ Touch Screen ไดพรอมกันอยางนอย 20 จุด 

6.2.6. มีปุม Shortcut ในหนาจอหลัก ( Home ) อยางนอย 4 คำสั่ง  

6.2.7. สามารถแสดงตัวอยางของ สัญญาณภาพ Input ท่ีเลือก แสดงในหนาจอหลัก ( Home ) ได 

6.2.8. สามารถเลือกการทำงานของ Function ควบคุมการทำงานของเครื่อง และ มีเมนูสำหรับควบคุมไม

นอยกวา 8 คำสั่ง 

6.2.9. สามารถเลือก ชองสัญญาณ Input ไดโดยการสัมผัสหนาจอ 

6.2.10. สามารถเลือก Mode การแสดงภาพไดโดยการสัมผัสหนาจอ 

6.2.11. สามารถเลือก Mode การแสดงเสียงไดโดยการสัมผัสหนาจอ 

6.2.12. สามารถเลือกปรับอัตราสวนการแสดงภาพ 4:3 และ 16:9 ไดโดยการสัมผัสจากหนาจอ 

6.2.13. มีฟงกชั่น ล็อคหนาจอ เพ่ือปองกันการใชงานอยางไมพึงประสงค 

6.2.14. มีโปรแกรมสำหรับชวยในการนำเสนองาน ซ่ึงสามารถใชบนระบบปฏิบัติการ Android บนตัวเครื่องได 

โดยสามารถทำงานไดอยางนอยดังนี้ เขียน เนนขอความ เปลี่ยนสี ของเสนท่ีเขียนได 

6.2.15. พ้ืนผิวสัมผัสทำดวยกระจกแบบเทมเปอรท้ังแผน ซ่ึงมีคุณสมบัติแข็งแกรง สามารถรองรับแรงกระแทก

ไดมากกวากระจกธรรมดาถึง 5 เทา เม่ือแตกแลวกระจกจะมีลักษณะละเอียดซ่ึงมีความปลอดภัยสูงสุด 

6.2.16. มีระบบปฏิบตัิการ Android  ซ่ึงมีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้ 

6.2.16.1. CPU Cortex A73*2 + A53*2 ,1.5 GHz หรือดีกวา 

6.2.16.2. RAM 4 GB / ROM 32 GB 

6.2.16.3. Android Version 8.0 หรือดีกวา 

6.2.17. มี Computer ชนิด Open Pluggable Specification ( OPS ) ซ่ึงมีคุณสมบัติ อยางนอยดังตอไปนี้ 

6.2.17.1. มีหนวยประมวลผลกลาง ( CPU ) จำนวน ๑ หนวยแบบ Intel Core I5 หรือดีกวา 
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6.2.17.2. มีหนวยความจำหลัก (RAM) แบบ DDR ท่ีมีความจุไมนอยกวา 8 GB 

6.2.17.3. มีHard Disk แบบ SSD ไมนอยกวา 256 GB จำนวน 1 หนวย 

6.2.17.4. มีชองตอสัญญาณชนิด DP Output จำนวน 1 ชอง 

6.2.17.5. สามารถเชื่อมตอแบบ Wireless LAN IEEE802.11 b/g/n ได 

6.2.18. มีรีโมทสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่อง 

6.2.19. มี Function ที่สามารถแชรภาพจาก Smartphone, Tablet หรือ เครื่องคอมพิวเตอร ขึ้นไปยังบน

หนาจอได ไมนอยกวา 9 เครื่องพรอมกัน 

6.2.20. มีชุด Keyboard และ Mouse แบบ Wireless มาพรอมกับตัวเครื ่อง โดยสามารถใชงานรวมกับ

ตัวเครื่องไดเปนอยางดี 

6.2.21. มีโปรแกรม สำหรับการใชงาน โดยมีฟงกชั่นการทำงานอยางนอยดังตอไปนี้ 

6.2.21.1. มีฟงกชั่นปากาเพื่อใชในการขีดเขียนที่หนากระดาน และสมารถเลือกสี เลือกขนาดของ

เสน และความโปรงใสได  เปนอยางนอย 

6.2.21.2. มีฟงกชชั่นรูปทรงเรขาคณิตสำเร็จรูป และ มีฟงกชชั่นเครื่องมือทางคณิตศาสตร เพื่อชวย

สนับสนุนในการทำรูปทรงตางดังนี้  ไมบรรทัด, ครึ่งวงกลม,สามเหลี่ยม,วงเวียน เปนอยาง

นอย 

6.2.21.3. มีโปรแกรมสำหรับชวยการศึกษา ในรูปแบบ ท่ีสามารถใชรวมกับวิชาตางๆได 

6.2.21.4. มีฟงกชั่นเครื่องดนตรีสำหรับใชงานบนโปรแกรม   

6.3. รายละเอียดอ่ืนๆ  

6.3.1. ผูเสนอราคาตองมีเอกสารรับรองการเปนตัวแทนจำหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ  

6.3.2. บริษัทฯ เจาของผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  

6.3.3. บริษัท เจาของผลิตภัณฑ มีศูนยบริการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015  

6.3.4. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารที่ผู เสนอราคาไดยื ่นมาในการประกวดราคา 

โดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุด

ของภาครัฐ 
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7. ชุดอุปกรณสำหรับการสอนระบบออนไลน  มีรายละเอียดังนี้ 

7.1. รายละเอียดท่ัวไป 

7.1.1. เปนอุปกรณสำหรับการสอนออนไลน สามารถใชงานไดงาย เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูสอน 

7.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

7.2.1. ไมโครโฟน แบบหลายทิศทาง  

7.2.2. รองรับการสนทนาผานวิดีโอ ท่ีระดับ Full HD 1080p  

7.2.3. สวนควบคุมกลองและลำโพง ลำโพง และรีโมทคอนโทรล 

7.2.4. สามารถแพน เอียง และซูม ปรับระดับเสียง ปดเสียง  

7.2.5. มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ 

7.2.6. มีรีโมทคอนโทรลระยะไมนอยกวา 10 ฟุต  

7.2.7. รองรับ USB 2.0 

7.2.8. มีสายเชื่อมตอ USB  

7.2.9. มีอะแดปเตอรไฟฟาสำหรับใชงานกับตัวเครื่อง 

7.3. รายละเอียดอ่ืนๆ 

7.3.1. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

7.3.2. ผูเสนอราคาตองมีการทดสอบการใชงานกอนสงมอบ 

7.3.3. บริษัทผูเสนอราคาตองการติดตั้งอุปกรณใหสามารถใชงานไดเปนอยางดี และตองมีการสอนการใชงาน

ใหกับทางวิทยาลัย 

 

8. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2  มีรายละเอียดดังนี ้

8.1. รายละเอียดท่ัวไป 

เปนอุปกรณ switch Layer 2 หรือดีกวา เครือขาย 10/100/1000 เปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน 

8.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

8.2.1. มีพอรตแบบ 100/1000 Mbps จำนวน 24 พอรต และมีพอรตแบบ Gigabit combo (SFP/RJ-

45)จำนวน 4 พอรต 
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8.2.2. รองรับ Switching Capability ไมนอยกวา 56 Gbps และรองรับ Forwarding rate ไมนอยกวา 42  

Mpps 

8.2.3. รองรับ MAC Address ไมนอยกวา 16K และมี Packet buffer ไมนอยกวา 1.5MB 

8.2.4. รองรับหนวยความจำ Flash Memory ไมนอยกวา 32 MB และหนวยความจำ RAM ไมนอยกวา 256 

MB 

8.2.5. รองรับการทำ Spanning Tree ตามมาตรฐาน IEEE 802.1d , IEEE 802.1w , IEEE 802.1s และ

MRSTP ได 

8.2.6. รองรับการใชงาน IPv6 ได 

8.2.7. มีลักษณะการทำงานไมนอยกวา Layer 2 

8.2.8. มีลักษณะการทำงานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

8.2.9. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานของชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

8.2.10. สามารถรองรับการทำงานที่อุณหภูมิ 0 - 50 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 10 - 95 % (non-

condensing) 

8.2.11. มีคา MTBF (Mean Time Between Failures) ไมนอยกวา  900,000 ชั่วโมง  

8.3. รายละเอียดอ่ืนๆ  

8.3.1. ผูเสนอราคาตองดำเนินการติดตั้ง และทดสอบการใชงานกอนสงมอบ 

8.3.2. รับประกันไมนอยกวา 1 ป 

 

9. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบท่ี 1  มีรายละเอียดดังนี้ 

9.1. รายละเอียดท่ัวไป  

9.1.1. เปนอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย ท่ีปลอยสัญญาณบริเวณพ้ืนท่ีจำกัดความสมารถของเครื่อง เพ่ือให 

อุปกรณท่ีตองการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต สามารถใชงานได  

9.1.2. ตัวเครื่องเปนเครื่องใหมไมเคยผานการนำไปสาธิต จัดแสดงนิทรรศการ หรือนำไปใชงานมากอน  

9.2. รายละเอียดทางเทคนิค  

9.2.1. สามารถใชงานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ไดเปนอยางนอย 
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9.2.2. สามารถทำงานท่ีคลื่นความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz 

9.2.3. สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย  

9.2.4. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวน 

ไมนอยกวา 1 ชอง 

9.2.5. สามารถทำงานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)  

9.2.6. สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 

9.3.  รายละเอียดอ่ืนๆ  

9.3.1. ผูเสนอราคาตองดำเนินการติดตั้ง และทดสอบการใชงานกอนสงมอบ 

9.3.2. รับประกันไมนอยกวา 1 ป 

 

10. ตูสำหรับจัดเก็บอุปกรณ (ขนาด 6U)  มีรายละเอียดดังนี้ 

10.1. รายละเอียดท่ัวไป 

10.1.1. เปนตู RACK ท่ีมีความกวางมาตรฐาน 19 นิ้ว ขนาด 6U 

10.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

10.2.1. มีความลึกไมนอยกวา 40 เซนติเมตร 

10.2.2. ตู RACK มีสีดำ หรือสีขาว 

10.2.3. มีพัดลมระบายความรอนภายในตูอยางนอย 2 ตัว 

10.2.4. มีปลั๊กไฟชนิดมีกราวด อยางนอย 4 Outlet จำนวน 2 ชดุ 

10.3. รายละเอียดอ่ืนๆ 

10.3.1. บริษัทรับประกันไมนอยกวา 1 ป 

10.3.2. สินคาท่ีสงตองเปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน 

 

11. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  มีรายละเอียดดังนี้ 

11.1. รายละเอียดท่ัวไป 

11.1.1. ใชสำหรับการพิมพเอกสาร เพ่ือใชในการเรียนการสอน 
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11.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

11.2.1. เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 

11.2.2. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

11.2.3. มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 

8.8 ภาพตอนาที 

11.2.4. มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ 

ตอนาที(ipm) 

11.2.5. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

11.2.6. มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 

11.3. รายละเอียดอ่ืนๆ 

11.3.1. บริษัทรับประกันไมนอยกวา 1 ป 

11.3.2. สินคาท่ีสงตองเปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน 

 

12. ชุดเครื่องเสียงพรอมลำโพงประจำหองเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

12.1. รายละเอียดท่ัวไป 

12.1.1. เปนชุดเครื่องขยายเสียงแบบมีมิกเซอรในตัวพรอมลำโพง และไมโครโฟน  

12.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

12.2.1. ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับใชงานกับไฟฟากระแสสลับ 220 Volt 50 Hz 1 เฟส ตอ 1 เครื่อง 

12.2.2. เครื่องขยายเสียงเปนชนิดมีมิกเซอรในตัว ขนาดไมต่ำกวา 2 x 100 วัตต 

12.2.3. เครื่องขยายเสียงพรอมตูลำโพงขนาดไมต่ำกวา 120 วัตต จำนวน 2 ตัว ชนิดติดผนังพรอมขาแขวน 

12.2.4. ไมโครโฟนเปนชนิดไดนามิกแบบใชสายคุณภาพสูง พรอมขาไมโครโฟนแบบตั้งโตะ จำนวน 1 ตัว 

12.2.5. ระบบไมโครโฟนชนิดไรสายพรอมภาคสงไมคลอย แบบ 2 แชลแนล ทำงานในยานความถี ่ UHF 

จำนวน 2 ตัว หรือดีกวา 

12.3. รายละเอียดอ่ืนๆ 

12.3.1. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 
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12.3.2. ผูเสนอราคาตองมีการทดสอบการใชงานกอนสงมอบ 

13. เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ำกวา  36,000 บีทียู มีรายละเอียดดังนี้ 

13.1. รายละเอียดท่ัวไป 

13.1.1. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใดแตละชุดประกอบดวยเครื่องสงลมเย็นและเครื่องระบายความรอนดวย

อากาศ ประกอบและทดสอบมาตรฐานจากโรงงานเรียบรอยแลว 

13.1.2. ขีดความสามารถทำความเย็น 36,000 บีที่ยูชั่วโมง มีคาประสิทธิภาพการทำความเย็น (SEER)เทากับ 

13.26 

13.1.3. ผลิตจากโรงงานภายในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001 : 

2015,ISO 45001:2018,ISO 50001 :2018 และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (Green Industry) 

13.1.4. เครื่องปรับอากาศไดรับใบรับรองตามมาตร ฐานผลิตภัณฑอุดสาหกรรม เลขท่ี มอก. 2134 -2553มอก.

1155-2557 

13.1.5. ไดรับการรับรองประหขัดพลังงานไฟฟาที่ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพ ระดับเบอร 5 จาการไฟฟาฝาย

ผลิตแหง ประเทศไทย 

13.1.6. ไดรับหนังสือรับรอง Made in Thailand (MIT) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

13.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

13.2.1. เม่ือใชงานรวมกับเครื่องระบายความรอนแลวสามารถทำความเย็น ( COOLING CAPACIT) ได36,500 

บีท่ียู. /ชม. มีคาประสิทธิภาพการทำความเย็น (SEER) เทากับ 13.26 

13.2.2. หนากากจาขลมทำดวยพลาสติก สามารถปรับทิศทางลมได 4 ทิศทาง ทั้งในแนว บน-ลาง และ ซาย-

ขวา โดยปริมาณสงลมเย็นได 1300 ลูกบาศก็ฟุต / นาที 

13.2.3. คอยลลมเย็น (EVAPORATOR COIL) ทำดวยทอทองแคงแบบเกลียวขนาดเสนผาศูนยกลาง 3/8 นิ้ว

จัด เรียงกันเปนแถวและมีครีบอถูมิเนียม (ALIMINUM SLIT FIN) อัดแนนกับทอทองแดงดวยวิธีกล

จำนวน 1 ครีบตอระยะ 1 นิ้ว ผานการทคสอบรอยรั่วและอบขจัดความข้ึนจากโรงงานผูผลิต 

13.2.4. อุปกรณควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณควบคุมการ ไหลของสารทำความเย็นทำดวย CAPILLARYTUBE 

มีติดตั้งไวท่ีตัวเครื่อง 
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13.2.5. พัดลมพรอมมอเตอรแผงเปลือกนอก (ENCLOSURE PANEL) มีขนาด 1/10 แรงมา จำนวน 2 ตัว

พรอม INTERNAL OVERLOAD PROTECTION สามารถปรับความเร็วได 3 ระดับเปนแบบหลอลื่น

ถาวร (PERMANENT SPLIT CAPACITOR MOTOR) 

13.2.6. อุปกรณควบคุมอุณหภูมิเปนแบบอิเล็กทรอนิกส (ELECTRONIC THERMOSTAT)แบบมีสาย หรือ

ควบคุมแบบไรสาย (WIRELESS REMOTE CONTROLLER) (อุปกรณเสริม)ที่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิ

ไดในชวงไมนอยกวา 5-30 องศาเซลเชียสมีสวิทชพรอมหนาจอดิจิตอลที่แสดงผลไดอยางชัดเจน โดย

ใหคาความละเอียดถูกตองแมนยำในการควบคุมอุณหภูมิ (EMPERATUREACCURACY PRECISION) 

ได +1 องศาเซลเซียส ตั้งความเร็วได 4 ระดับ พรอมวงจรหนวงเวลาการทำงาน  ของคอมเพรสเซอร 

เพื่อปองกันคอมเพรสเซอรเสียหาย วงจรจะหนวงเวลาไมต่ำกวา 2นาที่ จึงจะสามารถกลับมาใช

คอมเพรสเซอรไดอีกครั้ง และมีระบบ AUTO RESTART 

13.2.7. มีแผนกรองอากาศ (AIR FILTER ชนิดถอดลางได ทำดวยใยสังเคราะห ( FILTER MAT ) กรองฝุน

ละอองไดดี 

13.2.8. มีระบบฟอกอากาศชนิดแผนฟอกอันทรงประสิทธิภาพ สามารถดักจับฝุนละอองชนิดถอดลางได 

13.2.9. ตัวถังเครื่องเปาลมเย็นออกแบบไมใหมีเสียงรบกวน ทำดวยแผนเหล็กชุบสังกะสีแบบหนา 0.8 ม.ม.

(ELECTRO GALVANIZED STEEL) ผานการลางไขมันและเคลือบสังกะสีกันสนิม แลวพนสีฝุนแบบ 

EPOXY พรอมบุฉนวนภายใน POLYETHYLENE FOAM CLOSE CELL ปองกันการเกินหยดน้ำ 

13.2.10. พัดลมของชุดแฟนคอยลใชแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL) ท่ีขับลมดวยมอเตอร 

13.2.11. เมื่อทำงานรวมกับเครื่องสงลมเย็นแลวสามารถทำความเย็น ( COOL CAPACITY ) ได 36,000 บีทียู

และมีคาประสิทธิภาพการทำความเย็น ( SEER ) เทากับ 13.26 

13.2.12. คอยลระบายความรอนน้ำยาทำดวยทอทองแดงแบบเกลียวขนาดเสนผาศูนยกลางนอก 3/8 นิ้ว

จัดเรียงกันเปนแถว และมีครีบอคูมิเนียมระบายความรอน ( ALUMINIUM SLIT FIN ) จัดวางใน

รูปแบบตัว L อัดแนนกับทอทองแดงดวยวิธีกล มีครีบระบายความรอน 16 ครีบ ตอระยะ 1 นิ้ว 

13.2.13. ตัวถังทำดวยเหล็กที่ผานการชุบเคลือบผิวสี เพื่อปองกันการเปนสนิมแบบหนา 0.8 ม.ม.พรอมบุฉนวน

ภายใน POLYETHYLENE FOAM CLOSE CELL 
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13.2.14. พัดลมระบายความรอนและมอเตอรติดตั้งในแนวระดับ โดยคูคลมผานคอยลรอน (CONDENSING)ทาง

คานขาง และเปาลมรอนในแนวนอน ( HORIZONTAL AIR DISCHARGE) 

13.2.15. พัดลมของชุดคอนเดนซิ่ง ใชชนิดใบกลม (PROPELLER) ทำดวยอลูมิเนียม ขนาคเสนผานศูนยกลาง 

20 นิ้วขับลมดวยมอเตอรแบบขับเคลื่อน โดยตรง (DIRECT DRIVE) มีขนาด 1/8 แรงมาจำนวน 1 ตัว 

ท่ีมีระบบ หลอลื่น 

13.2.16. COMPRESSOR ILU ROTARY ใชกับระบบไฟฟา 220V / 1 Ph / 50 Hz ตั ้งอยู บนฐานรองรับการ

สั่นสะเทือนระบายความรอนดวยอากาศ ใชน้ำยา R-32 ท่ีมีการรับประกัน 7 ป และ อุปกรณ 1 ป 

13.2.17. CONDENSING COIL เปนแบบ FIN อลูมิเนียมระบายความรอน (ALUMINIUM SLIT FIN) อัดแนนกับ

ทอทองแดงดวยวิธีกล ทำการทคสอบรอยรั่ว และอัดไนโตรเจนที่ 150 ปอนดตอตารางนิ้วอบขจัด

ความชื้นมาจากโรงงานผูผลิต 

13.2.18. มีตะแกรงเหล็กอยางดีปดปองกันอันตรายจากใบพัด 

13.3. รายละเอียดอ่ืน ๆ 

13.3.1. บริษัทผูเสนอราคาตองติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหสามารถใชงานได  

13.3.2. บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา  1  ป จะตองทำการติดตั้งใหพรอมใชงาน 

13.3.3. ผูเสนอราคาตองมีเอกสารรับรองการเปนตัวแทนจำหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ เพ่ือประโยชน

ในการบริการหลังการขาย พรอมแสดงเอกสารในวันท่ียื่นซอง 

13.3.4. บริษัทฯ เจาของผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  

13.3.5. บริษัท เจาของผลิตภัณฑ มีศูนยบริการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015  

13.3.6. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารที่ผู เสนอราคาไดยื ่นมาในการประกวดราคา 

โดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุด

ของภาครัฐ 
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14. ผามานสำหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  มีรายละเอียดดังนี้ 

14.1. รายละเอียดท่ัวไป 

14.1.1. เปนผามานสำหรับลดแสงและความรอนจากภายนอก ทำใหหองเรียนมีความสวางท่ีเหมาะสมกับการใช

คอมพิวเตอร หรือเครื่องฉายภาพ 

14.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

14.2.1. ผามานแบบผา หรือดีกวา 

14.2.2. ผามานมีขนาดท่ีเหมาะสมและจำนวนท่ีเพียงพอกับปริมาณหนาตางภายในหองท่ีติดตั้งครุภัณฑ 

14.2.3. มีราวสำหรับเลื่อนปด-เปดผามาน 

14.3. รายละเอียดอ่ืน ๆ 

14.3.1. บริษัทฯ ตองเปนผูดำเนินการติดตั้งชุดผามานใหพรอมใชงานในวันสงมอบ 

14.3.2. สินคาตองใชงานไดจริงและเปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน 

 

15. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรขนาดไมนอยกวา 4,000 ลูเมน พรอมจอรับภาพรายละเอียดดังนี ้

15.1. รายละเอียดท่ัวไป 

15.1.1. เปนสื่อการสอนเพ่ือใชสำหรับการเรียนการสอน 

15.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

15.2.1. เปนเครื่องฉายภาพชนิด 3 LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไมนอยกวา 0.63  นิ้ว  x 3 TFT 

15.2.2. กำลังสองสวางไมนอยกวา 4,000 Lumens และ ระดับความละเอียดภาพไมนอยกวา True XGA 

(1024x768) 

15.2.3. อัตราสวน Contrast Ratio ไมนอยกวา 25,000:1 แบบ IRIS 

15.2.4. รองร ับความละเอ ียดของภาพต ั ้ งแต   VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, 

4K@30Hz 

15.2.5. สามารถปรับอัตราสวนของภาพ 4:3 (Standard) และ 16:9 (Compatible) ได 

15.2.6. มีอัตราสวนการซูมภาพแบบออฟติคอลไดไมนอยกวา 1.2 เทา 

15.2.7. มีอัตราสวนการฉายของภาพ ไมนอยกวา 1.48 ~ 1.78 : 1 
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15.2.8. เลนสของโปรเจคเตอรมีคา F = 1.6 ~ 1.76 และ ระยะ Focal Length f =19.158 ~ 23.018 mm 

เปนอยางนอย 

15.2.9. ตัวเครื่องตองรองรับการฉายภาพตั้งแตขนาด 30 - 300 นิ้ว เปนอยางนอย 

15.2.10. สามารถแกไขความผิดเพ้ียนของภาพแบบสี่เหลี่ยมคางหมูได 2 แบบ คือ แบบ Auto ดานแพตช และ 

2. แบบ Manual โดยสามารถปรับตั้งได ดังนี้ 

15.2.10.1. ดานแนวตั้งไดไมนอยกวา +/- 30 องศา เปนอยางนอย 

15.2.10.2. ดานแนวนอนไดไมนอยกวา  +/- 30 องศา เปนอยางนอย 

15.2.11. มีชองตอสัญญาณเขาอยางนอยดังนี้ 

15.2.11.1. สัญญาณเขา Computer (RGB D-Sub 15 Pin)   จำนวน 1 ชอง 

15.2.11.2. สัญญาณ HDMI     จำนวน 2 ชอง (1 ชอง Support MHL) 

15.2.11.3. สัญญาณเขา ชนิด C-Video     จำนวน 1 ชอง 

15.2.11.4. สัญญาณเสียงเขา Mini Jack Stereo (3.5mm)   จำนวน 1 ชอง 

15.2.11.5. สัญญาณเสียงเขา RCA Jack L/R     จำนวน 1 ชุด 

15.2.11.6. สัญญาณ RJ45 (Display)     จำนวน 1 ชอง 

15.2.11.7. สัญญาณ USB Type A (Memory Viewer)   จำนวน 1 ชอง 

15.2.11.8. สัญญาณ USB Type B (Display)    จำนวน 1 ชอง 

15.2.12. มีชองตอสัญญาณออกอยางนอยดังนี้ 

15.2.12.1. สัญญาณออก Computer (RGB D-Sub 15 Pin) จำนวน 1 ชอง 

15.2.12.2. สัญญาณเสียงออก Mini Jack Stereo   จำนวน 1 ชอง 

15.2.13. มีชองตอสัญญาณควบคุมอยางนอยดังนี้ 

15.2.13.1. สัญญาณ RS-232      จำนวน 1 ชอง 

15.2.14. ตองมีลำโพงในตัวเครื่องขนาดไมนอยกวา 16 Watt 

15.2.15. ตัวเครื่องตองใชกระแสไฟขนาด 100-240 V , 50/60 Hz 

15.2.16. ตัวเครื่องอัตราการใชไฟโหมดปกติ 320 Watt, โหมด Eco 150 Watt, โหมด Standby 2 Watt 
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15.2.17. ตัวเครื่องสามารถเลือกการ Cooling เม่ือปดโปรเจคเตอรได 4 แบบ ดังตอไปนี้ 0 Sec, 60 Sec และ 

แบบปกต ิ( 90 Sec ) 

15.2.18. ตัวเครื่องทำจากวัสดุทนตอรอยขูดขีดท่ัวไป 

15.2.19. สามารถตั้งรหัส PIN สำหรับล็อคการใชงานเครื่องได 3 หลัก 

15.2.20. ตัวเครื่องมีชองล็อคแบบ Kensington 

15.2.21. ตองสามารถเปลี่ยนภาพโลโกของเครื่องได 

15.2.22. รองรับสัญญาณวีด ีโอ ในแบบ NTSC, NTSC 4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 

576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ,2K ,4K 

15.2.23. ตัวเครื่องมีฟงกชั่นปรับสีสันภาพไดทั้งหมด 6 แบบ Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard 

,Color board และ User Image 

15.2.24. สามารถแสดงผลงาน (Presentation) ในรูปแบบของ .jpg, .pdf และ VDO ผาน USB Thumb 

Drive ท่ีตอโดยตรงกับโปรเจคเตอรท่ีชอง USB Type A 

15.2.25. สามารถแสดงภาพจากคอมพิวเตอรไดโดยผานทางชองทาง USB-B โดยไมจำเปนตองตอสาย VGA 

หรือ HDMI และสามารถแสดงผลไดท้ังภาพและเสียง 

15.2.26. สามารถแสดงภาพโดยผานสายแลน (RJ45 Port)ไดโดยตรงโดยไมตองใชอุปกรณตอพวงอ่ืนมาชวย 

15.2.27. สามารถ รองรับการแสดงผลจาก 4 แหลงสัญญาณ คอมพิวเตอร (Source)  พรอมกันในหนาจอเดียว 

จากการผานสายแลน โดยใชอุปกรณเสริม เพียง Switching HUB 

15.2.28. สามารถตั้งเปดเครื่องไดแบบอัตโนมัติเม่ือมีการจายกระแสไฟเขา 

15.2.29. รองรับการควบคุมโปรเจคเตอร ผานทางคอมพิวเตอรได โดยใชสายแลน 

15.2.30. รองรับการแสดงผลผานโปรเจคเตอร หลายตัวพรอมกัน ในลักษณะเปน Network โดยแยก IP ของ

แตละเครื่อง จากคอมพิวเตอรเครื่องเดียว โดยผานสายแลน และอุปกรณเสริม เพียง Switching 

HUB 

15.2.31. รองรับการควบคุมโปรเจคเตอรอยางนอย การเปด-ปด, เลือกพอรต สําหรับฉายภาพ, Brightness, 

Contrast, Sharpness, Color Temperature, ป ร ั บ  Keystone เ เ ล ะ  IP Address ผ  า นท า ง

คอมพิวเตอร ได โดยใชสายแลน 
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15.2.32. ตัวเครื่องรองรับเมนูภาษาไทย 

15.2.33. ตัวเครื่องรับประกัน 2 ป, หลอดภาพรับประกัน 1 ป หรือ 1,000 ชั่วโมงหรืออยางใดอยางหนึ่งถึง

กอน 

15.2.34. โรงงานผูผลิตไดรับมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001; สินคาไดรับมาตรฐาน CE, FCC 

15.2.35. มีจดหมายแตงตั้งอยางเปนทางการจากบริษัทผูนำเขาและจัดจำหนาย 

15.2.36. บริษัทผูนำเขาหรือเจาของผลิตภัณฑตองมีศูนยบริการเปนของตนเองรองรับการใหบริการท่ัวประเทศ

ไมนอยกวา 5 สาขา(รวมสำนักงานใหญ) ที่จดทะเบียนภายใตชื ่อบริษัท ฯ เดียวกัน เพื่อเปนการ

รับประกันสินคาและบริการหลังการขาย 

15.3. รายละเอียดอ่ืน ๆ 

15.3.1. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

15.3.2. ผูเสนอราคาตองมีการทดสอบการใชงานกอนสงมอบ 

15.3.3. ติดตั้งพรอมจอรับภาพมาตรฐานขนาดไมนอยกวา 100 นิ้ว  

 

16. โทรทัศนสี สมารทแอลอีดี (Smart LED) ขนาดจอไมนอยกวา 80 นิ้ว รายละเอียดดังนี ้

16.1. รายละเอียดท่ัวไป 

16.1.1. เปนสื่อการสอนเพ่ือใชสำหรับการเรียนการสอน 

16.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

16.2.1. เปนชุดทีวีจอแบนแบบ LED TV ท่ีมีความละเอียดของภาพสูง เพ่ือความคมชัดทำใหภาพสวยงาม รองรับ

สัญญาณ แบบดิจิตอล มีชองการเชื่อมตอภาพและเสียงแบบดิจิตอล ขนาดจอไมนอยกวา 80 นิ้ว 

16.2.2. ความละเอียดจอภาพระดับ 4K และรองรับเทคโนโลย ีHDR 

16.2.3. มีระบบสมารททีวีระบบปฏิบัติการใหม หรือคุณภาพดีกวา  

16.2.4. HDMI x 2 เพ่ือการเชื่อมตอระบบภาพและเสียงแบบ Digital 

16.2.5. USB x 1 รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนต  

16.2.6. มีลำโพง Sound Output ขนาดไมนอยกวา 10 วัตต 

16.2.7. อุปกรณควบคุมแบบไรสาย (Remote control) 
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16.2.8. มีอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ครบตามมาตรฐานของผูผลิตของยี่หอนั้นๆ 

16.3. รายละเอียดอ่ืน ๆ 

16.3.1. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

16.3.2. ผูเสนอราคาตองมีการทดสอบการใชงานกอนสงมอบ 

 

17. ระบบจัดการหองเรียนผานระบบเครือขายควบคุมดวย IOT มีรายละเอียดดังนี้ 

17.1. รายละเอียดท่ัวไป 

17.1.1. เปนระบบควบคุมและสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟา เชน สั่งเปดปดไฟฟาใหเครื่องปรับอากาศ สั่งเปดปด

หลอดไฟในหองผานทางอินเตอรเน็ตโดยใชอุปกรณ IOT  

17.1.2. ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวในหองและแจงเตือนผานทาง Mobile Application 

17.1.3. ระบบตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นในหองและแสดงผลทาง Mobile Application 

17.1.4. ระบบแจงเตือนการเปดประตูในหองและแจงเตือนผานทาง Mobile Application 

17.1.5. ระบบกลองวงจรปดในหอง โดยสามารถดูภาพและควบคุมกลองผานทาง Mobile Application 

17.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

17.2.1. ระบบควบคุมไฟฟาสำหรับคอมพิวเตอรและปลั๊กไฟ 

17.2.1.1. สามารถติดตั้งภายในตู Consumer Unit ท่ีเปนแบบ DIN RAIL ได 

17.2.1.2. เปนแบบ 1Pole รองรับการใชงานกับไฟฟา 110-240V 

17.2.1.3. รองรับกระแสไฟฟาสูงสุดไดไมนอยกวา 20A 

17.2.1.4. รองรับการเชื่อมตอ Wi-Fi 2.4GHz 

17.2.1.5. มีไฟแสดงสถานการณทำงาน 

17.2.1.6. มีปุมสำหรับสั่งเปดปดดวยมือ 

17.2.1.7. แอปพลิเคชันควบคุมการทำงานและแสดงผล 

17.2.1.7.1. สามารถสั่งการทำงานผานทาง Mobile Application ได  

17.2.1.7.2. สามารถควบคุมการเปดปดไฟฟาสำหรับคอมพิวเตอรไดไมนอยกวา 3 กลุม  

17.2.1.7.3. สามารถตั้งคาปองกันกระแสสูงสุดได 
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17.2.1.7.4. สามารถตั้งเวลาในการเปดปดได 

17.2.1.7.5. สามารถแสดงคาแรงดันไฟฟาในระบบได 

17.2.1.7.6. สามารถแสดงกระแสไฟฟาแบบ Realtime ได 

17.2.1.7.7. สามารถแสดงกำลังไฟฟาแบบ Realtime ได 

17.2.1.7.8. สามารถแสดงคาหนวยการใชไฟฟาในหนวย kWh และ คิดเปนคาไฟได 

17.2.1.7.9. สามารถแสดงขอมูลการใชไฟฟาแบบกราฟเปรียบเทียบแตละวันไดใน 1 

เดือน 

17.2.1.7.10. สามารถดาวนโหลดขอมูลการใชหนวยไฟฟาเปนไฟลตารางและยอนหลังได

ไมนอยกวา 60 วัน 

17.2.2. ระบบควบคุมไฟฟาแสงสวาง 

17.2.2.1. มีปุมสำหรับสั่งเปดปดดวยมือระบบสัมผัส งายในการควบคุม 

17.2.2.2. รองรับการเชื่อมตอ Wi-Fi 2.4 GHz 

17.2.2.3. แอปพลิเคชันควบคุมการทำงานและแสดงผล 

17.2.2.3.1. สามารถสั่งการทำงานผานทาง Mobile Application ได  

17.2.2.3.2. สามารถควบคุมการเปดหรือปดไฟแสงสวางในหองได จากที่ใดก็ไดที ่มี 

Internet 

17.2.2.3.3. สามารถตรวจสอบสถานะของไฟ วาเปดหรือปดอยู  จากที ่ใดก็ไดที ่ มี 

Internet 

17.2.2.3.4. สามารถตั้งเวลาในการเปดปดได 

17.2.3. ระบบควบคุมไฟฟาเครื่องปรับอากาศ 

17.2.3.1. สามารถติดตั้งกับ DIN RAIL ได 

17.2.3.2. เปนแบบ 1Pole รองรับการใชงานกับไฟฟา 110-240V 

17.2.3.3. รองรับกระแสไฟฟาสูงสุดไดไมนอยกวา 20A 

17.2.3.4. รองรับการเชื่อมตอ Wi-Fi 2.4GHz 

17.2.3.5. มีไฟแสดงสถานการณทำงาน 
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17.2.3.6. มีปุมสำหรับสั่งเปดปดดวยมือ 

17.2.3.7. แอปพลิเคชันควบคุมการทำงานและแสดงผล 

17.2.3.7.1. สามารถสั่งการทำงานผานทาง Mobile Application ได  

17.2.3.7.2. สามารถควบคุมการเปดปดไฟฟาสำหรับเครื่องปรับอากาศได 

17.2.3.7.3. สามารถตั้งคาปองกันกระแสสูงสุดได 

17.2.3.7.4. สามารถตั้งเวลาในการเปดปดได 

17.2.3.7.5. สามารถแสดงคาแรงดันไฟฟาในระบบได 

17.2.3.7.6. สามารถแสดงกระแสไฟฟาแบบ Realtime ได 

17.2.3.7.7. สามารถแสดงกำลังไฟฟาแบบ Realtime ได 

17.2.3.7.8. สามารถแสดงคาหนวยการใชไฟฟาในหนวย kWh และ คิดเปนคาไฟได 

17.2.3.7.9. สามารถแสดงขอมูลการใชไฟฟาแบบกราฟเปรียบเทียบแตละวันไดใน 1 

เดือน 

17.2.3.7.10. สามารถดาวนโหลดขอมูลการใชหนวยไฟฟาเปนไฟลตารางและยอนหลังได

ไมนอยกวา 60 วัน 

17.2.4. กลองวงจรปดแบบ IP Camera 

17.2.4.1. ความละเอียดไมนอยกวา 1080P 

17.2.4.2. คารูรับแสง Lens Aperture ไมนอยกวา F1.2 

17.2.4.3. รองรับการเชื่อมตอไรสายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 

17.2.4.4. รองรับ TF Card ความจุสูงสุด 120GB 

17.2.4.5. มาตรฐานการบีบอัดวิดีโอไมนอยกวา H.264 

17.2.4.6. สามารถสั่งหมุนกลองได แนวนอนไมนอยกวา 340 องศา และ แนวตั้งไมนอยกวา 120 

องศา 

17.2.4.7. รองรับการสื่อสารดวยเสียงแบบสองทาง 

17.2.4.8. มีโหมดการตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ Motion Detector  

17.2.5. ระบบตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิ 
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17.2.5.1. เปนอุปกรณสำหร ับตรวจวัดความช ื ้นและอุณหภูมิ ส งคาไปแสดงผลยัง Mobile 

Application 

17.2.6. ระบบตรวจจบัการเปดปดประตู 

17.2.6.1. เปนอุปกรณสำหรับตรวจจับการเปดประตูและแจงเตือนไปยัง Mobile Application 

17.2.7. ระบบตรวจจบัการเคลื่อนไหว 

17.2.7.1. เปนอุปกรณสำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจงเตือนไปยัง Mobile Application 

17.2.8. สวิตซไรสายอเนกประสงค  

17.2.8.1. เปนอุปกรณสวิตซไรสายอเนกประสงค สำหรับสั่งการไปยังอุปกรณอื่นๆ ได เชน สั่งเปด/

ปดไฟ โดยไมตองเดินไปกดสวิตซหรือไมตองเปด Mobile Application 

17.2.9. อุปกรณเกตเวยการสื่อสารแบบ ZigBee 

17.2.9.1. เปนอุปกรณที่ทำหนาที่เชื่อมตออุปกรณที่ใชสัญญาณการสื่อสารแบบ ZigBee ใหสามารถ

เชื่อมตออินเตอรเน็ตผานทางสัญญาณ Wi-Fi ได 

17.3. รายละเอียดอ่ืนๆ  

17.3.1. อุปกรณ IOT ทั้งหมด สามารถควบคุมดวย Application เพียงตัวเดียว เพื่อลดความยุงยากในการใช

งาน 

17.3.2. ตัว Application ตองเปนสากลโดยรองรับทั ้งระบบ Android และ iOS สามารถดาวนโหลดไดใน

ระบบของ Play Store และ AppStore เพื ่อความปลอดภัยไมเสี ่ยงเปน App ที ่เปนอันตรายตอ

สมารทโฟนของผูใชงาน 

17.3.3. มีการรับประกันคุณภาพพรอมบริการซอมฟรีรวมอะไหลอยางนอย 1 ป นับจากวันตรวจรับเรียบรอย

แลวและในระยะรับประกันตองใหบริการตรวจสอบการใชงานทุก 6 เดือน 

17.3.4. ผูขายตองสงมอบครุภัณฑและทำการทดสอบเครื่องใหเปนไปตามขอกำหนดในคุณสมบัติตาง ๆ ท่ี

กลาวถึงขางตนและอบรมแนะนำผูใชใหสามารถใชงานไดเปนอยางดี โดยผลิตภัณฑที่สงมอบตองเปน

ผลิตภัณฑใหม 
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18. ระบบไฟฟาและระบบเครือขาย มีรายละเอียดดังนี้ 

18.1. รายละเอียดท่ัวไป 

18.1.1. ผูเสนอราคาตองติดตั้งระบบปลั๊กไฟ พรอมระบบสายสัญญาณของระบบเครือขายคอมพิวเตอรให

เพียงพอตอการใชงานของอุปกรณหรือมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอมของบริเวณจุดติดตั้ง 

18.2. รายละเอียดทางเทคนิค 

18.2.1. งานระบบสาย UTP 

18.2.1.1. ติดตั้งระบบสายเชื่อมตออุปกรณระบบเครือขายใหเพียงพอตอการใชงาน 

18.2.1.2. สายเชื่อมตออุปกรณระบบเครือขายเปนชนิด UTP Category 5e 

18.2.1.3. Connector เป นชนิด RJ-45 Modular Jack โดยตอปลายเข าก ับอ ุปกรณกระจาย

สัญญาณและเครื่องคอมพิวเตอรหรือติดตั้งตัวกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ท Wi-Fi ให

เพียงพอกับคอมพิวเตอร 

18.2.2. งานระบบไฟฟาเดินสาย MAIN จำนวน 1 ระบบ 

18.2.3. งานระบบไฟฟา 

18.2.3.1. ติดตั้งเดินสายไฟฟาภายในหองเรียนไปยังจุดติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร 

18.2.3.2. สายไฟท่ีใชมีเปนชนิด THW เบอร 2.5 สาย GND เบอร 2.5 เปนอยางนอย 

18.2.3.3. จะตองติดตั้งราง Wire Way พรอมฝา พรอมปลั๊กไฟไปยังจุดติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร 

18.2.3.4. การเดินสายไฟฟาจะตองปฏิบัติตามกฎมาตรฐานการเดินสายไฟ 

18.3. รายละเอียดอ่ืน ๆ 

18.3.1. ผูเสนอราคาจะดำเนินการติดตั้งระบบใหใชงานไดและปลอดภัยตอการใชงาน 

18.3.2. รับประกันระบบใหใชงานไดและปลอดภัยไมนอยกวา 1 ป 

 

 

 


