มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
รายละเอียดคําชี้แจงคาครุภัณฑ
๑. ชื่อครุภัณฑ “หองปฏิบัติการดานการเรียนการสอน”
๒. หนวยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน
๓. จํานวนที่ตองการ ๑ ชุด จํานวนเงิน ๕๖๔,000 บาท
๔. รายละเอียด ประกอบไปดวยครุภัณฑ จํานวน ๗ รายการ ตามคุณลักษณะเฉพาะดังรายละเอียด
ตอไปนี้
๔.๑ รายการ เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง พรอมติดตั้ง
รายละเอียดครุภัณฑ
- ขนาด ๓๖,๐๐๐ Btu ขึ้นไป
- การทําความเย็นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังชวยรักษา
อุณหภูมิหองใหราบเรียบสม่ําเสมอ
- รูปแบบกระแสลมที่เหมาะกับหองที่มีเพดานสูงและหองที่มีเพดานต่ํา ชวยกระจายลมเย็นใหทั่งถึง
รอบบริเวณหอง
- ปรับความเร็วลมอัตโนมัติ ทํางานโดยการควบคุมใหกระแสลมมีความสัมพันธกับอุณหภูมิภายใน
หอง
- สามารถทําความสะอาดไดอยางงายดาย และไมจับฝุนและสิ่งสกปรก ชวยใหไมเกิดการฟุงกระจาย
ของฝุนละอองในหอง และไดรับฉลากประหยัดไฟสูงสุดเบอร 5 ระบบเปดเครื่องอัตโนมัติหลังเกิด
กระแสไฟขัดของ
๔.๒ ชื่อครุภัณฑ โปรเจคเตอร จํานวน ๕ เครื่อง พรอมติดตั้ง
รายละเอียดครุภัณฑ
- เปนเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panelไมนอยกวา 0.59 นิ้ว ความละเอียด
ภาพระดับ True WXGA (1280x800 จุด)
- สามารถเชื่อมตอไดโดยตรงกับคอมพิวเตอรระดับ VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA และ UXGA
- กําลังสองสวางของแสงขาว (White Light Output) และแสงสี (Color Light Output) ไมนอยกวา
3,300 lumen
- ใชหลอดภาพชนิดUHE กําลังไฟไมเกิน 210 วัตต อายุการใชงานไมนอยกวา 6,000 ชั่วโมงในโหมด
ปกติ และไมนอยกวา 10,000 ชั่วโมง ในโหมดประหยัดพลังงาน
- มีคากระจายแสง (Light Output Uniformity) ไมนอยกวา 87 % อัตราสวนการซูมภาพไดไมนอย
กวา 1.2 เทา มีอัตราสวน Contrast Ratio ไมนอยกวา 15,000:1
มีชองตอสัญญาณอยางนอยดังนี้
- Computer port (D-Sub 15 pin) ขาเขาไมนอยกวา 1 ชอง
- Composite (RCA) ขาเขาไมนอยกวา 1 ชอง , HDMI ขาเขาไมนอยกวา 1 ชอง
- Audio ขาเขา แบบ RCA (สีขาว 1 ชอง และสีแดง 1 ชอง) ไมนอยกวา 1 ชุด
- USB Port Type A และ Type B อยางละไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถปรับแกสี่เหลี่ยมคางหมูโดยปรับมุมไดทั้ง 4 มุม (Quick Corner) เพื่อรองรับการวางเครื่อง
ฉายแบบเอียงได

- สามารถปรับแกไขสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้งและแนวนอน (Keystone Correction) ไดไมนอยกวา
+/- 30 องศา และ แบบ Auto ไดในแนวตั้งเปนอยางนอย
- มีฟงกชั่นหนาจอหลัก (Home Screen) เพื่อตั้งคาเมนูที่ใชบอย, แสดงสถานะของสัญญาณที่เชื่อมตอ
, แสดงสถานะการตั้งคาเครือขาย
- สามารถเปดเครื่องไดทันที เมื่อมีการเชื่อมตอชองสัญญานภาพขาเขา ( Auto Power On) และ
เมื่อมีกระแสไฟจายเขาตัวเครื่องโปรเจคเตอร (Direct Power On) เปนอยางนอย
- มีฟงกชั่นการตรวจจับสัญญาณขาเขา (input signal) อัตโนมัติ (Auto Source Search) ,มีปุมเลื่อน
สไลดเพื่อปรับสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวนอน ,สามารถนําเสนองานผาน USB Thumb Drive โดยไมตอง
ผานเครื่องคอมพิวเตอร ,รองรับการควบคุมการทํางานของเครื่องผานเครือขาย โดยใชซอฟแวร Easy
MP Monitor (อุปกรณเสริม) ,รองรับการเชื่อมตอผานระบบไรสาย Wireless Connection
(อุปกรณเสริม) , ใชชวงเวลาในการ Start Up ไมเกิน 6 วินาที, มีระบบ Instant Off เพื่อรองรับการ
ปดเครื่องไดโดยไมตองรอ Cool-Down
มีเมนูการใชงานเปนภาษาตางๆไมนอยกวา 15 ภาษา, มีฝาปดครอบเลนส เปนอุปกรณมาตรฐาน ซึ่ง
เปนสวนประกอบเดียวกับตัวเครื่อง, สามารถฉายภาพ 2 ภาพบนจอเดียวกันจาก 2 แหลงสัญญานภาพ
(Split Screen)
- มีระบบปองกันการใชงานและการโจรกรรมไมนอยกวา 4 ระบบ
- ระบบตั้งคารหัสในการใชเครื่อง (Password) , ระบบการตั้งรูปภาพ Logo ของหนวยงาน
เพื่อระบุถึงสวนงานที่เปนเจาของเครื่อง, ระบบการลอคปุมบนตัวเครื่องเพื่อปองกันการปรับเปลี่ยนคา
กําหนด (Panel Lock), มีชองสําหรับสาย Kensington ใชตอสายเคเบิลนิรภัยเพื่อปองกันการ
โจรกรรม, ตัวเครื่องมีน้ําหนักไมเกิน 2.5 กิโลกรัม
- รับประกันตัวเครื่อง 2 ปและรับประกันหลอดภาพ 1 ปหรือ 1,000 ชั่วโมง สิ้นสุดระยะเวลา
รับประกันเมื่อระยะอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน เปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ และ
ไดรับหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑโดยตรง
๔.๓ รายการ ลําโพงติดผนังพรอมขาตั้งติดผนัง จํานวน ๓๐ ชุด พรอมติดตั้ง
รายละเอียดครุภัณฑ
- ลําโพงพรอมขาตั้งติดผนังแบบแขวนผนัง ไมต่ํากวา 800 วัตต ตูแพ็ค 2 ตู
- ลําโพงซับวูฟเฟอรเสนผาศูนยกลาง: ขนาดไมนอยกวา 6" แบบ 2 ทาง
- ทวีสเตอรเสนผาศูนยกลาง: ไมต่ํากวา 1" Dome
๔.๔ รายการ เครื่องขยายเสียง ๔ เครื่อง พรอมติดตั้ง
รายละเอียดครุภัณฑ
- เพาเวอรแอมป ไมต่ํากวา 650+650 วัตต เครื่องขยายเสียง
- Power Requirements 220 VAC 50 / 60 Hz, 220vac 50Hz ,เลน 2 โฮหมตอเนื่องได
- SW. Selector ( Bridge, Stereo, Parallel ), Balance Jack Speaker
- LED Power On, LED Protect, LED Signal Display, LED Peak
- LED Over, LED Signal Display, LED Peak, EI Transformer
- Fan Cooling System, Speaker Protection

๔.๕ รายการ พัดลม 90 ตัว พรอมติดตั้ง
รายระเอียดครุภัณฑ
- พัดลมเพดานขนาดใบพัด ไมต่ํากวา 18”
- มอเตอรประสิทธิภาพสูงดวยระบบรองลื่น BALL BEARING
- เพิ่มความปลอดภัยดวยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอรโมฟวส
- กระจายสายลมเย็นเต็มพลังและปรับรัศมีการสายได
๔.๖ รายการ เครื่องสแกนเอกสาร ๒ เครื่อง พรอมติดตั้ง
รายระเอียดครุภัณฑ
เครื่องที่ ๑
- เครื่องสแกนเอกสารชนิดตั้งโตะ (Desktop Sheet feed Scanner) ระบบปอนตนฉบับอัตโนมัติ
(Automatic sheet feeding)
- ใชวัสดุในการสแกนแบบ Contact Image Sensor (CMOS CIS) ใชแหลงกําเนิดแสงชนิด LED
Light source
- สามารถสแกนเอกสารแบบสี 24 บิต แบบขาว-ดํา และแบบไลเฉดสีเทา 256 ระดับ
- ถาดปอนกระดาษอัตโนมัติสามารถรองรับเอกสารไดครั้งละ 80 แผน (A4 80 แกรม)
- ความละเอียดในการสแกน 100 - 600 จุดตอนิ้ว (dpi)
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 60 แผน ตอนาที สําหรับการสแกนหนา
เดียวและ 120 หนา ตอหนาที สําหรับการสแกน 2 หนา ที่ความละเอียด 200 dpi
- ความหนาเอกสารที่รองรับสูงสุดที่ 1.4 mm
- สามารถตรวจเลือกและสแกนตามขนาดของเอกสารจริงไดโดยอัตโนมัติ (Automatic Page size
Detection) มีระบบตรวจจับการปอนกระดาษซอน Ultrasonic
- ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows Seven,8 ได
- รองรับไดรเวอรมาตรฐาน ทั้ง ISIS, TWAIN
- การเชื่อมตออุปกรณฮารดแวรดวย USB 3.1 รองรับปริมาณการสแกนไมนอยกวา 7500 แผน/วัน
- รับประกันสินคาเปนระยะเวลา 1 ป ตองมีเอกสารหนังสือไดรับแตงตั้งและรับรองจากเจาของ
ผลิตภัณฑเทานั้น
รายระเอียดครุภัณฑ
เครื่องที่ ๒
- ใชเทคโนโลยีการสแกนแบบ Dual Contact Image Sensor
- สามารถสแกนเอกสารขนาดกวางตั้งแต 51 ถึง 215 มิลลิเมตร และยาว 51 ถึง 355 มิลลิเมตรได
- สามารถรองรับการสแกนเอกสาร 2 หนา (Duplex Scanning)
- มีจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดไมนอยกวา 3.7 นิ้ว
- สามารถรองรับการสแกนแบบมีระบบปอนกระดาษอัตโนมัติ (Auto Document Feeder) รองรับกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน ,มีความละเอียดในการสแกนเอกสารไดไมนอยกวา 1200 X 1200
จุดตอนิ้ว (dpi)
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 แบบหนาเดียว (Simplex) ไดไมนอยกวา 50 แผนตอนาที
(ppm) ที่ ความละเอียด 300 dpi

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 แบบสองหนา (Duplex) ไดไมนอยกวา 100 ภาพตอนาที
(ipm) ที่ความละเอียด 300 dpi
- สามารถแสดงผลการสแกนไดทั้งแบบ Grayscale (8 bit) และ Color (24 bit)
- สามารถสแกนไปจัดเก็บที่ Thumb Drive โดยไมตองตอผานคอมพิวเตอรได
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 3.0 ,มี Port เชื่อมตออุปกรณระบบเครือขายแบบ 10BaseT/100Base-TX/1000Base-T และ แบบ IEEE 802.11b/g/n
- สามารถสื่อสารกับอุปกรณภายนอกในแบบ NFC (Near Field Communication) ได
๔.๗ รายการ พารติชั่นพรอมเสา ๖ แผน พรอมติดตั้ง
รายระเอียดครุภัณฑ
- แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลายขนาด สูง ไมต่ํากวา 160 ซม.
กวาง ไมต่ํากวา 80 ซม
- แบบมีกลองรอยสายไฟ
5. กําหนดสงสินคาทุกรายการภายใน 120 วัน
๖. ผูกําหนดรายละเอียดประกอบครุภัณฑ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ
๗. บริษัท หาง ราน (ที่จําหนาย)
ราคาโดยประมาณ ๕๖๔,๐๐๐ บาท
(ลงชื่อ) ............................................. ผูกําหนดรายละเอียด (ลงชื่อ).........................................................
(ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ)
(รองศาสตราจารยสมชาติ หาญวงษา)
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

