
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
จ านวน 1 ชุด  ประกอบด้วย 

 
ล ำดับ รำยกำร รำคำ/หน่วย จ ำนวน หน่วย 

1 Projector + จอแขวน 25,000 15 เครื่อง 
2 เครื่องปรับอำกำศ 24,000 BTU. 32,400 2 เครื่อง 
3 เครื่องปรับอำกำศ 36,000 BTU. 47,000 10 เครื่อง 
4 กล้องดิจิตอล DSLR 35,000 2 เครื่อง 
5 ชุดเครื่องเสียง (ประจ ำห้องเรียน) 12,500 11 ชุด 
6 Visualizer  23,900 7 เครื่อง 
7 Notebook 20,000 13 เครื่อง 
8 โต๊ะประชุม 12 ท่ีนั่ง 15,000 3 ตัว 
9 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 1,300 81 ตัว 
10 พัดลม Indoor (16 นิ้ว) 2,500 4 ตัว 
11 พัดลมโคจร 16 นิ้ว (แขวน) 2,000 10 ตัว 
12 Printer Laser Color  17,000 4 เครื่อง 
13 ไวท์บอร์ดธรรมดำมีล้อ 9,000 2 ตัว 
14 ล ำโพงช่วยสอน 2,800 7 เครื่อง 
15 เก้ำอี้เรียน 1,000 100 ตัว 
16 โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้ำอี้ 2,000 30 ชุด 
17 เก้ำอี้โต๊ะประชุม 1,000 36 ตัว 
18 โต๊ะเอนกประสงค์หน้ำเหล็ก 1,800 2 ตัว 
19 กล้อง CC TV (1 ชุด มี 8 ตัว)  55,000 2 ตัว 
20 กล้องถ่ำยรูป 25,000 2 ตัว 
21 เครื่องปริ้น Ink Jet 4,300 5 เครื่อง 
22 เครื่องสแกน 18,000 1 เครื่อง 
23 พำทิช่ันครึ่งกระจกขัดลำยพร้อมติดต้ัง 6,000 10 ชุด 
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ข้อก าหนดทั่วไป 

1. ครุภัณฑ์ท้ังหมดใช้ประจ ำท่ีสำขำบริหำรธุรกิจ สำขำกำรบัญชี และสำขำศิลปะศำสตร์ หรือตำมท่ี
มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 

2. อุปกรณ์ประกอบ หรือส่วนประกอบต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ ต้องเป็นแบบท่ีใช้งำนเฉพำะกับ        
ครุภัณฑ์นั้น ๆ  และเป็นไปตำมหลักกำรทำงวิชำกำร 

3. คุณลักษณะท่ีก ำหนดของครุภัณฑ์ทุกรำยกำรเป็นคุณลักษณะขั้นต่ ำ หรือเป็นคุณลักษณะอย่ำงน้อยท่ี
ต้องกำรใช้งำนเท่ำนั้น  ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่ำ หรือไม่ด้อย-จ ำนวนไม่น้อยกว่ำท่ีก ำหนดนี้ 

4. ครุภัณฑ์ท้ังหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน 
5. ครุภัณฑ์ต้องสำมำรถใช้งำนได้กับระบบไฟฟ้ำปกติของประเทศไทย และตำมข้อก ำหนด 
6. ครุภัณฑ์ทุกเครื่องมีคู่มือกำรใช้งำนประจ ำเครื่องเป็นภำษำไทยหรืออังกฤษ 
7. ต้องมีกำรสำธิต หรือฝึกอบรมแก่บุคลำกรให้สำมำรถใช้งำนครุภัณฑ์ได้อย่ำงถูกต้อง 
8. ผู้ขำยต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์, กำรรับประกัน และอื่น ๆ 

ให้เรียบร้อย 
9. ระยะเวลำกำรส่งมอบครุภัณฑ์ท้ังหมด รวมกำรติดต้ัง ภายใน 45 วันจากวันท าสัญญา 
10. กำรส่งมอบครุภัณฑ์ ต้องส่งมอบพร้อมกันท้ังหมด หำกขำดรำยกำรใดแล้วคณะกรรมกำรจะไม่ท ำกำร

ตรวจรับ 
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รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก  จ านวน 1 ชุด  ประกอบด้วย 

 
1. Projector + จอแขวน (พร้อมติดต้ัง)     จ านวน   15  ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 ประกอบด้วย 

1.1) เป็นเครื่องฉำยภำพโดยอำศัย สัญญำณจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องฉำย
 ทึบแสง 

1.2) เป็นเครื่องฉำยภำพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกว่ำ 
1.3) สำมำรถแสดงผลท่ีควำมละเอียดระดับ XGA หรือดีกว่ำ 
1.4) ควำมสว่ำงสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3,000 ANSl Lumen 
1.5) มีระบบปรับแก้ไขปัญหำกำรแสดงผลภำพส่ีเหล่ียมคำงหมู (Keystone Correction) 
1.6) มีอุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องฉำยจำกระยะไกล (Remote Control) 
1.7) มีระบบค้นหำและเลือกสัญญำณภำพ 
1.8) สำมำรถซูมภำพแบบออฟติคอลได้ไม่น้อยกวำ่ 1.1 เท่ำ 
1.9) มีช่องต่อสัญญำณเช้ำอย่ำงน้อย ดังนี้ 
- ช่องต่อสัญญำณ RGB   ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- ช่องต่อสัญญำณ Video   ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- ช่องต่อสัญญำณ Audio   ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
1.10) มีช่องต่อสัญญำณออก อย่ำงนี้ ดังนี้  
- ช่องต่อสัญญำณ RGB   ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- ช่องต่อสัญญำณ Audio   ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
1.11) สำมำรถท ำงำนในระบบประหยัดพลังงำนได้ เพื่อยึดอำยุของหลอดภำพ 
1.12) มีคู่มือกำรใช้แบบภำษำอังกฤษ และภำษำไทย พร้อมมีกระเป๋ำใส่อุปกรณ์และตัวเครื่อง 
1.13) มีกำรรับประกันอำยุหลอดภำพ ไม่น้อยกว่ำ 3,000 ช่ัวโมง 

 1.14) รับประกันคุณภำพสินค้ำ (ตัวเครื่อง) ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
 1.15) ติดต้ังพร้อมใช้งำน ตำมท่ีมหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 
  
 

2. เคร่ืองปรับอากาศ 24,000 BTU.   จ านวน   2  ชุด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 2.1  เป็นเครื่องปรับอำกำศแบบต้ังพื้นหรือแขวนเพดำนชนิดแขวน ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 24000 บีทียู/
ช่ัวโมง 
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 2.2 หน่วยส่งลมเย็น ( FAN COIL UNIT ) เป็นระบบต้ังพื้นหรือแขวนเพดำน  

2.2.1 เมื่อใช้งำนร่วมกับเครื่องระบำยควำมร้อนแล้วสำมำรถท ำควำมเย็น ( COOLING CAPACITY ) ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 
24000  บีทียู / ชม. และมีค่ำประสิทธิภำพกำรท ำควำมเย็น ( SEER )ไม่น้อยกว่ำ  13 แสดงโดยฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง ประเทศไทย  

2.2.2 สำมำรถปรับทิศทำงลมได้ 4 ทิศทำง ท้ังในแนวบน –ล่ำงอัตโนมัติและซ้ำย –ขวำ แบบปรับด้วยมือโดยมี
ปริมำณลมเย็นได้ไม่ต ่ำกว่ำ  850 ลูกบำศกฟุตต์/ นำที  

2.2.3 คอยล์ส่งลมเย็นท ำด้วยท่อทองแดงผิวแบบเกลียว ( Inner Grooved Tube ) และมีครีบอลูมิเนียม 
(ALUMINIUM LOUVER SLITTED FIN ) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกลจ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ17ครีบ ต่อระยะ 1 น้ิว โดย
ครีบอลูมิเนียม ต้องมีกำรเคลือบผิวด้วยสำร ML71 และมีผลทดสอบควำมสำมำรถทนกำรกัดกร่อนของไอเกลือ (Salt Spray 
Test) ไม่ต ่ำกว่ำ 700  ชั่วโมง  

2.2.4 ขนำดพ้ืนที่ผิวหน้ำ แผงอีแวพอเรเตอร์ ( face area ) มีพ้ืนที่ไม่ต ่ำกว่ำ 2.79 ตำรำงฟุต  

2.2.5 พัดลมเป็นแบบ เซนติฟูกล (CENTRIFUGAL FAN) ชนิดหอยโข่ง ขับโดยตรงด้วยมอเตอร์  

2.2.6 มอเตอร์พัดลมส่งลมเย็นสำมำรถปรับควำมเร็วได้ 3 ระดับโดยรีโมทตัวเย็น เพ่ือปรับระดับลมตัวเย็นให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรควำมเย็นของห้องในเวลำน้ันๆ เพ่ือประหยัดไฟ เสียงเงียบ และได้ปริมำณลม ที่เหมำะสมกับควำม
เย็น โดยมอเตอร์ เป็นแบบหล่อลื่นถำวร ( PERMANENT LUBRICATED TYPE ) ใช้กับระบบไฟ 220V/1 Ph/50 Hz  

2.2.7 เครื่องควบคุมควำมเย็นแยกจำกตัวเครื่องเป็นแบบไร้สำย หรือมีสำย ระบบ Digital Control สำมำรถควบคุม
อุณหภูมิอยู่ ในช่วง 15–30 องศำ และสำมำรถปรับเพ่ิม –ลดอุณหภูมิช่วงละ 0.5 องศำ  

2.2.8 แผ่นกรองอำกำศ  ( AIR FILTER ) ชนิดถอดล้ำงได้ ท ำด้วยพลำสติก ( FILTER MAT )  

2.2.9 มีระบบฟอกอำกำศสมบูรณ์แบบ (DOUBLE A.P.S.) ระบบฟอกอำกำศประสิทธิภำพสูง ซึ่งใช้แรงดันไฟฟ้ำ สูง
ถึง 3,000 โวลต์ในกำรสร้ำงสนำมแม่ เหล็กไฟฟ้ำในกำรดักจับฝุ่นละเอียด เชื้อโรคต่ำงๆ ที่ขนำดใหญ่กว่ำ  0.01 ไมครอน แต่
กินไฟน้อย และปลอดภัยเน่ืองจำกใช้กระแสไฟฟ้ำต ่ำกว่ำ 6 มิลลิแอมป์ ซึ่งอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ระบบฟอกอำกำศดังกล่ำว
ต้องได้รับกำร รับรองประสิทธิภำพจำกหน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจวำสำมำรถดักจับอนุภำคที่มีขนำดไม่ต ่ำกว่ำ 0.01 
ไมครอน ด้วย ระบบสร้ำงสนำมแม่ เหล็กไฟฟ้ำ (High Voltage generator) และยังสำมำรถฟอกอำกำศได้ 24 ชั่วโมงโดยมีปุ่ม
เปิดระบบฟอก อำกำศได้ขณะแอร์หยุดกำรท ำงำน และรับรองควำมปลอดภัยจำกกรมชีวอนำมัย กระทรวงสำธำรณะสุข 
ทดสอบตำม มำตรฐำนสำกล IEC 335-2-65 และมีชุดสำธิตแสดงประสิทธิภำพวำสำมำรถฟอกอำกำศให้ได้เห็นจริง  

2.2.10 Turbo A.P.S. ระบบฟอกอำกำศประสิทธิภำพสูงเทคโนโลยีเดียวกบห้องผ่ำตัด ซึ่งใช้แรงดันไฟฟ้ำ สูงถึง 
5,000 โวลต์ ระบบฟอกอำกำศ Turbo A.P.S. จะถูกเปิดท ำงำนหลังจำกแอร์ปิดเครื่อง โดยสำมำรถกดปุ่ม Turbo A.P.S. ที่
รีโมทคอนโทรล ไร้สำย ค้ำงไว้ 5 วินำที เพ่ือเปิดระบบฟอกอำกำศ Turbo A.P.S. ให้ท ำงำนเพ่ือสร้ำงโอโซนในกำรฟอกอำกำศ 
ท ำให้อำกำศใน ห้องสดชื่น โดยระดับกำรปล่อยโอโซนต้องได้รับกำรรับรองควำมปลอดภัยจำกกรมชีวอนำมัยกระทรวง
สำธำรณะสุข ทดสอบตำมมำตรฐำนสำกล IEC 335-2-65 
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2.2.11 ตัวถังเครื่องเป่ำลมเย็นออกแบบไม่ให้มีเสียงรบกวน ท ำด้วยแผนเหล็ก ( EG SHEET ELECTROSTATIC 
POWDER PAINTING ) พร้อมบุฉนวน Polyethylene Foam Closed Cell และผ่ำนกำรอบเคลือบสีป้องกันสนิมอย่ำงดีจำก
โรงงำนผู้ผลิต  

2.2.12 มีถำดน ้ำท้ิงภำยในตัวเครื่องเป่ำลมเย็น และท่อน ้ำท้ิงขนำดไม่เล็กกว่ำ 3/4 น้ิว เพ่ือต่อไปยังท่อน ้ำท้ิงภำยนอก
อำคำร  

2.3 หน่วยระบายความร้อนด้วยอากาศ ( AIR COOLED CONDENSING UNIT )  

2.3.1 เมื่อท ำงำนร่วมกบเครื่องส่งลมเย็นแล้วสำมำรถท ำควำมเย็น ( COOLING CAPACITY ) ได้ไมต่่ ำ
กว่ำ 24000  บีทียู / ชม. และมี ค่ำประสิทธิภำพกำรท ำควำมเย็น ( SEER )ไม่น้อยกว่ำ  13  แสดงโดยฉลำก
ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  

2.3.2 คอมเพรสเซอร์ ( COMPRESSOR ) เป็นแบบฝำปิดสนิท ( HERMETIC TYPE ) ประเภทสโครล  

2.3.3 ตัวถังรวมท้ังถำดล่ำงของตัวร้อน ต้องท ำด้วยเหล็กแผ่นพ่นสีชนิดทนทำนพิเศษ ( EG SHEET 
ELECTROSTATIC POWDER PAINTING )โดยขำรองรับตัวถังท ำด้วยเหล็กแผ่น ELECTRO GALVANIZED 
STEEL ด้วยวิธีกำรขึ้นรูปหรือ ด้วยกำรพับอย่ำงแข็งแรง โดยต้องมีผลทดสอบว่ำเหล็กพ่นสีดังกล่ำว ต้องผ่ำน
กำรทดสอบ Salt Spray Test ตำมมำตรฐำน JIS K5400 9.1 โดยพ่น NaCl 5% ต่อเนื่องตลอดเวลำ ไม่น้อย
กว่ำ 500 ช่ัวโมง และต้องผ่ำนกำรทดสอบ Humidity Resistance ตำม มำตรฐำน JIS K5400 9.2.1 ท่ี
อุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส 95% ควำมช้ืนสัมพัทธ์ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 500 ช่ัวโมง 

2.3.4 คอยล์ระบำยควำมร้อนน ้ำยำท ำด้วยท่อทองแดงผิวแบบเกลียว ( INNER GROOVED TUBE ) 
และมีครีบอลูมิเนียม ระบำยควำมร้อน ( ALUMINIUM CONJUGATE FIN ) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธี
กล มีครีบระบำยควำมร้อนไม่ต ่ำ กว่ำ 17 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว และผ่ำนกำรทดสอบรอยรั่วและขจัดควำมช้ืนมำ
จำกโรงงำนผู้ผลิต โดยขำรองรับตัวถังท ำด้วย เหล็กแผ่น ELECTRO GALVANIZED STEEL ด้วยวิธีกำรขึ้นรูป
หรือด้วยกำรพับอยำ่งแข็งแรง  

2.3.5 พัดลมระบำยควำมร้อนท ำด้วยพลำสติก SANGF (SAN GLASS FIBER) เพื่อควำมแข็งแรง 
ทนทำน และมอเตอร์ติดต้ัง ในแนวระดับ โดยดูดลมผ่ำนคอยล์ร้อน ( CONDENSER COIL ) ทำงด้ำนข้ำง และ
เป่ำลมร้อนออกในแนวนอน ( HORIZONTAL AIR DISCHARGE ) หรือใช้แผงกริลปรับทิศทำงลมให้เฉียงขึ้น 
45 องศำ ตำมสภำพกำรติดต้ังท่ีหน้ำงำน ( SPECIAL OPTION )  

2.3.6 พัดลมระบำยควำมร้อนเป็นแบบใบพัด ( PROPELLER TYPE ) ขับด้วยมอเตอร์ จ ำนวน 1 ใบ  

2.3.7 ใช้กับน้ ำยำ R32 และระบบไฟฟ้ำ 220 V / 1 Ph / 50 Hz  

2.3.8 มี FILTER DRIER ท่ีตัวร้อน เพื่อกรองฝุ่น หรือส่ิงสกปรกลดควำมช้ืนในระบบน ้ำยำ
เครื่องปรับอำกำศ ซึ่งอำจเกิดได้ จำกกำรติดต้ังกำรเดินท่อท่ียำว และกำร Vacuum ท่ีระบบน้ ำยำไม่เป็น
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สูญญำกำศ กำรติด Filter Drier จะท ำให้คอมเพรสเซอร์ ทนทำนมำกขึ้น และสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  

2.4. อย่างอื่นต้องประกอบด้วย  

2.4.1 FAN MOTOR OVERLOAD PROTECTION DEVICE  

2.4.2 SERVICE VALVE  

2.4.3 TIME DELAY RELAY ( For Indoor Unit )  

2.4.4 OVER LOAD PROTECTION 

2.4.5 ยำงรองขำแอร์ 

2.4.6 สำย GROUND ควำมยำว 1.20 เมตร  

 
3. เคร่ืองปรับอากาศ 36,000 BTU.   จ านวน   10  ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้นครุภัณฑ์ต้องมี
คุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
3.1  เป็นเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 36000 บีทียู/ช่ัวโมง 

3.2 หน่วยส่งลมเย็น(Fan Coil Unit) เป็นระบบต้ังพื้นหรือแขวนเพดำน 

3.2.1 เมื่อใช้งำนร่วมกับเครื่องระบำยควำมร้อนแล้วสำมำรถท ำควำมเย็น (COOLING CAPACITY) ได้ 
ไม่น้อยกว่ำ 36000 บีทีย/ูช่ัวโมง และมีค่ำประสิทธิภำพกำรท ำควำมเย็น(SEER)ไม่น้อยกว่ำ  13  แสดงจำก
ใบอนุญำตท ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  มอก.2134-2553  

3.2.2 สำมำรถปรับทิศทำงลมได้ 4 ทิศทำง ท้ังในแนวบน-ล่ำง อัตโนมัติ แล้วซ้ำย-ขวำ แบบปรับด้วย
มือโดยมีปริมำณลมเย็นไม่ต่ ำกว่ำ  1200 ลูกบำศก์ฟุต/นำที 

3.2.3 คอยล์ล่งลมเย็นท ำด้วยท่อทองแดงผิวแบบเกลียว ( Inner Grooved Tube ) และมีครีบ
อลูมิเนียม                         (ALUMINIUM LOUVER SLITTED FIN ) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล 
จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 17ครีบ ต่อระยะ 1 นิ้วโดยครีบอลูมิเนียม ต้องมีกำรเคลือบผิวด้วยสำร ML71 และมี
ผลทดสอบว่ำสำมำรถทนกำรกัดกร่อนของไอเกลือ (Salt Spray Test) ไม่ต่ ำกว่ำ 700 ช่ัวโมง 

3.2.4 ขนำดพื้นท่ีผิวหน้ำ แผงอีแวพอเรเตอร์ ( face area ) มีพื้นท่ีไม่ต่ ำกว่ำ 3.62 ตำรำงฟุต  

3.2.5 พัดลมเป็นแบบ เซนติฟูกัล(CENTRIFUGAL FAN) ชนิดหอยโข่ง ขับโดยตรงด้วยมอเตอร์  

3.2.6 มอเตอร์พัดลมส่งลมเย็นสำมำรถปรับควำมเร็วได้ 3ระดับโดยรีโมทตัวเย็น เพื่อปรับระดับลมตัว
เย็นให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรควำมเย็นของห้องในเวลำนั้นๆ เพื่อประหยัดไฟ เสียงเงียบ และได้ปริมำณลม 
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ท่ีเหมำะสมกับควำมเย็น โดยมอเตอร์ เป็นแบบหล่อล่ืนถำวร ( PERMANENT LUBRICATED TYPE ) ใช้กับ
ระบบไฟ 220V /1Ph /50 Hz  

3.2.7 เครื่องควบคุมควำมเย็นแยกจำกตัวเครื่องเป็นแบบไร้สำยหรือมีสำย ระบบ Digital Control 
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วง 15 – 30 องศำ และสำมำรถปรับเพิ่ม –ลดอุณหภูมิช่วงละ 0.5 องศำ  

3.2.8 แผ่นกรองอำกำศ (AIR FILTER ) ชนิดถอดล้ำงได้ ท ำด้วยพลำสติก ( FILTER MAT )  

3.2.9 มีระบบฟอกอำกำศสมบูรณ์แบบ (DOUBLE A.P.S.) ระบบฟอกอำกำศประสิทธิภำพสูง ซึ่งใช้
แรงดันไฟฟ้ำ สูงถึง 3,000 โวลต์ในกำรสร้ำงสนำมแม่ เหล็กไฟฟ้ำในกำรดักจับฝุ่นละเอียด เช้ือโรคต่ำงๆ ท่ี
ขนำดใหญ่กว่ำ 0.01 ไมครอน แต่กินไฟน้อย และปลอดภัยเนื่องจำกใช้กระแสไฟฟ้ำต่ ำกว่ำ 6  มิลลิแอมป์ ซึ่ง
อยู่ในระดับท่ีปลอดภัย ระบบฟอกอำกำศดังกล่ำวต้องได้รับกำร รับรองประสิทธิภำพจำกหน่วยงำนของรัฐหรือ
รัฐวิสำหกิจวำสำมำรถดักจับอนุภำคท่ีมีขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  0.01 ไมครอน ด้วยระบบสร้ำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
(High Voltage generator) และยังสำมำรถฟอกอำกำศได้ 24 ช่ัวโมง โดยมี   ปุ่มเปิดระบบฟอก อำกำศได้
ขณะแอร์หยุดกำรท ำงำน และรับรองควำมปลอดภัยจำกกรมชีวอนำมัย กระทรวงสำธำรณะสุข ทดสอบตำม 
มำตรฐำนสำกล IEC 335-2-65 และมีชุดสำธิตแสดงประสิทธิภำพวำสำมำรถฟอกอำกำศให้ได้เห็นจริง  

3.2.10 Turbo A.P.S. ระบบฟอกอำกำศประสิทธิภำพสูงเทคโนโลยีเดียวกับห้องผ่ำตัด ซึ่งใช้
แรงดันไฟฟ้ำ สูงถึง  5,000 โวลต์ ระบบฟอกอำกำศ Turbo A.P.S. จะถูกเปิดท ำงำนหลังจำกแอร์ปิดเครื่อง 
โดยสำมำรถกดปุ่ม Turbo A.P.S. ท่ีรีโมทคอนโทรล ไร้สำย ค้ำงไว้ 5 วินำที เพื่อเปิดระบบฟอกอำกำศ Turbo 
A.P.S. ให้ท ำงำนเพื่อสร้ำงโอโซนในกำรฟอกอำกำศ ท ำให้อำกำศในห้องสดช่ืน โดยระดับกำรปล่อยโอโซนต้อง
ได้รับกำรรับรองควำมปลอดภัยจำกกรมชีวอนำมัยกระทรวงสำธำรณะสุข ทดสอบตำมมำตรฐำนสำกล IEC 
335-2-65  

3.2.11 ตัวถังเครื่องเป่ำลมเย็นออกแบบไม่ให้มีเสียงรบกวน ท ำด้วยแผ่นเหล็ก ( EG SHEET 
ELECTROSTATIC POWDER PAINTING ) พร้อมบุฉนวน Polyethylene Foam Closed Cell และผ่ำนกำร
อบเคลือบสีป้องกันสนิมอย่ำงดีจำกโรงงำนผู้ผลิต  

3.2.12 มีถำดน้ ำท้ิงภำยในตัวเครื่องเป่ำลมเย็น และท่อน้ ำท้ิงขนำดไม่เล็กกว่ำ 3/4 นิ้ว เพื่อต่อไปยังท่อ
น้ ำท้ิงภำยนอกอำคำร  

3.3 หน่วยระบายความร้อนด้วยอากาศ ( AIR COOLED CONDENSING UNIT )  

3.3.1 เมื่อท ำงำนร่วมกบเครื่องส่งลมเย็นแล้วสำมำรถท ำควำมเย็น ( COOLING CAPACITY ) ได้ไมต่่ ำ
กว่ำ  36000 บีทียู / ชม. และมีค่ำประสิทธิภำพกำรท ำควำมเย็น ( SEER )ไม่น้อยกว่ำ  13 แสดงจำก
ใบอนุญำตท ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  มอก.2134-2553  

3.3.2 คอมเพรสเซอร์ ( COMPRESSOR ) เป็นแบบฝำปิดสนิท ( HERMETIC TYPE ) ประเภทสโครล 

3.3.3 ตัวถังรวมท้ังถำดล่ำงของตัวร้อน ต้องท ำด้วยเหล็กแผ่พ่นสีชนิดทนทำนพิเศษ  ( EG SHEET 
ELECTROSTATIC POWDER PAINTING )โดยขำรองรับตัวถังท ำด้วยเหล็กแผ่น  ELECTRO GALVANIZED 
STEEL ด้วยวิธีกำรขึ้นรูปหรือ ด้วยกำรพับอย่ำงแข็งแรงโดยต้องมีผลทดสอบว่ำเหล็กพ่นสีดังกล่ำว ต้องผ่ำนกำร
ทดสอบ  Salt Spray Test ตำมมำตรฐำน JIS K5400 9.1 โดยพ่น  NaCl 5% ต่อเนื่องตลอดเวลำ ไม่น้อยกว่ำ 
500 ช่ัวโมง และต้องผ่ำนกำรทดสอบ  Humidity Resistance ตำม มำตรฐำน JIS K5400 9.2.1 ท่ีอุณหภูมิ 
50 องศำเซลเซียส 95% ควำมช้ืนสัมพัทธ์ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 500 ช่ัวโมง  
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3.3.4 คอยล์ระบำยควำมร้อนน ้ำยำท ำด้วยท่อทองแดงผิวแบบเกลียว ( INNER GROOVED TUBE ) 
และมีครีบอลูมิเนียม ระบำยควำมร้อน ( ALUMINIUM CONJUGATE FIN ) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธี
กล มีครีบระบำยควำมร้อนไม่ต ่ำ กว่ำ 17 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว และผ่ำนกำรทดสอบรอยรั่วและขจัดควำมช้ืนมำ
จำกโรงงำนผู้ผลิต โดยขำรองรับตัวถังท ำด้วย เหล็กแผ่น  ELECTRO GALVANIZED STEEL ด้วยวิธกีำรขึ้นรูป
หรือด้วยกำรพับอย่ำงแข็งแรง   

3.3.5 พัดลมระบำยควำมร้อนท ำด้วยพลำสติก SANGF (SAN GLASS FIBER) เพื่อควำมแข็งแรง 
ทนทำน และมอเตอร์ติดต้ัง ในแนวระดับ โดยดูดลมผ่ำนคอยล์ร้อน ( CONDENSER COIL ) ทำงด้ำนข้ำง และ
เป่ำลมร้อนออกในแนวนอน ( HORIZONTAL AIR DISCHARGE ) หรือใช้แผงกริลปรับทิศทำงลมให้เฉียงขึ้น 
45 องศำ ตำมสภำพกำรติดต้ังท่ีหน้ำงำน ( SPECIAL OPTION )  

3.3.6 พัดลมระบำยควำมร้อนเป็นแบบใบพัด ( PROPELLER TYPE ) ขับด้วยมอเตอร์ จ ำนวน  2ใบ 
เพื่อให้ระบำยควำมร้อน ได้ดียิงขึ้น และท ำให้ประหยัดไปสูง 

3.3.7 ใช้กับน้ ำยำ R32 และระบบไฟฟ้ำ 380V / 3Ph / 50Hz  

3.3.8 มี FILTER DRIER ท่ีตัวร้อน เพื่อกรองฝุ่น หรือส่ิงสกปรกลดควำมช้ืนในระบบน ้ำยำ
เครื่องปรับอำกำศ ซึ่งอำจเกิดได้ จำกกำรติดต้ังกำรเดินท่อท่ียำว และกำร Vacuum ท่ีระบบน ้ำยำไม่ เป็น
สุญญำกำศ กำรติด Filter Drier จะท ำให้คอมเพรสเซอร์ ทนทำนมำกขึ้น และสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

3.4 อย่ำงอื่นต้องประกอบด้วย  

3.4.1 FAN MOTOR OVERLOAD PROTECTION DEVICE  

3.4.2 SERVICE VALVE  

3.4.3 TIME DELAY RELAY ( For Indoor Unit )  

3.4.4 OVER LOAD PROTECTION 

3.4.5 ยำงรองขำแอร์  

3.4.6 สำย GROUND ควำมยำว 1.20 เมตร 

 
4. กล้องดิจิตอล DSLR   จ านวน   2  เคร่ือง 

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 ประกอบด้วย 
 4.1) ควำมละเอียด(MEGA PIXEL) : 24 
 4.2) ควำมเร็วชัตเตอร์ : 1/4000 
 4.3) ขนำดจอ(นิ้ว) : 3.0 
 4.4) ควำมละเอียดจอ(พิกเซล) : 1,040,000 
 4.5) มีระบบป้องกันภำพส่ันไหว 
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 4.6) ประเภทกำร์ด : SD/SDHC/SDXC 
 4.7) ควำมไวแสง(ISO) : 100-25600 
 4.8) ชนิด SENSOR : CMOS APS-C 
 4.9) WHITE BALANCE PRESETS : 6 
 4.10) FILE FORMAT : MPEG-4,H.264 
 4.11) ขนำดMOVIE CLIP : 1920x1080 
 4.12) FRAME RATE : 30P 
 4.13) CONNECTIVITY : USB 2.0 
 4.14) แบตเตอรี่ : LITHIUM-ION 
 4.15) ตัวคูณทำงยำวโฟกัส : 1.6X 
 4.18) กำรรับประกัน(ปี) : 1 
 4.19) ระบบออโต้โฟกัส Dual Pixel CMOS AF 
 4.20) รองรับกำรเช่ือมต่อแบบไร้สำย Wi-Fi, NFC และ Bluetooth 
 4.21) ระบบออโต้โฟกัส 19- point All Cross-type 
  

5. ชุดเครื่องเสียง (ประจ าหอ้งเรียน)   จ านวน  11 ชุด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คณุลักษณะทีก่ าหนดนี้เป็นคณุลักษณะขัน้ต่ า หรอืเป็นคณุลักษณะอย่างนอ้ยที่ตอ้งการใช้งานเท่านั้นครภุัณฑต์้อง
มีคุณลกัษณะดกีว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี ้
 ชุดระบบเสียงพร้อมติดต้ังส ำหรับใช้ในห้องเรียน ติดต้ังพร้อมใช้งำน ตำมท่ีมหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 
 5.1) เครื่องขยำยสัญญำณเสียง 

รำยละเอียดเฉพำะครุภัณฑ ์
5.1.1) เป็นเครื่องขยำยเสียงท่ีมีก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 125 วัตต์ 
5.1.2) มีช่องอินพุตส ำหรับไมโครโฟนไม่น้อยกว่ำ 2ช่อง 
5.1.3) มีช่องส ำหรับสัญญำณอินพุตไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
5.1.4) ใช้กับแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับขนำด 220 โวลต์ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์ได้ 
5.1.5) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเน่ืองจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

 5.2) ตู้ล ำโพงติดผนังชนิดฟูลเรนจ์ จ ำนวน 4 ชุด 
รำยละเอียดเฉพำะครุภัณฑ ์

  5.2.1) เป็นล ำโพงชนิดฟูลเรนจ์แบบ 2 ทำง 
  5.2.2) ตอบสนองควำมถี่ได้ในช่วง 50Hz – 20000 KHz หรือดีกว่ำ 
  5.2.3) ล ำโพงเสียงทุ้มภำยในตู้มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 น้ิว 
  5.2.4) ล ำโพงเสียงแหลมภำยในมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 น้ิว 
  5.2.5) รองรับก ำลังซับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 150 วัตต์ 
  5.2.6) มีขำส ำหรับยึดตู้ล ำโพงติดกับผนัง 
  5.2.7) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเน่ืองจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
 5.3) ชุดไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือจ ำนวน 2 ชุด 

รำยละเอียดเฉพำะครุภัณฑ ์
                      5.3.1) เป็นชุดไมโครโฟนแบบมือถือ 
  5.3.2) ตอบสนองควำมถี่เสียงระหว่ำง 200 ช่องระหว่ำง 100- 12000 Hzได้ 



หน้ำ 10 จำก 19 
 

  5.3.3) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเน่ืองจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
 

6. Visualizer    จ านวน   7  เคร่ือง 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 

1) สำมำรถใช้งำนร่วมกับเครื่องโปรเจคเตอร์ได้ 
2) มีขนำดเลนส์ F 1.45-3.98 , f= 4.3-94.6 mm. หรือดีกว่ำ 
3) สำมำรถซูมขยำยภำพได้ไม่น้อยกว่ำ 330 เท่ำ โดยซูมขยำยได้ไม่น้อยกว่ำ 22 เท่ำในระบบ Optical 

และ 15 เท่ำในระบบ Digital รวมท้ังสำมำรถปรับโฟกัสได้แบบอัตโนมัติและปรับได้ด้วยมือได้ 
4) มีไฟส่องสว่ำงด้ำนบนสองข้ำง และไฟส่องสว่ำงด้ำนล่ำงส ำหรับแท่นวำงเอกสำร 
5) สำมำรถปรับควำมละเอียดในกำรแสดงผลภำพได้อย่ำงน้อย 4 ระดับ ดังนี ้XGA , SXGA , 720P , 

1080P 
6) อุปกรณ์สร้ำงสัญญำณชนิด CMOS Sensor ขนำด 1/2 นิ้ว ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 5,000,000 

Pixels อัตรำควำมเคล่ือนไหวภำพไม่น้อยกว่ำ 30 fps 
7) มี Function ท่ีสำมำรถแสดงภำพแบบแบ่งภำพได้ ( Split Function ) และ หยุดภำพชั่วครำวได้ ( 

Freeze Function ) 
8) สำมำรถบันทึกภำพภำยในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่ำ 32 ภำพ 
9) มี Function : Enhance Text (E-text) เพื่อช่วยในกำรน ำเสนองำนท่ีเป็นรูปแบบของตัวหนังสือให้มี

ควำมคมชัดยิ่งขึ้น โดยมีปุ่มกดอยู่บนตัวเครื่อง 
10) มีช่องต่อสัญญำณ Input อย่ำงน้อยดังนี ้

 RGB Input x 2 
 Video Input x 1 
 S-Video Input x 1 
 Audio Input x 3 
 Microphone x 1 

11) มีช่องต่อสัญญำณ Output อย่ำงน้อยดังนี ้
 RGB Output x 2 
 Video Output x 1 
 S-Video Output x 1 
 Audio Output x 1 

12) มีรีโมทส ำหรับควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องพร้อมช่องเก็บภำยในตัวเครื่อง 
13) มีหูห้ิวยึดติดกับตัวเครื่อง เพื่อควำมสะดวกในกำรเคล่ือนย้ำย 
14) มี Function สำมำรถส่ังเปิด-ปิดเครื่องโปรเจคเตอร์และเลือก Source สัญญำณกำรแสดงผลภำพของ

โปรเจคเตอร์ ผ่ำนระบบไร้สำยอินฟำเรด 
15) มีช่องต่อสัญญำณคอมพิวเตอร์ ชนิด USB และ RS-232 
16) น้ ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน 4 กิโลกรัม 
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7. Notebook    จ านวน   13  เคร่ือง 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 

 7.1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้   

 7.2) ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB ต้องมีควำมเร็ว สัญญำณนำฬิกำ
พื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ี ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง  

 7.3) มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
 7.4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำด

ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
 7.5) มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 
 7.6) มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดต้ังภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย  
 7.7) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่

นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง  
 7.8) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
 7.9 มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 7.10) สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
7.11) รับประกันสินค้ำหลังกำรขำย  1 ปี 

 
8. โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง   จ านวน   3  ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 

โต๊ะประชุม 12 ท่ีนั่ง 1 ชุด ประกอบด้วย 
 8.1)  โต๊ะประชุม 

8.1.1) โต๊ะประชุม จ ำนวน 4 ตัว  
8.1.2) ขนำด 150(กว้ำง) x 60(ลึก) x 75(สูง) เซนติเมตร 

          8.2)  โต๊ะต่อโค้งโต๊ะประชุม 
8.2.1) โต๊ะต่อโค้งโต๊ะประชุม  จ ำนวน 2 ตัว 
8.2.2) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 150 x 60  เซนติเมตร 

 - แผ่นหน้ำโต๊ะ ผลิตจำกไม้ Particle Board คุณภำพเยี่ยม หนำ 25 มิลลิเมตร เคลือบผิว 
 MELAMINE RESIN FILMด้วยระบบ SHORTCYCLE ป้องกันกำรกระแทกและป้องกันควำมช้ืนโดยปิด
 ขอบด้วย PVC ควำมหนำ 1 มม. 
 -  แผ่นข้ำงโต๊ะท ำจำกไม้ PATICLE BOARD ควำมหนำ 19 มม.เคลือบผิวฟรอยด์ด ำป้องกันกำร
 กระแทกและป้องกันควำมช้ืนปิดขอบด้วย PVC ควำมหนำ 1 มม. ด้ำนล่ำงติดแป้นรองสกรู และสกรูป
 รับระดับ M6x20 มม. ใช้มือปรับหมุนได้ 
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 -  แผ่นปิดหน้ำท ำจำกไม้ PATICLE BOARD ควำมหนำ 16 มม.เคลือบผิวกระดำษฟรอยด์ด ำ ป้องกัน
 กำรกระแทกและป้องกันควำมช้ืน ปิดขอบด้วย PVC  ควำมหนำ 0.5 มม. 
 -  กำรยึดประสำนใช้ MINIFIX ของ HAFELE  ประเทศเยอรมัน หรือเทียบเท่ำ 
 -  กำรออกแบบใช้ระบบ SIT ON DESIGN ( แผ่น  TOP วำงอยู่บนแผ่นขำ ) 
 -  มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

 
9. โต๊ะพับอเนกประสงค์    จ านวน   81  ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 ประกอบด้วย 
 9.1) โต๊ะเอนกประสงค์หน้ำโต๊ะท ำจำกไม้เพำะโครงควำมหนำ 25 มม. ด้ำนบนบุด้วยโฟเมก้ำสีขำว ปิด
ขอบด้วย PVC สีด ำ (Edge  Band) หนำ 1 มม. ด้วยเครื่องอัตโนมัติ 
           9.2) ขนำดกว้ำง   120 x ลึก 60 x สูง 75  ซม. 
  9.3) ชุดขำท ำจำกเหล็กแป๊บส่ีเหล่ียม 32 x32  มม.หนำ 0.8 มม. ชุบโครเมี่ยมอย่ำงดีมีปุ่มปรับระดับ
ท่ีปลำยขำท้ัง 4  ด้ำน  
           9.4) ตัวโต๊ะสำมำรถพับขำเก็บเพื่อกำรจัดเก็บได้ง่ำยและประหยัดพื้นท่ีจัดเก็บ 
           9.5) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
 
 

10. พัดลม Indoor (18 นิ้ว)   จ านวน   4  ตัว 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 ประกอบด้วย 
 10.1) ใบพัดพลำสติกใส 3 ใบ ขนำด 16 นิ้ว 
 10.2) โครงสร้ำงภำยนอกผลิตจำกวัสดุคุณภำพดี 
 10.3) ปรับแรงลมได้ถึง 3 ระดับ 
 10.4) ปรับส่ำยซ้ำย-ขวำได้ และปุ่มบังคับส่ำยได้ตำมต้องกำร 
 10.5) ปรับระดับควำมสูงได้ ต้ังแต่ 134.5-151 ซม. 
 10.6) เคล่ือนย้ำยได้สะดวกด้วยล้อใต้ฐำนพัดลม 
 10.6) มอเตอร์ประสิทธิภำพสูงด้วยระบบรองล่ืนอัตโนมัติ (Ball Bearing) 
 10.7) เพิ่มควำมปลอดภัยด้วยระบบเทอร์โมฟิวส์ (Thermal Fuse) 
 10.8) ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
 10.9) ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก.934-2533) 
 10.10) ผ่ำนกระบวนกำรผลิตท่ีได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนระดับโลก ISO 9001 
 10.11) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
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11. พัดลมโคจร 16 นิ้ว (แขวน)   จ านวน   10  ตัว 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 ประกอบด้วย 
 11.1) ใบพัดพลำสติก 3 ใบ ขนำด 16 นิ้ว 
 11.2) ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลำสติก คุณภำพดี แข็งแรง ทนทำน 
 11.3) ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ 
 11.4) ปรับรัศมีกำรส่ำยได้ต้ังแต่ 15, 30 และ 50 องศำ 
 11.5) มอเตอร์ประสิทธิภำพสูงด้วยระบบรองล่ืนอัตโนมัติ (Ball Bearing) 
 11.6) เพิ่มควำมปลอดภัยด้วยระบบเทอร์โมฟิวส์ (Thermal Fuse) 
 11.7) ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
 11.8) ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก.934-2533) 
 11.9) ผ่ำนกระบวนกำรผลิตท่ีได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนระดับโลก ISO 9001 
 11.10) ผลิตภัณฑ์ฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
 11.11) ติดต้ังพร้อมใช้งำน ตำมท่ีมหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 
 11.12) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
 

12. Printer Laser Color   จ านวน   4  เคร่ือง 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 คุณลักษณะพื้นฐำน 

12.1) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน  
12.2) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
12.3) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)  
12.4) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)  
12.5) มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB  
12.6) สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และ สี) ได้  
12.7) มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
12.8) มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ท้ังสีและ
ขำวด ำ  
12.9) สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ - สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์  
12.10) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
12.11) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ 

 จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
12.12) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น  
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 12.13) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 12.14) รับประกันสินค้ำหลังกำรขำย   1 ปี 
 

13.ไวท์บอร์ดธรรมดามีล้อ   จ านวน   2  ชุด   
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 ประกอบด้วย 
 13.1) แบบใช้ได้ 1 หน้ำ 
 13.2) ไวท์บอร์ดพร้อมโครงขำต้ัง 
 13.3) โครงขำท ำจำกเหล็กอบสีเทำพร้อมล้อล๊อคได้ ขอบอลูมิเนียม 
 13.4) ขนำดควำมสูงรวมขำต้ังไม่น้อยกว่ำ 175 เซนติเมตร 
 13.5) ขอบกระดำนหนำไม่น้อยกว่ำ 1.5 เซนติเมตร 
 13.6)  ขนำดแผ่นกระดำนไม่น้อยกว่ำ 120 x 240 เซนติเมตร 
 13.7) ติดต้ังพร้อมใช้งำน ตำมท่ีมหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 

13.8) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
 
14. ล าโพงช่วยสอน  จ านวน   7  ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 ประกอบด้วย 
 14.1) battery+ bluetooth+USB  
 14.2) Microphone+SD+FM+USB+Karaoke 
 14.3) Frequency (ควำมถ่ี) 40-20 KHz , 4(OHM) 
 14.4) Output Power   20 W / P.M.P.O 1200W 
 14.5) Driver  8'' + 21.5 Core 
 14.6) Power Supply Build in 7.4V. External 
 14.7) Power source AC220V, DC 12 V 
 14.8) Size 30.0 x28.5x47.6 ซม. 
 14.9) Support Micro-SD, USB  , FM , BT 
 14.10) warranty 1 ปี 
 14.11) ติดต้ังพร้อมใช้งำน ตำมท่ีมหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 
 14.12) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
 

15. เก้าอี้นั่งเรียน (เก้าอี้เอนกประสงค์) จ านวน   100  ตัว 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
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คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 ประกอบด้วย 
 15.1) ขนำดโดยประมำณ กว้ำง 44 ลึก 550 สูง 890 มม. 
 15.2) โครงเก้ำอี้ท ำจำกเหล็กแป๊ปส่ีเหล่ียมขนำด 19 x19 มม. หนำ 1 มม. ชุบโครเมี่ยมอย่ำงดี 
          15.3)เพิ่มควำมแข็งแรงของขำเก้ำอี้ด้วยกำรเช่ือคำนเหล็กแป๊บส่ีเหล่ียมขนำด 19 x 19 มม. 
          15.4)จุกปลำยขำและปุ่มกันกระแทกฉีดขึ้นรูปด้วยพลำสติค PROPYLENE  COPOLYMER คุณภำพ
 เม็ดใหม่ 100% 
 15.5) ท่ีนั่งท ำจำกไม้ อัด หนำ 12 มม. บุฟองน้ ำหนำ 2 นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียม หรือผ้ำฝ้ำย 
 15.6) พนักพิงท ำด้วยไม้อัดหนำ 18 มม. บุฟองน้ ำหนำ 6 หุน หุ้มด้วยหนังเทียมหรือผ้ำฝ้ำย 
           15.7) ลักษณะพนักพิงเป็นเหล็กดัดโค้งขึ้นรูป R 16 cm. 
           15.8) ท่ีนั่งและพนักพิงเย็บค้ิวรอบเบำะเข้ำกับส่วนโค้ง 
           15.9) ผู้ผลิตไดรับมำตรฐำน ISO 9001:-2008 และ ISO 14001: 2004 
          15.10) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

 
16. โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้  จ านวน   30  ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 ประกอบด้วย 
 16.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
 16.1.1) โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมถำดคีย์บอร์ด 
 16.1.2) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 80x60x75 ซม. (กว้ำงxลึกxสูง) 
 16.1.3) หน้ำโต๊ะท ำจำกไม้PATICLE BOARD  ควำมหนำ 19 มม. เคลือบผิวMELAMINE  
                16.1.4)  แผ่นข้ำงโต๊ะท ำจำกไม้PATICLE BOARD  ควำมหนำ 16 มม.เคลือบผิวฟรอยด์สีด ำปิด
 ขอบด้วย PVC  ป้องกันกำรกระแทก 
                16.1.5) แผ่นปิดหน้ำท ำจำกไม้PATICLE BOARD  ควำมหนำ 16 มม.เคลือบผิวฟรอยด์สีด ำปิด
 ขอบด้วย PVC   
                16.1.6) แผ่นวำงคีย์บอร์ดท ำจำกไม้PATICLE BOARD  ควำมหนำ 16 มม.เคลือบผิวด้วยPVCปิด
 ขอบด้วย PVC และแผ่นคีย์บอร์ดเคล่ือนเข้ำ – ออกด้วยรำงชนิดลูกล้อแบบปรับได้ 
                16.1.7)มีช่องพลำสติคกลมส ำหรับร้อยสำยไฟ 1 ช่อง 
                16.1.8) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

16.2 เก้ำอี้คอมพิวเตอร์ 
      16.2.1 เก้ำอี้ส ำหรับนั่งคอมพิวเตอร์ ขนำดกว้ำง 50 x ลึก 57 x สูง 84 ซม. 
 16.2.1) ท่ีนั่งและพนักพงิบุด้วยฟองน้ ำอย่ำงดีและหุ้มด้วยหนังเทียมสีด ำ 
 16.2.2) ไม่มีท้ำวแขน 
 16.2.3) กำรปรับระดับสูง – ต่ ำ แบบแกนเกลียวขำ 5 แฉก เป็นเหล็กพ่นสีด ำ ลูกล้อใหญ่แข็งแรง 
 16.2.4) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
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17.เก้าอี้โต๊ะประชุม  จ านวน   36  ตัว  

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 ประกอบด้วย 
 17.1) เก้ำอี้ส ำนักงำนปรับควำมสูงและต่ ำของเก้ำอี้ใช้ระบบ แกนเกลียว ซึ่งสำมำรถปรับสูงและต่ ำได้
 ด้วยมือ 

17.2) ท ำจำกเหล็กกลมด ำขนำด 4 หุน หนำ 1.2 มม. ดัดขึ้นรูป 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 57(W) x 60(D) x 88(H) ซม. 
17.3) พนักพิงบุด้วยฟองน้ ำวิทยำศำสตร์ตัดแต่งขึ้นรูปเบำะนั่งบุด้วยฟองน้ ำอัดปูทับด้วยฟองน้ ำ

 วิทยำศำสตร์ตัดแต่งขึ้นรูปตำมลักษณะเก้ำอี้ ใต้ฐำนล่ำงมีเหล็กแบน 1.2 นิ้ว หนำ 2 หุน เช่ือมไว้
 ส ำหรับรับน้ ำหนักพร้อมท้ังเหล็กแบน 2 นิ้ว 2 หุน ติดบู๊ทไว้เป็นฐำนรับ 

ขำไนล่อนตัน 5 แฉก ขนำด 24 นิ้ว ลูกล้อใหญ่ขนำด 50 มม. แข็งแรง 
17.4) วัสดุหุ้มด้วยผ้ำฝ้ำยหรือหนังเทียมอย่ำงดี 
17.5) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 55(W) x 58(D) x 86(H) ซม. 

           17.6) ขำ 5 แฉก พร้อมลูกล้อสีด ำ ท ำจำกพลำสติคฉีดขึ้นรูปอย่ำงดี 
           17.7) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

 
18. โต๊ะเอนกประสงค์หน้าเหล็ก   จ านวน   2  ตัว 

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 ประกอบด้วย 
 18.1) โต๊ะเอนกประสงค์พับเก็บได้ขนำดไม่น้อยกวำ่ ก.60 x ย.150 x ส.75 cm. 
 18.2) หน้ำโต๊ะท ำจำกเหล็ก 
 18.3) ชุดขำท ำจำกเหล็กแป๊บสำมำรถพับขำเก็บเพื่อกำรจัดเก็บได้ง่ำยและประหยัดพื้นท่ีจัดเก็บ 
 18.4) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

 
 
 

19.  กล้อง CC TV (1 ชุด มี 8 ตัว)   จ านวน   2  ชุด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 1.เป็นชุดกล้องวงจรปิดส ำหรับติดต้ังภำยในอำคำรส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยท่ัวไป
ประกอบด้วย 
 1.1) เครื่องบันทึกภำพ CCTVแบบ HD DVRมีจ ำนวนช่องรับสัญญำณภำพไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง  
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   1.1.1 รองรับเทคโนโลยีกำรบันทึกภำพแบบ H 265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 
     1.1.2 สำมำรถใช้งำนร่วมกับกล้อง HDTVIหรือ HDCVI  หรือ AHD  หรือ CVBS ได้ 
    1.1.3 สำมำรถบันทึกภำพขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 2 Megapixels ( 1080 p) ได้ 
    1.1.4 มีช่องแสดงสัญญำณภำพแบบ HDMI และ VGA ท่ีควำมละเอียด 1920 x 1080 
     1.1.5 มี Harddisk Drive  ส ำหรับงำน CCTV โดยเฉพำะ ขนำด 6 TB. 
     1.1.6 ใช้ไฟฟ้ำขนำด 220 VACได้ 
 1.2) กล้องรับภำพ CCTV แบบ Analog HD ขนำด 2 Megapixel 
      1.2.1 เป็นกล้องรับภำพที่มีเซ็นเซอร์แบบ CMOS ขนำด 2 Megapixel 
      1.2.2 สำมำรถรับภำพได้เมื่อแสงสว่ำงต่ ำกว่ำ 0.02 Lux 
      1.2.3 สำมำรถปรับมุมกล้องแนวนอนได้ 0องศำ - 360 องศำ 
     1.2.4 สำมำรถปรับมุมกล้องแนวตั้งได้ 0องศำ – 75 องศำ 
      1.2.5 ใช้ไฟฟ้ำขนำด 12 VDC 
 1.3) ชุดประกอบกำรใช้งำน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ 
     1.3.1 จอแสดงภำพขนำด 23.8 นิ้ว สำมำรถแสดงภำพควำมละเอียด 1920 x 1080 ได้ 
 1.3.2 เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ท่ีสำมำรถส ำรองไฟฟ้ำให้ชุดกล้อง CCTV ได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
  1.3.3 เครื่องจ่ำยไฟฟ้ำ 12 VDC ส ำหรับกล้องรับภำพทั้งชุด 
 1.4) ติดต้ังพร้อมใช้งำน ตำมท่ีมหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 
 1.5) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
 

20. กล้องถ่ายรูป   จ านวน   2  ตัว 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 20.1) กล้องควำมละเอียด 16 ล้ำน Live MOS Sensor  
 20.2) ระบบ Micro Four Thirds พร้อมระบบ Super Sonic Wave Filter เขย่ำป้องกันฝุ่นละออง 
 มำพร้อมระบบกันส่ัน 5 แกน ท ำงำนได้ท้ังภำพนิ่ง  
 20.3) VDO โหมดถ่ำยภำพแบบ Art Filter มำกถึง 14 แบบ มี Live Bulb และ Live Composite 
 ส ำหรับกำรถ่ำยภำพ speed ต่ ำ  
 20.4) ควำมเร็วชัตเตอร์สูงสุด 1/4000s  
 20.5) มี Electronic shutter 1/16000s พร้อม Silent mode ท่ีท ำงำนด้วย Electronic Shutter 
 เหมำะส ำหรับกำรถ่ำยในห้องประชุม ถ่ำยภำพเด็ก  
 20.6) ควำมเร็วถ่ำยภำพต่อเนื่อง 8.5 ภำพต่อวินำที  
 20.7) หน้ำจอขนำด 3 นิ้ว  
 20.8) ควำมละเอียด 1.04 ล้ำนจุด  
 20.9) ระบบสัมผัส ใช้เป็น AF Targeting pad   
 20.10) ควำมไวแสง ISO 200-25600  
 20.11) ตัวกล้องมี WiFi ท ำงำนร่วมกับ App OI Share สำมำรถ Sync ค่ำ GPS จำกมือถือลงในภำพ
 ได้ 
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 20.12) ขนำดเซนเซอร์ 17.3 mm x 13.0 mm 
 20.13) รองรับ SD Card (SDHC, SDXC, UHS-I, UHS-II, Eye-Fi Card) 
  

21. เคร่ืองปร้ิน Ink Jet    จ านวน   5  เคร่ือง 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 

 21.1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต  
21.2) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
21.3) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกวำ่  20 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ  8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 
21.4) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 4.5 ภำพต่อนำที (ipm)  
21.5) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
21.6) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ  50 แผ่น  
21.7) สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
21.8) ติดต้ังพร้อมใช้งำน ตำมท่ีมหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 
21.9) รับประกันสินค้ำหลังกำรขำย  1 ปี 

 
22. เคร่ืองสแกน   จ านวน   1  เคร่ือง 

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 คุณลักษณะพื้นฐำน  

22.1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดำษขนำด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย
 กว่ำ  50 แผ่น  

22.2) สำมำรถสแกนเอกสำรได้ 2 หน้ำแบบอัตโนมัติ 
22.3) มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
22.4) มีควำมเร็วในกำรสแกนกระดำษขนำด A4 ได้ไม่น้อยกว่ำ 20 ppm  
22.5) สำมำรถสแกนเอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำกระดำษขนำด A4  
22.6) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 
22.7) ติดต้ังพร้อมใช้งำน ตำมท่ีมหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 
22.8) รับประกันสินค้ำหลังกำรขำย  1 ปี 

23. พาทิชั่นคร่ึงกระจกขัดลายพร้อมติดต้ัง   จ านวน   10  ชุด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
คุณลักษณะที่ก าหนดนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า หรือเป็นคุณลักษณะอย่างนอ้ยที่ต้องการใช้งานเทา่นั้น
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะดีกว่า หรือไม่ด้อย-จ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดนี้ 
 ประกอบด้วย 
 23.1) พำดิช่ันครึ่งกระจกขัดลำยขนำดไม่น้อยกว่ำ 120(W) x 160(H) cm. จ ำนวน 10 แผ่น 
 23.2) ขำตัว T จ ำนวน 10 ขำ 
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 23.3) เสำจบจ ำนวน 5 ต้น 
          23.4) แผงทึบด้ำนในเป็นโครงไม้ท ำด้วยPATICLEBOARD หนำ 28 มม. แล้วบุด้วยไม้HARDBOARD 
 หนำ 3 มม.  ท้ัง 2ด้ำน 
          23.5)  หุ้มแผงด้วยผ้ำฝ้ำยอย่ำงดี เสำ ,ค้ิวเทลอย ท ำด้วยอลูมิเนียม 
          23.6)  เฟรมกระจกท ำด้วยเหล็ก 2” x 1” x 1.2 มม.ขนำดกว้ำง 1145 x สูง 600มม.กระจกภำยใน
 เฟรมหนำ 5 มม. 
          23.7)ในแต่ละแผงมีปุ่มปรับระดับและสำมำรถน ำมำต่อกันได้ 4 ทิศทำงด้วยตัวล๊อค โดยมีเสำ 1ต้น ต่อ
 1 แผง และสำมำรถถอดออกได้เพื่อสะดวกในกำรเคล่ือนย้ำย 
          23.8) พ่นด้วยสีฝุ่นอบควำมร้อนท่ีอุณหภูมิสูงกว่ำ 180 องศำควำมหนำของสี  50-60 MICRON 
 23.4) ติดต้ังพร้อมใช้งำน ตำมท่ีมหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด 
 23.5) มีบริกำรหลังกำรขำย กรณีเกิดกำรช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


