
 

 

 

ร่าง 

รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)  
ครุภณัฑ์การศึกษา   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
-------------------- 

 
๑. ความเป็นมา 

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรนิทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 
ประจ าปงีบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  

๒. วัตถุประสงค์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน ๑๖ รายการ 

ด้วยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวงเงินงบประมาณ ๒,๘๑๕,๒๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่ง
หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)   

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
 ๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดทุี่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ ง
เวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอืน่ และ/หรือ ต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตาม  
 ๔)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคามีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๕)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๖)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องกรมบญัชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๗)  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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๔. รายละเอียดทางด้านเทคนิคของครุภัณฑ์ 
  ๔.๑ ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน/อบรม พร้อมติดตั้ง  จ านวน ๑  ชุด 
  รายการประกอบคุณลักษณะ  ประกอบด้วย 
   ๑) เครื่องขยายเสียงขนาดก าลังขยายไม่น้อยกว่า ๒๕๐วัตต ์ 

     ๑. เป็นเครื่องขยายเสียงแบบ ๒ CH ก าลังขับแตล่ะช่องไม่น้อยกว่า ๒๕๐W ที่ ๔ โอห์ม  

     ๒. ตอบสนองความถ่ีเสียงตั้งแต่ ๒๐ Hz – ๒๐KHz  

     ๓. ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิครวม ๐.๑%  

     ๔. อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ dB  

     ๕. ค่าสัญญาณ Crosstalk ไม่น้อยกว่า ๗๐ dB  

     ๖. มีปุ่มปรบัระดบัสญัญาณขาเข้าพร้อมหลอด LED แสดงสภาวะการท างาน  

     ๗. มีระบบปอ้งกันสายล าโพงซ๊อต , DC Output , ความร้อนสูง  

     ๘. มีพัดลมระบายความร้อนภายในเครื่อง  

      ๙. อุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ –๑๐ ––C ถึง +๔๐  –C  

     ๑๐. กินกระแสไฟฟ้า ๒๒๐-๒๔๐ V AC , ๕๐/๖๐ Hz  

     ๑๑. น้ าหนักเบาไม่เกิน ๕.๓ กิโลกรัม  

     ๑๒. สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี  

       ๑๓. มีหนังสือแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่าย และรบัรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ป ีจาก 
           บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ  
๒) เครื่องผสมสัญญาณเสียง  
     ๑. มีช่องอินพุดไม่น้อยกว่า ๑๔ ช่อง  
     ๒. มี ๖ ช่องไมโครโฟนมาพร้อม Phantom power และ Hi-pass Filter  

     ๓. มี ๕ ช่อง Stereo line  
     ๔. มี EQ ๓ Band ช่องไมโครโฟน ๑-๖  
     ๕. มี EQ ๒ Band ช่อง Line ๗-๑๐ และ Main Output  

     ๖. มี RIAA Phono preamp ในช่อง Input ๙-๑๐ (RCA)  
     ๗. มีช่องต่อ Stereo ทั้งแบบ RCA และ MINI JACK  
     ๘. มีช่องออก Stereo out /๒ Aux sends  

     ๙. Effect Processer ม ี๑๖ preset ส าหรบั reverb, delay, chorus,และ effects  
     ๑๐. มีหนังสือแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้น าเข้า  
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๓) ล าโพงติดผนังชนิด Slim Array จ านวน ๘ ชุด  
     ๑. ทนก าลังขยายได้ ๖๐ วัตต์  

     ๒. ชนิดล าโพงแบบ BASS-REFLEX  

     ๓. สามารถต่อใช้ได้ทั้งแบบ High Impedance ๑๐๐V ที่ ๖๐ วัตต์ และแบบ  
               Low Impedance ที่ ๘ โอห์ม  

     ๔. ความถ่ีตอบสนอง ๑๘๐-๑๕,๐๐๐ Hz  

     ๕. มุมกระจายเสียง H ๙๐° x V ๐°  

     ๖. ความดังของระดบัเสียงวัดได้ ๙๕ เดซิเบลที่ความดัง ๑ วัตต์ ในระยะ ๑ เมตร  

     ๗. ความต้านทาน ๑๖๗ โอห์ม (๖๐ วัตต์)  

     ๘. ภายในตู้ล าโพงประกอบด้วยล าโพงขนาด ๘ เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า ๙ ตัว  

     ๙. ช่องแบบสะท้อนเสียงเบสด้านบน  

     ๑๐. ตัวตู้ท าจากวัสดุ MDF สีขาว  

     ๑๑. พร้อมขายึดที่ใช้กับรุ่นโดยตรง  

     ๑๒. มีหนังสือแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่าย จากตัวแทนจ าหนา่ยภายในประเทศ  
   ๔) ชุดไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จ านวน ๒ ชุด ประกอบด้วย  

     ๔.๑ เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย  
๑. ความถ่ีในการรับสัญญาณ ๕๗๖-๘๖๕ MHz ระบบ UHF  
๒. สามารถเลือกความถ่ีการใช้งานได้ ๑๖ ช่องสัญญาณ  

๓. ระบบการรับสัญญาณแบบ Double Super-Heterodyne  

๔. มีระดับสัญญาณ OUTPUT เลือกได้ ๒ แบบ  

• MIC -๖๐ เดซิเบล ความต้านทาน ๖๐๐ โอห์มโดยใช้ Socket XLR  

• LINE -๒๐ เดซิเบลความต้านทาน ๖๐๐ โอหม์โดยใช้ Socket ชนิด Phone 
jack  

๕. ระดับสัญญาณขาเข้า -๒๐ เดซิเบลความต้านทาน ๑๐ กโิลโอห์ม  

๖. ความไวในการรับสญัญาณดีกว่า ๙๐ เดซิเบล  

๗. ความไว Squelch ๑๘-๔๐ dB v variable  

๘. อัตราส่วนสญัญาณต่อสัญญาณรบกวนดีกว่า ๑๐๔ เดซิเบล  

๙. ความเพี้ยนฮาร์โมนิคน้อยกว่า ๑ %  

๑๐. ความถ่ีตอบสนอง ๑๐๐-๑๕,๐๐๐ Hz ± ๓ dB  

๑๑. มี Volume ปรับระดับสัญญาณ  

๑๒. มี Led แสดงการรบัสญัญาณของเสาอากาศทั้ง ๒ ต้น ( Diversity )  

๑๓. สามารถรับส่งสัญญาณในที่กลางแจง้ได้ ๑๐๐ เมตร  
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     ๔.๒ ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ  

๑. ใช้ในย่านความถ่ี ๕๗๖-๘๖๕ MHz UHF  
๒. ตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า ๑๐๐Hz-๑๕,๐๐๐Hz  
๓. สามารถเลือกความถ่ีในตัวได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ช่องสัญญาณ  

๔. ก าลังส่ง(RF)น้อยกว่า ๕๐ มิลลิวัตต์  

๕. TONE FREQUENCY เท่ากับ ๓๒.๗๖๘ KHz  

๖. มีไฟแสดงสถานการณ์ทางาน  

๗. มีสวิทช์เปิด-ปิด พร้อมตัวกันกลิ่ง  

๘. หัวไมโครโฟนแบบ Electret Condenser Microphone :Unidirectional  

๙. ใช้ระบบการผสมสัญญาณแบบ PLL SYNTHESIZER  
๑๐. มีค่าสัญญาณอินพุทสูงสุดที่ ๑๒๖ dB SPL  

๑๑. มีเสาอากาศอยู่ภายในตัวเครื่อง  

๑๒. มีจุดต่อช่องสาหรับเสียบกบัอุปกรณ์ชาร์ทไฟ  

๑๓. ใช้แบตเตอร์รี่ขนาด ๑.๕V (AA)  
  ๕) ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ  

     ๑. ย่านความถ่ีใช้งาน ๕๗๖-๘๖๕ MHz, UHF  
     ๒. สามารถเลือกความถ่ีได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ช่องสัญญาณ  

     ๓. ก าลังส่งไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิวัตต์  

     ๔. Tone Frequency เท่ากบั ๓๒.๗๖๘ kHz  

     ๕. ตอบสนองความถ่ีเสียง ๑๐๐Hz – ๑๕kHz  

     ๖. มีไฟแสดงสถานการณ์ท างาน  

     ๗. มีวงจรลดผลกระทบเสียงรบกวนรอบข้าง Ambient noise effects.  

     ๘. ใช้ระบบการผสมสัญญาณแบบ PLL SYNTHESIZER  

     ๙. มีค่าสัญญาณอินพุทสงูสุด –๑๔dB ถึง -๒๙dB  

     ๑๐. Connector ๓.๕ mini-plug  

     ๑๑. สามารถใช้แบตเตอรร์ี่ขนาด ๑.๕(AA) โวลท์ ระยะใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมง 

           (ALKALINE)  

     ๑๒. สามารถใช้รวมกับเครื่องชาร์ตและถ่านชาร์ตได้ (เพิม่อุปกรณ์เสรมิ)  
๖) คุณสมบัติของไมโครโฟน จ านวน ๒ ชุด  
     ๑. เป็นไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Dynamic  

     ๒. เหมาะสาหรับใช้ในการพูด  
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     ๓. ด้ามจับทาด้วย Die-cast aluminium ซึ่งแข็งแรง ทนทาน  

     ๔. มีสวิทซ์เปิด/ปิดไมโครโฟนและ Short-off  

     ๕. คอจับไมโครโฟนเป็นอปุกรณ์มาตรฐาน  

     ๖. มีสายพร้อมปลั๊กยาว ๒๕ - ๓๐ เมตร มาพร้อมไมโครโฟน  

     ๗. Output เป็นแบบชนิด Balanced เหมาะส าหรบัเดนิสายในระยะไกล  

     ๘. มุมการรับเสียงชนิด Unidirectional  

     ๙. ความต้านทาน ๖๐๐ โอห์ม Balanced  

     ๑๐. ความไวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่า -๕๕ dB  

     ๑๑. ตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า ๘๐Hz –๑๓,๐๐๐Hz  
๗) ขาไมโครโฟน ชนิดต้ังพ้ืน จ านวน ๔ ชุด  
๘) ขาไมโครโฟนชนิดต้ังโต๊ะ จ านวน ๔ ชุด 

   ๙) ตู้เก็บเครื่องเสียง  ขนาด ๑๔ U สามารถเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงได้  
     ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ดี 

     ๔.๒  ชุดเครื่องเสียงประจ าห้องเรียน พร้อมติดตั้ง  จ านวน  ๘  ชุด 
           รายการประกอบคุณลักษณะ  ประกอบด้วย 

๑) เครื่องขยายเสียงขนาด  ๖๐ วัตต์  
๑.  เป็นเครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงก าลังขยายไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัตต์ 
๒. สามารถต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า  ๓ ช่องแบบบาลานท์ XLR และ มีช่อง AUX  ไม่ 
    น้อยกว่า  ๒ ช่อง RCA jack  
๓.  มีวอลลุ่มปรบัระดบัเสียงอิสระแต่ละช่อง 
๔.  สามารถปรับเสียงทุ้ม +๑๐ dB ที่ ๑๐๐Hz  และเสียงแหลมที่  +๑๐ dB ที่ ๑๐ kHz  
๕.  ตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า ๕๐-๒๐,๐๐๐ Hz  ( + ๓dB) 
๖.  สามารถต่อบันทึกเทปได้  Record  : ๐dB ,๖๐๐ ohms,Unbalanced,RCA Pin jack. 
๗.  ช่องต่อกับล าโพงใช้ได้ทั้งแบบ  High  Impedance  ๑๐๐V, ๗๐V  และแบบ 

                                   Low  Impedance  ๔ ohms 
     ๘.  อัตราส่วนสัญญาณต่อสญัญาณรบกวน  Over ๖๐ dB  
     ๙.  มีค่าความเพี้ยน ( Distortion )  Under ๑%  ที่ ๑ kHz 
     ๑๐.  มีระบบตัดสัญญาณเสียงที่ช่อง Mic ๑ ซึ่งจะตัดสญัญาณ Input ตัวอื่นเมื่อระบบท างาน 
     ๑๑.  ช่อง Mic ๑ สามารถเลือกใช้ Phantom Power ส าหรับใช้กับไมโครโฟนชนิด  
            Condenser ได ้
     ๑๒.  มีไฟแสดงสถานะการท างานอยู่ทีห่น้าเครือ่ง 
     ๑๓.  สามารถใช้ไฟได้หลายระบบ  
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๒) ไมโครโฟน   
 ๑.  เป็นไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Dynamic 

     ๒.  เหมาะส าหรับใช้ในการพูด 
     ๓.  ด้ามจับท าด้วย Die-cast aluminium ซึง่แข็งแรง  ทนทาน 
     ๔.  มีสวิทซ์เปิด/ปิดไมโครโฟน 
     ๕.  คอจับไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 
     ๖.  มีสายพร้อมปลั๊กยาว ๑๕ เมตร  มาพรอ้มไมโครโฟน 
     ๗.  Output เป็นแบบชนิด Balanced เหมาะส าหรับเดนิสายในระยะไกล 
     ๘.  มุมการรบัเสียงชนิด  Unidirectional 
     ๙.  ความต้านทาน  ๖๐๐  โอห์ม  Balanced 
     ๑๐.  ความไวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่า  -๕๒dB 
     ๑๑.  ตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า ๑๐๐Hz –๑๕,๐๐๐Hz  
     ๑๒.  มีชุดขาต้ังไมโครโฟนแบบตัง้โต๊ะ 

                        ติดตั้งพร้อมอปุกรณ์ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ดี 
๓)  ล าโพงตูส้องทาง    
     ๑. เป็นล าโพงชนิด ๒ ทาง  Bass  reflex ตัวกล่องล าโพงท าจากเรซิน                                                                                                                          
     ๒.  ล าโพงทนก าลังเสียงได้ไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัตต์ 
     ๓.  สามารถต่อล าโพงได้ ๓ รูปแบบ ๑๐๐V,๗๐V และ ๘ โอห์ม 
     ๔.  ความดังของล าโพงที่   ๑ วัตต์ / ๑ เมตร ไม่น้อยกว่า  ๙๐ dB 
     ๕.  ความถ่ีตอบสนองไม่น้อยกว่า ๘๐Hz  ถึง  ๒๐,๐๐๐Hz 
     ๖.  ขนาดของล าโพงเสียงแหลมชนิด Dome 
     ๗.  ขนาดของล าโพงเสียงทุ้มไม่น้อยกว่า  ๑๒  เซนติเมตรชนิด Cone type 
     ๘.  มีขาแขวนรูปตัว U เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแถมมาด้วย 
     ๙.  มีตามมาตรฐาน IPX ๔ 
     ๑๐.  สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

 
  ๔.๓ ชุดเครื่องเสียงไมค์ห้องประชุม (ไมค์ ๒๑  ตัว) พร้อมติดตั้ง  จ านวน  ๑  ชุด 
        รายการประกอบคุณลักษณะ  ประกอบด้วย 

๑) ชุดประธานพร้อมไมโครโฟนและล าโพง  
     ๑.  ไมโครโนเป็นชนิด Super – Cardioid Condenser 
     ๒.  ไมโครโฟนพร้อมก้านชนิดโค้งงอยาวไม่น้อยกว่า ๕๔๐ มิลลเิมตร หรือ  ๒๑.๒๖นิ้ว   
          แสดงการท างานด้วยสญัญาณไฟสีแดงแบบวงแหวนที่หัวไมโครโฟน 
     ๓.  มีสวิทซ์กดเปิด-ปิด ไมโครโฟนพรอ้มสญัญาณแสดงการท างานและมสีวิทซก์ดตัดการ 
           ท างานของไมโครโฟนผูร้่วมประชุม 
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     ๔.  ใช้กระแสไฟ DC ๑๒V๔๐mA  และมีช่องต่อแบบ Round ๘ P-DIN  มีความความยาว  
          ๒.๑ ม. 
     ๕.  มีค่าความถ่ีตอบสนอง ๑๐๐ Hz – ๑๐Hz และมีค่าความไวในการรับสญัญาณที่ - ๕๐  
          dB/PA 

       ๖.  มีล าโพงในตัวขนาด ๑ วัตต์ พร้อมมีช่องเสียบหูฟงัขนาด ๓.๕ mm จ านวน ๑ ช่อง และ 
            น้ าหนักไม่เกิน ๐.๗๕ Kg 
       ๗.  มีระดับสัญญาณต่อสญัญาณรบกวน ๖๕ dB 
     ๘.  มีขนาด ๑๓๔ mm x ๑๕๐ mm x๕๒.๖ mm 
๒) ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมไมโครโฟนและล าโพง  
     ๑.  ไมโครโนเป็นชนิด Super – Cardioid Condenser 
     ๒.  ไมโครโฟนพร้อมก้านชนิดโค้งงอยาวไม่น้อยกว่า๕๔๐ มิลลเิมตร หรือ  ๒๑.๒๖นิ้ว แสดง 
          การท างานด้วยสัญญาณไฟสีแดงแบบวงแหวนทีห่ัวไมโครโฟน 
     ๓.  มีสวิทซ์กดเปิด-ปิด ไมโครโฟนพรอ้มสญัญาณแสดงการท างาน 
     ๔.  ใช้กระแสไฟ DC ๑๒V ๔๐mA และมีช่องต่อแบบRound ๘ P-DIN มีความความยาว  
           ๒.๑  เมตร 

       ๕.  มีค่าความถ่ีตอบสนอง ๑๐๐ Hz – ๑๐Hz และมีค่าความไวในการรับสญัญาณ - ๕๐  
            dB/PA 
     ๖.  มีล าโพงในตัวขนาด ๑ วัตต์ พร้อมมีช่องเสียบหูฟังขนาด ๓.๕ mm จ านวน ๑ ช่อง และ 
          น้ าหนักไม่เกิน ๐.๗๕ Kg 
     ๗.  มีระดับสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน ๖๕ dB 
     ๘.  มีขนาด ๑๓๔mm x ๑๕๐ mm x๕๒.๖ mm 
๓) เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า 
     ๑.  สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้ ๑๑๐-๒๒๐ V AC ๔๕๐ mA 
     ๒.  มีสวิทซ์เปิด-ปิด พร้อมสญัญาณไฟสีแดงแสดงสถานะการท างาน 
     ๓.  มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียงของล าโพงในระบบได้หลายระดับ 
     ๔.  มีช่องต่อแยกส าหรับชุดประชุมในระบบได้ ๒ ทางไม่น้อยกว่า ๔๐ ชุด และ สูงสุด  
         ๑๒๐ ชุด  โดยใช้แหล่งจ่ายกระแสไฟ (DB-๑๐๐m) เพิ่ม 
     ๕.  ก าหนดผู้ใช้ไมโครโฟนให้ใช้งานได้ ๑,๓,๖ คน แบบก าหนดเอง และ ๑,๓,๖ คน แบบ 
         ปิด เองอัตโนมัตเิมื่อไมม่ีการใช้งาน 
     ๖.  มีช่องต่อสัญญาณเข้าAudio Input แบบ RCA x ๒ และช่องต่อสัญญาณออก Audio  
          Output แบบ RCA x ๒ 
     ๗.  รองรบัการประชุมผ่านทางสายโทรศัพท์ โดยใช้ Telcoupler (อปุกรณ์เพิ่มเติม ) 
     ๘.  มีช่องเสียบหูฟงัขนาด ๖.๓ mm ที่ตัวเครื่องควบคุม 
     ๙.  มีค่าความถ่ีตอบสนอง ๑๐๐ Hz–๑๒.๕ kHz และ มีสัญญาณต่อสญัญาณรบกวน ๗๐ dB 



รา่ง  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา  P a g e  | 8 

 

 

     ๑๐.  มีเครื่องขยายเสียงในตัว ก าลังขยายที่ ๒๐W + ๒๐W (๔ โอห์ม) สามารถต่อร่วมกับ 
             ล าโพงภายนอกได้ทันท ี
     ๑๑.  มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียงล าโพงภายนอก ได้หลายระดบั 
     ๑๒.  น้ าหนักตัวเครื่อง ๖.๒ Kg ขนาดตัวเครื่อง  ๔๘๓ mm x ๒๖๑ mm ๘๘ mm  
            (ก. ย.x ส.)  สามารถติดตั้งในตู้แบบมาตรฐาน ขนาด ๑๙”ได ้

  ๔.๔  โต๊ะประชุม (ขนาด ๒๑ ท่ีน่ัง)  จ านวน  ๑ ชุด 
            รายการประกอบและคุณลักษณะ 

๑)  โต๊ะเริ่มชุดโต๊ะประชุม ขนาดกว้าง ๑๔๐๐x ลึก ๑๔๕๐x สูง ๗๔๐ มม. 
     ๑. หน้าโต๊ะ ชนาดกว้าง ๑๔๐๐ x ลึก ๗๑๐x หนา ๒๕ มม.  จ านวน ๒ ช้ิน ท าจากไม้  
         PARTICLE  BOARD  ความหนา  ๒๕  มม.  เคลือบด้วย MELAMIN RESIN FILM ด้วย 
         ระบบ hort Cycle ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันการกระแทก ความหนา ๑ มม.   

      ๒. ขาโต๊ะด้านหน้า  ท าจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ x ๖๐ x ๒.๓ มม.  
             เช่ือมประกอบกับคานขาท าจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาดเดียวกัน ด้านล่างติดแป้นรองสกร ู

         ปรับระดับ 
      ๓.  ขาโต๊ะด้านหลัง  ท าจากเหล็กแปป๊เหลี่ยมขนาด เสน้ผ่าศูนย์กลาง ๓๘ x ๗๕ x ๒.๓ มม.  

          เช่ือมประกอบกบัคานขาท าจากเหล็กแปป๊เหลี่ยมขนาดเดียวกัน ด้านล่างติดแป้นรองสกรู    
         ปรับระดับ 

      ๔.  คานกลางท าจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ x ๖๐ x ๒.๓ มม. จ านวน  
                ๔  ช้ิน เจาะรูยึดแผ่นหน้าโตะ๊ และยึดขาหน้าหลงัด้วยสกรหูัวจม 

     ๕.  รางเดินสายไฟใต้โต๊ะ ขนาดกว้าง ๒๕๔ x ยาว ๑๑๖๐ x สูง  ๔๒ มม. จ านวน ๑ ชุด  
          ท าจากเหล็ก SPCC หนา ๑ มม. พับข้ึนรูปยึดติดกบัแผ่นหน้าโต๊ะ ด้วยชุดขาแขวนท าจาก   
         เหล็ก SPCC กว้าง ๓๐ x ยาว ๑๗๕ x สูง  ๑.๒ มม. 
๒)  โต๊ะต่อชุดโต๊ะประชุม ขนาดกว้าง ๑๔๐๐x ลึก ๑๔๕๐x สูง ๗๔๐ มม. 

      ๑. หน้าโต๊ะ ชนาดกว้าง ๑๔๐๐ x ลึก ๗๑๐x หนา ๒๕ มม.  จ านวน ๒ ช้ิน ท าจากไม้  
            PARTICLE  BOARD  ความหนา  ๒๕  มม.  เคลือบด้วย MELAMIN RESIN FILM ด้วย 
            ระบบ hort Cycle ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันการกระแทก ความหนา ๑ มม.   
      ๒. ขากลางโต๊ะ  ท าจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘ x ๗๕ x ๒.๓ มม.  

         เช่ือมประกอบกับคานขาท าจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาดเดียวกัน ด้านล่างติดแป้นรอง 
         สกรูปรับระดับ 

      ๓. คานกลางท าจากเหลก็แปป๊เหลี่ยมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ x ๖๐ x ๒.๓ มม.  
         จ านวน ๔  ช้ิน เจาะรูยึดแผ่นหน้าโต๊ะ และยึดขาหนา้หลังด้วยสกรูหัวจม 

      ๔.  รางเดินสายไฟใต้โต๊ะ ขนาดกว้าง ๒๕๔ x ยาว ๙๖๐ x สูง  ๔๒ มม. จ านวน ๑ ชุด  
          ท าจากเหล็ก SPCC หนา ๑ มม. พับข้ึนรูปยึดติดกบัแผ่นหน้าโต๊ะ ด้วยชุดขาแขวนท าจาก 
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        เหล็ก SPCC กว้าง ๓๐ x ยาว ๑๗๕ x สูง  ๑.๒ มม. 
๓) โต๊ะจบชุดโต๊ะประชุม ขนาดกว้าง ๑๔๐๐x ลึก ๑๔๕๐x สูง ๗๔๐ มม. 

        ๑. หน้าโต๊ะ ชนาดกว้าง ๑๔๐๐ x ลึก ๗๑๐x หนา ๒๕ มม.  จ านวน ๒ ช้ิน ท าจากไม้  
             PARTICLE  BOARD  ความหนา ๒๕ มม. เคลือบด้วย MELAMIN RESIN FILM ด้วย  
                 ระบบ hort Cycle ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันการกระแทก ความหนา ๑ มม.   

         ๒. ขาโต๊ะด้านหลัง  ท าจากเหล็กแปป๊เหลี่ยมขนาด เสน้ผ่าศูนย์กลาง ๓๐ x ๖๐ x ๒.๓ มม.  
             เช่ือมประกอบกบัคานขาท าจากเหล็กแปป๊เหลี่ยมขนาดเดียวกัน ด้านล่างติดแป้นรองสกรู 
             ปรับระดบั 
         ๓.  คานกลาง ท าจากเหลก็แป๊ปเหลี่ยมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ x ๖๐ x ๒.๓ มม.  
              จ านวน ๔  ช้ิน เจาะรูยึดแผ่นหน้าโต๊ะ และยึดขาหน้าหลังด้วยสกรูหัวจม 
         ๔.  รางเดินสายไฟใต้โต๊ะ ขนาดกว้าง ๒๕๔ x ยาว ๑๑๖๐ x สูง  ๔๒ มม. จ านวน ๑ ชุด  
              ท าจากเหลก็ SPCC หนา ๑ มม. พับข้ึนรปูยึดติดกบัแผ่นหน้าโต๊ะ ด้วยชุดขาแขวนท าจาก 
              เหล็ก SPCC กว้าง ๓๐ x ยาว ๑๗๕ x สูง  ๑.๒ มม. 

  ๔.๕  เก้าอ้ีห้องประชุมพร้อมเก้าอ้ีประธาน  จ านวน  ๒๑ ตัว 
     รายการประกอบและคุณลกัษณะ 

๑. เก้าอี้ส านักงาน ขนาดกว้าง ๖๐๐ x ลกึ ๖๘๐x สงู ๑๑๗๕ - ๑๒๕๕ มม.   
๒. เบาะน่ัง และพนักพงิบุด้วยฟองน้ าเกรด A หุ้มด้วยหนงั PU สีด า  
๓. เท้าแขนท าจากอลูมเินียม   
๔. ชุดขาปรับระดบัสงู – ต่ า ด้วยโช๊คแก๊ส ( Gas  lift )  ชุดก้อนโยก (Mechanism)  เหล็ก  
    เคลือบผิวสีด า  สามารถโยกเอนด้วยระบบสปรงิ  ปรับระดับในการโยกเอนได้อสิระ  มีระบบ   
    Safety Lock  ปรับล๊อค สูง-ต่ าได้  
 ๕. ขาเก้าอี้ ( ( Base )  แบบ  ๕ แฉก ท าจากอลูมเินียม และลูกล้อ PU    

  ๔.๖  แท่นยืนบรรยาย  จ านวน  ๑ ชุด 
     รายการประกอบและคุณลกัษณะ 
 ๑.  แท่นยืนบรรยาย  ขนาดกว้าง ๘๐๐ x ลึก ๗๐๐ x สูง ๑๔๑๕ มม. 
 ๒.  ด้านข้างท าจากไม้โครงกรุด้านหน้าด้วยไม้อัดสักหนา ๔ มม. ท าสโีอ๊ค พ่นเคลือบด้วยแลค 

     เกอร์ 
 ๓.  แผ่นด้านหน้าบนท าจากไม้โครงกรุด้านหน้าด้วยไม้อัดยางหนา ๔ มม. ปิดทบัด้วยโฟเมก้าขาว 
 ๔.  แผ่นด้านหน้าล่างท าจากไมอ้บแหง้เซาะรอ่ง วี ท าสีโอ๊ค พ่นเคลือบด้วยแลคเกอร์ด้าน 
 ๕.  แผ่นบนท าจากไม้โครงกรุด้วยไม้อัดยางหนา ๔ มม. ปิดทับด้วยโฟเมก้าขาว ด้านใต้ติดหลอด  

     Fluorescent ๒๐ watts  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ปลั๊กและ สวิทซเ์ปิด-ปิด 
 ๖.  แผ่นบน ๒ แผ่น ท าจากไม้โครงกรุด้วยไม่อัดยางหนา ๔  มม. ปิดทับด้วยโฟเมก้าสีขาว  
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 ๗.  แท่นยืนท าจากไม่เนื้อแข็งสีโอ๊ค พ่นเคลือบด้วยแลคเกอร์ด้าน ติดกับชุดแท่นบรรยาย โดยใช้ 
     บานพับสามารถพบัเก็บได ้

 ๘.  ด้านใต้แท่นยืนบรรยาย ติดล้อขนาด ๒ นิ้ว 
๙.  มีโลโก้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  ๔.๗  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI  LUMENS 
                พร้อมติดตั้ง    จ านวน  ๘ ชุด 

    รายการประกอบและคุณลกัษณะ 
๑. เป็นเครื่องฉายภาพชนิด ๓ LCD Projector มีขนาดLCD Panel ไม่น้อยกว่า ๐.๖๓ นิ้ว x ๓   

     TFT  

๒. ก าลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens ระดบัความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า True  

    XGA (๑๐๒๔X๗๖๘)  

๓. อัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐:๑ แบบ IRIS and Eco Mode  

๔. รองรับความละเอียดของภาพต้ังแต่ VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA,  

    Mac  

๕. ใช้หลอดภาพก าลงัไฟไม่เกิน ๒๑๘ วัตต์ อายุการใช้งาน ๔,๐๐๐ ช่ัวโมงในโหมดปกติ และ  

     ๑๐,๐๐๐ ช่ัวโมงในโหมดประหยัดพลังงาน  

๖. สามารถปรบัอัตราส่วนของภาพ ๔:๓ (Standard)และ ๑๖:๙ Compatibleได ้ 

๗. มีอัตราส่วนการซมูภาพแบบออฟติคอลได้ไม่น้อยกว่า ๑.๒ เท่า  

๘. มีอัตราส่วนการซมูภาพแบบดจิิตอลได้ไม่น้อยกว่า ๓๓ Step  

๙. เลนส์โปรเจคเตอร์ F = ๑.๖~๑.๗๖; f = ๑๙.๑๕๘~๒๓.๐๑๘ mm  

๑๐. สามารถฉายภาพขนาด ๑๐๐ นิ้วที่ระยะฉาย ๓.๐๑๗ เมตร  

๑๑. สามารถฉายภาพขนาด ๑๕ - ๓๐๐ นิ้ว ที่ ระยะ ๐.๕๓ ~ ๙.๐๙๙ เมตร  

๑๒. สามารถแก้ไขภาพสีเ่หลี่ยมคางหมูด้านแนวตั้ง ได้ไม่น้อยกว่า +/- ๓๐ องศา (แบบ อัตโนมัต)ิ 
      และแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า +/-๑๕ องศา  และปรับความโค้งและที่มุม ๔ มุม ได้ไม่น้อย 
      กว่า +/- ๔๐ องศา  
๑๓. มีช่องต่อสญัญาณอย่างนอ้ยดังนี้  

๑๓.๑ สัญญาณ Computer ช่องที่ ๑ (RGB D-Sub ๑๕ Pin) จ านวน ๑ ช่อง  
        (สามารถเลอืกเป็น VGA IN / YPbPr / S-VIDEO IN)  
๑๓.๒ สัญญาณ Computer ช่องที่ ๒ (RGB D-Sub ๑๕ Pin) จ านวน ๑ ช่อง  

       (สามารถเลือกเป็น VGA IN / VGA OUT ได)้  

๑๓.๓ สัญญาณ C-Video จ านวน ๑ ช่อง  
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๑๓.๔ สัญญาณเสียงเข้า RCA Jack L/R จ านวน ๒ ช่อง  

๑๓.๕ สัญญาณเสียงเข้า Mini Jack Stereo จ านวน ๑ ช่อง  

๑๓.๖ สัญญาณเสียงออก Mini Jack Stereo จ านวน ๑ ช่อง  

๑๓.๗ ควบคุม RS-๒๓๒ จ านวน ๑ ช่อง  

๑๓.๘ สัญญาณ RJ๔๕ จ านวน ๑ ช่อง  

๑๓.๙ สัญญาณ HDMI จ านวน ๒ ช่อง (๑ช่อง Support MHL)  

๑๓.๑๐ สัญญาณ USB Type A (Memory Viewer) จ านวน ๑ ช่อง  

๑๓.๑๑ สัญญาณ USB Type B (Display) จ านวน ๑ ช่อง  
๑๔. มีเมนูแสดงภาษาได้ไม่น้อยกว่า ๒๖ ภาษา (รวมทั้งภาษาไทย)  

๑๕. มีระบบ Auto Ceiling ส าหรบักรณีแขวนเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วสัญญาณภาพเห็นเป็นปกติ  

๑๖. มีล าโพงในตัวเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ๘ โอห์ม  

๑๗. รองรับสัญญาณวีดีโอ ในแบบ PAL, SECAM, NTSC ๔.๔๓, PAL-M, PAL-N, ๔๘๐i,     

      ๔๘๐p,๕๗๖i, ๕๗๖p, ๗๒๐p and ๑๐๘๐i ,๑๐๘๐p  

๑๘. มีช่องสาหรบัล็อกเครื่องที่ยึดกับโครงเครื่อง และ Kensington Lock  

๑๙. สามารถตั้งรหัสค่าความปลอดภัยให้กบัตัวเครื่องได้ แบบ Password Protections  
๒๐. มีฟังก์ช่ันสามารถเลือกล็อกปุ่มบนตัวเครือ่งและเลือกลอ็กปุ่มบนรโีมทได้  

๒๑. มีระบบ Direct Power On สามารถเปิดเครือ่งได้ทันท ีเมื่อมีกระแสไฟจ่ายเข้าตัวเครือ่ง 

      โปรเจคเตอร์  

๒๒. มีระบบค าสัง่ FREEZE ภาพ สามารถหยุดภาพค้างไว้และกลับไปยงัหน้าปกติได้ จากรโีมท 

      คอนโทรล เพื่อความสะดวกในการใช้งาน  

๒๓. มีฟังก์ช่ันปรับภาพได้ทัง้หมด ๖ แบบ User Image, Dynamic, Standard, Cinema,  

       Blackboard(Green), Color board,  

๒๔. รองรับการฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และSmart phone ผ่าน WIFI Dongle ได้พร้อมกัน ๔  

      เครื่อง โดยใช้ซอฟแวร์ pwPresenter และ App Vue Magic  

๒๕. สามารถแสดงผลงาน (presentation) ในรูปแบบของ jpg และ PDF ผ่าน USB Thumb  

      Drive ที่ต่อโดยตรงกับโปรเจคเตอรท์ี่ช่อง USB Type A  

๒๖. สามารถแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านทางช่องทาง USB Type B โดยไม่จ าเป็นต้อง 

       ต่อสาย VGA หรือ HDMI และสามารถแสดงผลได้ทั้งภาพและเสียง  

๒๗. สามารถแสดงภาพโดยผ่านสายแลน(RJ๔๕ Port )ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น 
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      มาช่วย ไม่จาเป็นต้องต่อสาย VGA หรือ HDMI และรองรับการแสดงผลจาก ๔ User พร้อม 

      กันในหน้าจอเดียว (โดยใช้ Switching / HUB)  

๒๘. รองรับการแสดงผลผ่านโปรเจคเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัวมาแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ 

      เครื่องเดียวได้พร้อมกัน โดยผ่านสายแลน (โดยใช้ Switching / HUB)  

๒๙. รองรับการควบคุมโปรเจคเตอร์ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้ (โดยใช้อุปกรณ์เสริม Switching /  

       HUB)  

๓๐. มีซอฟท์แวร์ช่วยสอน ที่เป็นย่ีห้อเดียวกับตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ ที่สามารถท าการ เขียน ลบ  
      แก้ไข ทาไฮไลท์ เพิ่มเติมลงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อเน้นข้อความหรือเพื่อสร้างเส้น ,  
      รูปทรงทางเรขาคณิต ลงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกับสามารถจัดเก็บ (Save) สิ่งที่ท า 
      เพิ่มเติมกลับลงบนคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ภาพในฟอร์แมต .jpg ,bmp, html รวมถึง  
      .gpg และยังมีคุณลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้  

๓๐.๑ สามารถเขียนเส้นตรง รูปสี่เหลี่ยม วงกลม เส้นอสิระ (Freehand)  

๓๐.๒ มีฟังก์ช่ันเน้นรูปภาพ Spot light  

๓๐.๓ สามารถ ย่อ หรือ ขยายรูปได ้เมือ่อยู่ในโหมดขยายรปู แล้วผู้ใช้งานสามารถ 

        เขียนรูปเพิ่มเติมได้ และเมื่อกบัมายังโหมดแสดงผลปกติ สิ่งทีผู่้ใช้งานเขียนจะย่อ 

        ลงมาให้อัตโนมัติ  

๓๐.๔ มีเอกสารรับรองที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟท์แวร์ช่วยสอนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ 
        ถูกต้องตามกฎหมาย  

๓๑. รองรับสัญญาณความถ่ี H = ๑๕ – ๑๐๐ KHz และ V = ๔๘ – ๘๕ Hz  

๓๒. ใช้ไฟฟ้าขนาด ๑๐๐-๒๔๐ V ใช้ก าลังไฟขนาด ๒๗๐ วัตต์  

๓๓. ตัวเครื่องมีน้ าหนักไมเ่กิน ๓.๒ Kg.  

๓๔. ขนาดสัดส่วนของตัวเครื่อง Dimensions (W*H*D): ๓๔๗.๐ mm x ๑๐๘.๗ mm x  

      ๒๕๘.๔  mm  

๓๕. สามารถเลือกการ cooling เมื่อปิดโปรเจคเตอร์ได้ ๓ แบบ ดังต่อไปนี ้๐ Sec , ๖๐ Sec  

     และแบบปกติ  

๓๖. ตัวเครื่องรับประกัน ๒ ป ี, หลอดภาพรบัประกัน ๑ ป ีหรือ ๑,๐๐๐ ช่ังโมงหรืออย่างใดอย่าง 

      หนึ่งถึงก่อน  

๓๗. มีหนังสือแต่งตัง้การเป็นตัวแทนจาหน่ายที่ถูกตอ้งจากผูน้ าเข้าโดยตรง  

๓๘. โรงงานผูผ้ลิตได้รบัมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ; สินค้าได้รับมาตรฐาน CE , FCC  

๓๙. บริษัทผู้น าเข้าต้องมีสาขารองรับการใหบ้รกิารทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๔ สาขา(รวมส า 
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      นักงานใหญ่) จดทะเบียนภายใต้ช่ือบริษัทฯเดียวกัน เพือ่เป็นการรบัประกันสินค้าและบริการ  

         ๔.๘  จอรับภาพ ชนิดแขวนมือดึง แบบ Video Format ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ น้ิว   
   จ านวน ๖ ชุด 

    รายการประกอบและคุณลกัษณะ 
๑. เป็นจอรบัภาพแบบแขวนมือดงึ สามารถติดตั้งกับผนังเพดานได้ขนาดเส้นทแยงมมุ ๑๒๐นิ้ว 

๒. เนื้อจอสีขาวท าจากวัสดุ Fiber Glass Matte White มีคุณสมบัตกิระจายแสงจาก

โปรเจคเตอร์ได้ดีเยี่ยม และมีคุณสมบัตปิ้องกันการติดเปลวไฟด้านหลงัเคลือบสีด าทนต่อการ

ฉีกขาดและสามารถท าความสะอาดได้ง่าย 

๓. แกนกลางส าหรับหมุนเนื้อจอท าจากอลูมิเนียม โดยใช้ Roller Lock System (ระบบลกูปืน

กลม) ล็อคแกนหมุนเพือ่ป้องกันการติดขัดในการดึงเนื้อจอข้ึน - ลง หรือ ม้วนเนื้อจอเกบ็ใน

กระบอกจอ 

๔. ส่วนล่างของเนื้อจอม้วนกบัแกนดึง และ ออกแบบตะเข็บถึง ๒ ช้ัน เพื่อทนต่อแรงดึง 

๕. กระบอกจกท าด้วยเหลก็ที่มีความแข็งแรงและท าการเคลอืบสีชนิดพิเศษ เพื่ออายุการใช้งานที่

ยาวนาน 

๖. มีหนังสือแต่งตัง้การเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้องจากผู้น าเข้าโดยตรง 

๗. บริษัทฯผู้น าเข้าต้องมีผลงานกับหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกจิไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านบาท

ใน ๑ สัญญา 

๘. โรงงานผูผ้ลิตได้รบัมาตราฐานISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ; สินค้าได้รับมาตราฐานCE , FCC 

๙. บริษัทผู้น าเข้าต้องมีสาขารองรับการใหบ้รกิารทั่วประเทศไมน่้อยกว่า ๔ สาขา(รวมส านักงาน

ใหญ่) จดทะเบียนภายใต้ช่ือบริษัทฯเดียวกัน เพื่อเป็นการรบัประกันสินค้าและบริการ 

          ๔.๙  จอรับภาพ ชนิดแขวนมือดึง แบบ Video Format ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๕๐ น้ิว   
   จ านวน ๒ ชุด 
           รายการประกอบและคุณลกัษณะ 

๑. เป็นจอรบัภาพแบบแขวนมือดงึ สามารถติดตั้งกับผนังเพดานได้ขนาดเส้นทแยงมมุ ๑๕๐นิ้ว 

๒. เนื้อจอสีขาวท าจากวัสดุ Fiber Glass Matte White มีคุณสมบัตกิระจายแสงจาก

โปรเจคเตอร์ได้ดีเยี่ยม และมีคุณสมบัตปิ้องกันการติดเปลวไฟด้านหลงัเคลือบสีด าทนต่อการ

ฉีกขาดและสามารถท าความสะอาดได้ง่าย 



รา่ง  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา  P a g e  | 14 

 

 

๓. แกนกลางส าหรับหมุนเนื้อจอท าจากอลูมิเนียม โดยใช้ Roller Lock System (ระบบลกูปืน

กลม) ล็อคแกนหมุนเพือ่ป้องกันการติดขัดในการดึงเนื้อจอข้ึน - ลง หรือ ม้วนเนื้อจอเกบ็ใน

กระบอกจอ 

๔. ส่วนล่างของเนื้อจอม้วนกบัแกนดึง และ ออกแบบตะเข็บถึง ๒ ช้ัน เพื่อทนต่อแรงดึง 

๕. กระบอกจกท าด้วยเหลก็ที่มีความแข็งแรงและท าการเคลอืบสีชนิดพิเศษ เพื่ออายุการใช้งานที่

ยาวนาน 

๖. มีหนังสือแต่งตัง้การเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้องจากผู้น าเข้าโดยตรง 

๗. บริษัทฯผู้น าเข้าต้องมีผลงานกับหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกจิไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านบาท

ใน ๑ สัญญา 

๘. โรงงานผูผ้ลิตได้รบัมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ; สินค้าได้รับมาตราฐานCE , FCC 

๙. บริษัทผู้น าเข้าต้องมีสาขารองรับการใหบ้รกิารทั่วประเทศไมน่้อยกว่า ๔ สาขา (รวมส านักงาน

ใหญ่) จดทะเบียนภายใต้ช่ือบริษัทฯเดียวกัน เพื่อเป็นการรบัประกันสินค้าและบริการ 

  ๔.๑๐  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
          ขนาด  ๓๖,๐๐๐  บีทียู  จ านวน ๑๐  ชุด 

๑. เป็นเครื่องปรบัอากาศชนิดตั้งพื้น หรือแขวนได้ 

๒. มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๒๐๐ BTU 

๓. ปริมาณลมไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ ลูกบาศก์ฟุต / นาท ี

๔. คอยล์เย็นชนิดทองแดง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๕ มม.พื้นทีห่นา้ตัดคอยล์ ไม่น้อยกว่า ๔.๔ ตาราง

ฟุต 

๕. มอเตอร์พัดลม ขนาดไม่มากกว่า ¼ KW ปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ 

๖. อัตราส่วนประสิทธิภาพพลงังาน ไม่น้อยกว่า ๑๑.๗ BTU/Watt 

๗. ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ ๕๐  เฮิรท์ 

๘. คอยล์ร้อนระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า ๙.๕  มม. 

ขนาดพื้นที่หน้าตัดคอยล์ไม่น้อยกว่า ๗.๖ ตารางฟุต 

๙. ขนาดมอเตอรพ์ัดลมไม่มากกว่า ๑/๔KW ๙๐๐รอบ/นาท ี

๑๐. ตัวเครื่องระบายความรอ้นด้วยอากาศ ผลิตจากเหล็กชุมสงักะสี ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๙มม 

๑๑. แผ่นฟอกอากาศไม่น้อยกว่า ๓ ช้ัน สามารถถอดล้างได ้

๑๒.  มีมอเตอร์สวิงหน้าเครื่องส่งความเย็นประจ าเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่อง มีบานส่ายลม 

                   ข้ึนลงด้านหน้า 
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๑๓. มีส ารองอะไหล่ไม่นอ้ยกว่า ๑๐ปี มีหนงัสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรอืผูจ้ัดจ าหน่าย 

๑๔. มีหนังสือแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่าย จากบริษัทผู้ผลิต หรอืผูจ้ัดจ าหน่าย 

  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  ๑  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ 
       -  สวิตซ์  ๑  ตัว 
       -  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน 
       - สายไฟ 
   เง่ือนไขเฉพาะ 

๑.  ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได ้

     ตรวจรับแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมาตรวจสอบและบริการเครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้ไม่น้อยกว่า   

     ๓ ครั้ง / ป ี

๒.  ผู้ขายจะต้องติดตั้ง เซฟตี้ เบรกเกอร์ (Safety Breaker) ส าหรับใช้ในการควบคุม  
    เครื่องปรับอากาศภายในบริเวณห้องที่ใช้งานเครื่องละ ๑ ชุด ตามจุดที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
๓.  ผู้ขายจะต้องด าเนินการแก้ไข ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 
     ระยะเวลา  ๓ วัน เมื่อได้รับแจ้งทางโทรสาร ,โทรศัพท์ หรือเอกสาร ในระหว่างการ 
     รับประกัน 

  ๔. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ทั้งหมดต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง ปลอดภัย    
                   สวยงาม และตกแตง่สถานทีท่ าการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ และอปุกรณ์ต่างๆ  ให ้

     เรียบร้อย  แล้วทาสใีหเ้หมือนเดมิหรอืใกลเ้คียง 
  ๕. ต าแหน่งที่ติดตั้งชุดคอนเดนซิ่งยูนิต ฐานต้องเป็นเหล็กฉากซุปกัลป์วาไนส์ ขนาดเหล็ก 

    หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. มีความแข็งแรงเหมาะสมกับขนาดของเครื่องปรับอากาศ ใน 
    กรณีที่ต้องติดตั้งอาคารช้ันล่าง ผู้ขายต้องประสานกับผู้ควบคุมการติดตั้งก่อนด าเนินการ  
    เพื่อหาระดับความสูงที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

  ๖. ในการติดตั้งเครื่องปรบัอากาศผู้ขายจะต้องใส่รางครอบทอ่ให้เรียบร้อย  
  ๘.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีแค็ตตาล็อกจากบริษัทผู้ผลิตแนบมาในวันเสนอราคา 
  ๙. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการปรับเปลี่ยนสถานที่  

    จุดติดต้ังและรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของสภาพห้องตามความเป็นจริง 
๑๐. ผู้ขายต้องมอบเอกสารคู่มือการใช้งาน จ านวนอย่างละ ๑ ชุด/เครื่อง โดยต้องส่งมอบ  
      หลังจากด าเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย  

     ๔.๑๑  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED    จ านวน  ๔  ชุด 
          รายการประกอบและคุณลักษณะ 

๑.  สามารถใช้งานเป็น printer copier scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน 



รา่ง  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา  P a g e  | 16 

 

 

๒.  มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB 

๓.  มีช่องเช่ือมต่อแบบ USB ๒.๐ หรือดกีว่า  

๔.  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครอืข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐ base T หรือดีกว่า 

๕.  ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 

๖.  มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้า/นาท ี

๗.  สามารถสแกนเอกสาร A๔ ได ้

๘.  มีความละเอียดในการสแกนไม่นอ้ยกว่า ๑๒๐๐x๑๒๐๐ dpi 

๙.  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต ิ

๑๐. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้สงูสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 

๑๑. สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ – ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

๑๒. ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐แผ่น 

      ๔.๑๒  เครื่องท าน้ าเย็น   จ านวน  ๖  ชุด 
         รายการประกอบและคุณลกัษณะ 

๑.  เครื่องสร้างท าจากวัสดุ ไม่น าไฟฟ้า  

๒.  เป็นตู้วางกับพื้น มทีี่ใส่น้ าดื่มด้านบนของตู ้

๓.  คอมเพรสเซอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๙ วัตต์ 

๔.  ความสามารถท าความเย็น ไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร / ชม. 

๕.  ใช้ไฟ ๒๒๐VAC/๕๐ Hz 

๖.  ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ 

      ๔.๑๓  ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง  จ านวน  ๔  ชุด 
                รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประกอบด้วย 

๑)  โซฟา  จ านวน ๑  ตัว 
     ๑. โซฟาส านักงาน ขนาดกว้าง ๑๔๗๐ X ลกึ ๘๐๐ X สงู ๗๕๐  มม.   
     ๒. โครงไม้ท าจากไม้ PARTICLE BOARD หนา ๑๙ มม. เสริมด้วยไม้กระดูก หนา ๒๕ มม.   
         เพื่อความ แข็งแรง  
     ๓. ฟองน้ าเบาะน่ังหนา ๓-๑/๒ นิว้  ฟองน้ าพนักพิงหนา ๒-๑/๒ นิว้  
     ๔. หุ้มด้วยหนังเทียม ( synthetic leather )  ทนทานรอยขีดข่วนได้ดี  สามารถทนการขัด 
         ถูโดยผ้าสักหลาด   ขณะมีแรงกดทับ ๒.๕ Kg. มากกว่า ๒๐๐๐ ครั้ง  
     ๕. ขาโซฟาท าจากยางเกรด A อยา่งดี  
     ๖. บริษัทฯ เป็นผ้ผูลิตที่ได้รับการรับรองผลิตภัณัฑ์ฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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๒)  โซฟา  จ านวน ๒  ตัว 
     ๑. โซฟาส านักงาน ขนาดกว้าง ๘๙๐ X ลกึ ๘๐๐ X สงู ๗๕๐  มม.   
     ๒. โครงไม้ท าจากไม้ PARTICLE BOARD หนา ๑๙ มม. เสริมด้วยไม้กระดูก หนา ๒๕ มม.  
          เพื่อความ แข็งแรง  
     ๓. ฟองน้ า>เบาะน่ังหนา ๓-๑/๒ นิว้  ฟองน้ าพนกัพิงหนา ๒-๑/๒ นิว้  
     ๔. ห้มุด้วยหนังเทียม ( synthetic leather )  ทนทานรอยขีดข่วนได้ดี  สามารถทนการขัดถู   
          โดยผ้าสักหลาด   ขณะมีแรงกดทับ ๒.๕ Kg. มากกว่า ๒๐๐๐ ครั้ง 
      ๕. ขาโซฟาท าจากยางเกรด A อยา่งดี ๖. บริษัทฯ เป็นผ้ผูลิตทีได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ 
          ฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

         ๓.)  โต๊ะกลาง   จ านวน ๑  ตัว 
โครงผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเกรดเอ ขนาดโดยประมาณ 90 x 60 x 40 ซม. มีช้ันวางของ
ด้านล่าง และมีกระจกกลาง 

      ๔.๑๔  โต๊ะบรรยาย พร้อมเกา้อ้ี  จ านวน  ๘  ชุด 
            รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
         ๑)  โตะพับเอนกประสงคขนาดกวาง๑๖๐๐Xลึก๖๐๐X สงู๗๕๐ มม. 

    คุณลักษณะเฉพาะ  
     ๑. หนาโตะท าจากไม้ PARTICLE BOARD ความหนา ๒๕mm. เคลือบผิว MELAMINE    
         RESIN FILM ดวยระบบ SHORT CYCLE ปดขอบดวย PVC (Edge Band) หนา ๑ mm.    
         ดวยเครื่องอัตโนมัติปองกันการกระแทก  
     ๒. ขาโตะท าแปปกลมรีดปลายเรียว ขนาด Ø ๔๗ mm.  
     ๓. ปลายขามีลอขนาดเสนผานศูนยกลาง ๖๐ มม.มีเบรคปองกันการเลื่อนไถลขณะใชงาน  
     ๔. คานกลางท าจากแปปกลมรีดข้ึนรูป ขนาด Ø ๕๐ mm.  
     ๕. เพลทรับหนาโตะท าจากเหล็กแผ่นพับข้ึนรูปหนา ๓ mm.  
     ๖. แผนปดหนาท าจากเหล็กแผนพับข้ึนรูปหนา ๑ mm.  
     ๗. ตะแกรงวางของ ท าจากอลูมิเนียมกลมขนาด Ø ๑๒ mm. สามารถรับน้ าหนักไดไมเกิน 
         ๒๕ kg.  
     ๘. หนาโตะสามารถพับเก็บไดเพื่อความสะดวกและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  
     ๙. สวนที่เปนเหล็กทั้งหมดตองผานการท าความ สะอาดผิวงาน ลางไขมันเคลือบผิวเพื่อปอง 
         กันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะดวยการ เคลือบ IRON PHOSPHATE  ดวยระบบ SPRAY  
         พนสีน้ าคุณภาพสูงและอบความรอนที่อุณหภูมิไม่นอยกวา ๑๓๕    C ความหนา ของสี  
         ๒๐- ๒๕   MICRON  

        ๒) เก้าอ้ีส านักงาน 
คุณลักษณะเฉพาะ  
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๑. เก้าอี้ส านักงาน ขนาดกว้าง ๕๕๐ x ลกึ ๕๐๕ x สงู (๙๓๐-๑๐๒๕) มม.   
๒. พนกัพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่ายอย่างดี  
๓. เบาะน่ังบุด้วยฟองน้ าเกรด A อยา่งดี พร้อมหุ้มด้วยผ้าตาข่าย มีรูระบายอากาศ ท าให้การนั่ง 
    สมัผัสนุม่ สบายดีย่ิงข้ึน  
๔. เท้าแขนท าด้วยพลาสติกชนิด PP (โพลี-โพรพิลีน)  
๕. ชุดขาปรับระดับสูง – ต่ า ด้วยโช๊คแก๊ส 
๖. การโยกเอนของก้อนโยกด้วยระบบสปริงปรับเอนได้อิสระ มีระบบ Safety Lock ปรับล็อคสูง- 
    ต่ าได้  
๗. ขาเก้าอี้ ๕ แฉก ท าจากเหล็กชุบโครเมียม และลูกล้อท ามาจาก PU    

 ๓.๑๕  โตะ๊ท างานเหล็กพร้อมกระจก  พร้อมเก้าอ้ี   จ านวน  ๖  ชุด 
        รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะครุภัณฑ ์

๑. โต๊ะท างานเหล็ก ๔ ฟุต  
         ๑.  ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ x ๖๖๐ x ๗๕๐ มม. (กว้าง x ลึก x สูง) 
         ๒.  พร้อมกระจกตัดตามขนาดของหน้าโต๊ะ หนา ๒ หนุ 
         ๓.  หน้าโต๊ะท าจากเหล็ก PVC 

       ๔.  ลิ้นชักกลางท าจากเหล็กแผ่น  เลื่อนเข้าออกด้วยรางลิ้นชักระบบลูกล้อพลาสติก      
            พร้อมกุญแจล็อคไม่นอ้ยกว่า  ๑  ชุด 

         ๕.  ลิ้นชักข้างและตัวถังลิ้นชักข้างท าจากเหล็กแผ่น  เลื่อนเข้าออกด้วยรางลิ้นชัก 
            ระบบลูกลอ้พลาสติก พร้อมกญุแจล็อค  ๑  ชุด  ในลิ้นชักบนมีถาดใส่เครือ่ง 
            เขียนท าจากพลาสติกฉีดข้ึนรปู 

          ๖. ขาด้านข้างท าจากเหล็กแผ่น ที่พักเท้าท าจากเหลก็แผ่น พับข้ึนรปู บรเิวณปลาย 
            ขามีปุ่มปรบัระดบั  

  ๒.  เก้าอ้ีส านักงาน 
        ๑.  เก้าอี้บุด้วยฟองน้ าหุ้มผ้า Mesh อย่างหนา 

            ๒.  พนักพิงหลังตาข่าย Mesh 
            ๓.  พนักพิงแยกส่วนอสิระจากเบาะน่ัง 
           ๔.  ปรับข้ึนลงด้วยระบบไฮโดรลิค  

        ๕.  หมุนได้โดยรอบ  

 ๓.๑๖  เกา้อ้ีเล็คเชอร์  (ประจ าห้องเรียน จ านวน  ๔๘๐ ตัว)   จ านวน  ๑๒ ห้อง 
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
   ๑. เก้าอี้ขนาด กว้าง ๕๖ x ๗๑ x ๙๐ ซม.    
   ๒. โครงเก้าอี้ท าจากเหลก็แป๊บเหลี่ยม ขนาด ๖  หุน หนา ๑.๒  มม. ชุบโครเมี่ยม 
   ๓. ปลายขามียางรองกันกระแทก 
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   ๔. เบาะน่ังใช้ฟองน้ าวิทยาศาสตร์ตัดแตง่ข้ึนรูป หนา ๒ นิ้วหุ้มหนงัพีวีซี หนา ๐.๗ มม. 
   ๕. แผ่นเล็คเชอรเ์ปิดปิดได้ และสามารถถอดออกจากตัวเก้าอี้ได้    

 ๕.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ระยะเวลา จ านวน  ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 ๖.  ระยะเวลาส่งมอบ 
   การส่งมอบพัสด ุภายใน  ๖๐ วัน  

 ๗.  วงเงินในการจัดหา 
  วงเงินงบประมาณ  ๒,๘๑๕,๒๐๐บาท ( สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  ราคากลาง  ๒,๘๑๕,๒๐๐บาท ( สองล้านแปดแสนหนึ่งหมืน่ห้าพันสองรอ้ยบาทถ้วน) 
  ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐ บาท ( ห้า
พันบาทถ้วน ) จากราคากลาง และการเสนอราคาลดครั้งถัด ๆ  ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพัน
บาทถ้วน)  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว   

 ๘.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
  ช่ือผู้ติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์   หมู่ ๘ ต าบลนอกเมือง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐ 
  อีเมล์ แอดเดรส :  siriluk_add@hotmail.com 
  โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๔๔๑๔-๒๑๐๗   ต่อ ๓๐๘  / ๐-๔๔๑๔-๒๑๐๘ 

  ที่อยู่เจ้าของงาน/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์   หมู่ ๘ 
ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐ 
 

    หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยู่ขา้งต้น        

 

 ประกาศ  ณ วันที่ ๑๖  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ ๒๑  เดือนสิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

_____________ 
 

คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา 
 
 

ลงช่ือ ...............................................ประธานกรรมการ 
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                                            (พระครูศรสุนทรสรกจิ ผศ.ดร.)      
 
 
ลงช่ือ ................................................. กรรมการ 
            (พระครูสริิธรรมวรคุณ) 

 
ลงช่ือ ..........................................กรรมการและเลขานุการ 
         (นางสาวศิริลกัษณ์  เติมกล้า) 
 

 
 

 


