




เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๐๑

การซื้อครุภัณฑประกอบหองเรียนอัจฉริยะ จํานวน ๒ หอง

ตามประกาศ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลงวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
                  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคา

ซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

 ครุภัณฑประกอบหองเรียนอัจฉริยะ

จํานวน ๗๐ ท่ีน่ัง และ ครุภัณฑประกอบ

หองเรียนอัจฉริยะ จํานวน ๖๐ ที่นั่ง

จํานวน ๒   รายการ

 
พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
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                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว



ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย



ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑประกอบหองเรียนอัจฉริยะ จํานวน ๒ หอง ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง

โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ

ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว



                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
 

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒๘๖,๗๓๐.๐๐ บาท (สองแสน

แปดหมื่นหกพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
 

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด
 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย
 

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที๗่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี
 

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ
 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
 

                          ท้ังน้ี "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันทีก่รมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอ

รายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง

หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา



                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ท้ังกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม



                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๗.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน

๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของ

ท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน



ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.

๒๕๖๒

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทาน้ัน

                          ๑๑.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๑.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา



                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑



1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ 70 ที่น่ัง ประกอบด้วย 

1.1 เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ จ านวน 1 เคร่ือง 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.1.1 เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุแบบ 3 มติิ สามารถใช้งานรว่มกับโปรเจคเตอร์ 

1.1.2 ให้ความละเอียดของภาพสูงสุดในระดับ Full HD 1080p หรอืดีกว่า 

1.1.3 โดยสามารถซูมขยายได้ไม่นอ้ยกว่า 20 เท่า ในแบบ Optical Zoom และไม่น้อยกว่า 12 

เท่าในแบบ Digital Zoom รวมทั้งสามารถปรับโฟกัสได้แบบอัตโนมัติ 

1.1.4 อัตราการแสดงภาพ (Frame Rate) ไม่น้อยกว่า 30 เฟรม/วินาที 

1.1.5 สามารถบันทึกสัญญาณภาพและเสียงกับหนว่ยความจ าภายนอกผ่านช่องตอ่ USB ได้ 

1.1.6 มีไมโครโฟนในตัว 

1.1.7 สามารถ Capture ภาพนิ่งได้ 

1.1.8 สามารถปรับแสง และสี แบบอัตโนมัติ 

1.1.9 สามารถลดแสงสะท้อน (Anti-Reflection) 

1.1.10 มีช่องสัญญาณเข้าแบบ VGA และ HDMI อย่างน้อย อย่างละ 1 ช่อง 

1.1.11 มีช่องสัญญาณออกแบบ VGA และ HDMI อย่างนอ้ย อย่างละ 1 ช่อง 

1.1.12 มีช่องต่อสัญญาณชนิด USB และ RS-232 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

1.1.13 ผูเ้สนอราคาต้องมหีนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

1.2 เคร่ืองควบคุมการน าเสนอและแสดงผลส าหรับผู้สอน จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ชนิด Intel Processor Core i7-7700 หรอืดีกว่า

จ านวน 1 หนว่ย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8M มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.60 GHz หรอืดีกว่า 

1.2.2 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

1.2.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 3 หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 2 

TB มีความเร็วรอบไม่ต่ ากว่า 7,200 รอบต่อนาที 

1.2.4 มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 



1.2.5 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มขีนาดหนว่ยความจ าไม่

น้อยกว่า 2 GB 

1.2.6 มีระบบเสียงแบบ High-definition Audio with 5 channel หรอืดีกว่า 

1.2.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิด Gigabit Ethernet แบบ RJ-45  

1.2.8 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n/ac  

1.2.9 สนับสนุนการท างานแบบเชื่อมตอ่สัญญาณแบบ Bluetooth หรอืดีกว่า 

1.2.10 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

1.2.11 มีแป้นพมิพ์แบบ USB มีอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษพิมพ์ตดิอย่างถาวร 

1.2.12 ม ีOptical Mouse แบบ USB หรอืดีกว่า 

1.2.13 มีจอภาพไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้ แบบ Ultra Wide LED IPS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 

1920x1080 มีช่องเชื่อมต่อแบบ VGA 1 port และ HDMI 1 port เป็นอย่างน้อย 

1.2.14 ตัวเครื่อง จอภาพ คีย์บอร์ดและเมาส์ ต้องเป็นอุปกรณ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า

เดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจาก

โรงงานผลติ 

1.2.15 เป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001  

1.2.16 เป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน Energy Star หรอื

ดีกว่า 

1.2.17 เป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบัน

ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น  FCC 

1.2.18 เป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

1.2.19 มีการรับประกันแบบซ่อมถึงหนว่ยงาน (On-site Service) ฟรีค่าแรงและอะไหล่ อย่าง

น้อย 3 ปี 

1.2.20 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

1.3 อุปกรณ์บริหารจัดการมัลติมีเดียแบบไร้สาย แบบกลุ่มย่อย จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 



1.3.1 มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อ แบบ HDMI และ VGA อย่างละ 1 ช่องเป็นอย่างนอ้ย ซึ่ง

สามารถแสดงผลได้พร้อมกัน 

1.3.2 มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

1.3.3 มีช่องเชื่อมต่อ LAN (RJ45) แบบ Gigabit Ethernet ที่รองรับ POE (Power Over Ethernet) 

อย่างนอ้ย 1 ช่อง 

1.3.4 มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาออก อย่างน้อย 1 ช่อง 

1.3.5 รองรับความละเอียดได้ทั้ง Standard และ Widescreen  

1.3.6 รองรับการแสดงภาพได้อย่างนอ้ย 2 จอภาพพร้อมกัน 

1.3.7 รองรับการเชื่อมต่อ WiFi มาตรฐาน IEEE802.11b/g/n/ac  

1.3.8 รองรับมาตรฐานความปลอดภัย WEP, WPA, WPA2 เป็นอย่างนอ้ย 

1.3.9 มีแถบเครื่องมือวาดเขียน และ White Board ให้เรียกใช้บนจอ ช่วยใหส้ามารถวาดภาพ

และเขียนอธิบายเพิ่มเติมบนหน้าจอ  

1.3.10 สามารถใช้งานรว่มกับ Mobile Device ในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ไดเ้ป็น

อย่างนอ้ย 

1.3.11 รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 7/8/8.1/10 และ Mac OSX 10.9 ขึน้

ไป 

1.3.12 สามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้ 

1.3.13 สามารถควบคุมการสลับหน้าจอของการแสดงผลผ่านเว็บเบราเซอร์ ได้เป็นอย่างน้อย 

1.3.14 มีการรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

1.3.15 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

1.4 กล้องติดตามวิทยากรแบบ PTZ ส าหรับการบันทกึการเรียนการสอน จ านวน 1 ตัว 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.4.1 เป็นกล้องวิดีโอความละเอียดสูงแบบ FULL HD 1080p หรอืดีกว่า 

1.4.2 สามารถก าหนดต าแหนง่กล้อง (Position Preset) ไม่น้อยกว่า 255 ต าแหน่ง 

1.4.3 มีเลนส์ซูมที่สามารถขยายภาพแบบ Optical Zoom ได้ไมน่้อยกว่า 20 เท่า 

1.4.4 สามารถ Pan / Tilt ได้ 170 องศาในแนวนอน และ 90 องศา ในแนวตั้ง หรอืดีกว่า 



1.4.5 มีเซ็นเซอร์ 1 / 2.8” 2MP CMOS หรอืดีกว่า 

1.4.6 มี Video S/N Ratio มากกว่า 55 dB 

1.4.7 มีคา่ Minimum illumination 0.5 lux 

1.4.8 สามารถปรับ Gain Control / White Balance ได้ทั้งแบบ Auto และ Manual  

1.4.9 มีช่องเชื่อมต่อแบบ Ethernet ที่รองรับ PoE  

1.4.10 มีช่องเชื่อมต่อแบบ SDI และ HDMI 

1.4.11 มีช่องต่อการควบคุมแบบ RS-232 เพื่อสั่งงานจากอุปกรณ์ควบคุมภายนอกได้ 

1.4.12 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

1.5 จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว แบบสัมผัส (Interactive Board) พร้อมขาตั้งแบบมี

ล้อเลื่อน จ านวน 1 จอ  

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.5.1 เป็นจอรับภาพระบบสัมผัส (Touch Screen) แบบ IR (Infrared) ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิว้ 

โดยวัดตามแนวทแยงจากขอบถึงขอบ  

1.5.2 อัตราส่วนจอภาพ (Aspect Ratio) ขนาด 16:9 หรอืดีกว่า 

1.5.3 มุมมองในการมอง (Viewing Angle) ไม่น้อยกว่า 175 องศา 

1.5.4 ความสว่างหน้าจอ (Brightness) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 แคนเดลา/ตารางเมตร 

1.5.5 เป็นจอภาพระดับสูงรองรับการใชง้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า 16 ช่ัวโมง/วัน 7 วัน/สัปดาห์ 

(16/7) 

1.5.6 สามารถสัมผัสหนา้จอแบบ (Multi Touch Screen) รองรับอย่างนอ้ย 10 จุด  

1.5.7 มีโปรแกรมการจัดการส าหรับใช้งาน (Interactive Whiteboard Software) ที่อยู่ภายใต้

การพัฒนาของผูผ้ลิตจอภาพ 

1.5.8 มีฟังก์ชัน Power On/Off Timer ส าหรับตั้งเวลาการเปิด-ปิดเครื่องได้ 

1.5.9 ความละเอียดจอภาพในระดับ Full HD 1,920x1,080 พิกเซลหรอืดีกว่า 

1.5.10 ความไวต่อการตอบสนอง (Response Time) ขนาดไม่น้อยกว่า ระดับ 8 ms (G to G) 

1.5.11 มีล าโพงในตัวเครื่อง ก าลังขับไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ (10 วัตต์ x 2) 

1.5.12 มี Wireless LAN Built-in ส าหรับรองรับการน าสัญญาณภาพจาก Smart Phone  



1.5.13 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ RS-232 ส าหรับควบคุมการท างานจากภายนอก  

1.5.14 มีการรับประกันแบบซ่อมถึงหนว่ยงาน (On-site Service) ฟรีค่าแรงและอะไหล่ อย่าง

น้อย 3 ปี 

1.5.15 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

1.6 แผงรับ-ส่ง สัญญาณ HDMI/VGA  ระยะไกล จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.6.1 HDMI สนับสนุนความละเอียดวิดโีอระดับ 4 K  

1.6.2 VGA สนับสนุนความละเอียดวิดีโอระดับ WUXGA 

1.6.3 สามารถส่งสัญญาณในระดับ 1080p ได้ไกลสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

1.6.4 รองรับระบบ HDCP และ HDTV 

1.6.5 รองรับ EDID 

1.6.6 รองรับ Data Rate สูงสุดไม่น้อยกว่า 10.2 Gbps 

1.6.7 มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ HDMI อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ 

1.6.8 มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ VGA หรอื HD15Pin อย่างนอ้ย 1 ช่องสัญญาณ 

1.6.9 มีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ HDBaseT หรอืเทียบเท่า 

1.6.10 มีช่องต่อสัญญาณ RS232 ส าหรับควบคุมการท างานจากอุปกรณ์ภายนอก 

1.7 อุปกรณ์เลือกสัญญาณแบบ Multi Format จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.7.1 มช่ีองเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้า แบบ Display Port ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

1.7.2 มช่ีองเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้า แบบ Video ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

1.7.3 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้า แบบ VGA ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

1.7.4 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้า แบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

1.7.5 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาออก แบบ HDBaseT ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

1.7.6 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาออก แบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

1.7.7 มีช่องต่อสัญญาณ RS232 ส าหรับควบคุมการท างานจากอุปกรณ์ภายนอก 

1.7.8 มีรีโมทไร้สายควบคุมการท างาน 



1.7.9 รองรับ Multi-Standard ทั้ง PAL และ NTSC 

1.7.10 มีความสามารถในการท า Picture-in-Picture ได้ 

1.7.11 มีฟังก์ชัน Zoom เป็นอย่างน้อย 

1.7.12 รองรับระบบ EDID หรอืดีกว่า 

1.7.13 มี Non-Volatile Memory ส าหรับการบันทึกการตั้งค่าครั้งสุดท้าย 

1.8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI แบบ 1 input 4 output จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.8.1 มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ HDMI อย่างน้อย 1 ช่อง 

1.8.2 มีช่องต่อสัญญาณขาออกพร้อมขยายสัญญาณ HDMI ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

1.8.3 สามารถรองรับสัญญาณสูงสุดได้ถึงระดับ Ultra HD (4K) 

1.8.4 สามารถรองรับ Bandwidth ได้ สูงสุด 18 Gbps  

1.8.5 สามารถรองรับมาตรฐาน HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) 

1.9 อุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณ HDMI ระยะไกล จ านวน 4 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.9.1 สามารถส่งสัญญาณ HDMI ผา่น HDBaseT ได้ โดยสามารถส่งสัญญาณผ่านสาย 

Cat5/Cat5e/Cat6 

1.9.2 สามารถรองรับสัญญาณสูงสุดได้ถึงระดับ Ultra HD(4K) 

1.9.3 สามารถรองรับ Bandwidth ที่ 10.2 Gbps เป็นอย่างนอ้ย 

1.9.4 สามารถรองรับ HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) 

1.9.5 สามารถรองรับ EDID 

1.9.6 สามารถรองรับสัญญาณสูงสุดได้ถึงระดับ Ultra HD(4K) 

1.10 อุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณ VGA ระยะไกล จ านวน 2 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.10.1 สามารถส่งสัญญาณ VGA พร้อมเสียงผ่านสาย CAT5e หรอืดีกว่า 

1.10.2 สามารถส่งสัญญาณในระดับ 1280x1024 ได้ไกลสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

1.10.3 สามารถปรับระดับความเข้มของสัญญาณได้ในตัว 

1.10.4 สามารถรองรับสัญญาณได้ถึงระดับ WUXGA (1920x1200) ได้ 



1.10.5 สามารถรองรับ RS-232 ส าหรับการควบคุมจากภายนอก 

1.10.6 สามารถรองรับสัญญาณเสียงแบบ Mono 

1.11  เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 7000 ANSI Lumens แบบ Wide Screen พร้อมขา

แขวน จ านวน 1 เคร่ือง 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.11.1 ให้ละเอียดภาพไม่น้อยกว่าระดับ WXGA(1,280x800 Pixels) 

1.11.2 ให้ความสวา่งไม่นอ้ยกว่า 7000 ANSI Lumens 

1.11.3 อัตราความคมชัด (Contrast ratio) ไม่น้อยกว่า 5000:1 

1.11.4 มีการกระจายแสง (Uniformity) ไม่น้อยกว่า 90% 

1.11.5 สามารถฉายภาพได้ตัง้แต่ขนาด 40 นิว้ จนถึง 400 นิว้ หรือดกีว่า 

1.11.6 มีช่องต่อสัญญาณดังนี้ 

 HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 

 VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 

 Video ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 

 RS-232 ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ ส าหรับควบคุมการท างานจากภายนอก 

 RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ ส าหรับเชื่อต่อกับเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

1.11.7 มีฟังก์ชันการแก้ไข Key Stone ในแนวตั้งไมน่้อยกว่า ±40 องศา และแนวนอนไม่น้อย

กว่า ±30 องศา 

1.11.8 รองรับ Digital Link 

1.11.9 มีการรับประกันตัวเครื่องอย่างนอ้ย 3 ปี และหลอดภาพอย่างนอ้ย 1 ปี 

1.11.10 มีการส ารองอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากเจา้ของผลติภัณฑ์ 

1.11.11 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

1.12 จอรับภาพชนิด Wide Screen อัตราส่วน 16:9 แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด

ไม่น้อยกว่า 240 นิ้ว จ านวน 1 จอ 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.12.1 เป็นจอรับภาพ วัดตามแนวทแยงมุมมีขนาดไม่น้อยกว่า 240 นิว้ อัตราส่วน 16:9 



1.12.2 สามารถควบคุมการดึงจอรับภาพลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และสามารถหยุด

จอรับภาพได้ทุกต าแหน่ง ด้วยรีโมทแบบมีสาย หรอืไร้สายได้ 

1.12.3 เนือ้จอสีขาว Matt White หรอืดีกว่า 

1.12.4 เนือ้จอเป็นชิน้เดียวไม่มีรอยต่อ ขอบจอและด้านหลังจอเคลือบสีด า 

1.12.5 สามารถติดตัง้จอรับภาพได้ทั้งแบบแขวนเพดาน หรอืยึดติดกับผนังได้ 

1.12.6 มรีะบบป้องกันการ Overload และตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายของ

มอเตอร์ 

1.12.7 ชุดรีโมทควบคุม และมอเตอร์ ได้รับมาตรฐาน CE  

1.12.8 มีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย 3 ปี 

1.13 ไมโครโฟนชนิดมีสาย พร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.13.1 เป็นไมโครโฟนชนดิไดนามิคหรอืดีกว่า 

1.13.2 มีสวทิซ์ปิด-เปิด 

1.13.3 มีความถี่ตอบสนองไม่แคบกว่า 60-13,000 Hz 

1.13.4 มีทิศทางการรับสัญญาณแบบ Cardioid หรอื Super Cardioid 

1.13.5 ความไวในการรับสัญญาณ -55 Db(1.7 mV) ที่ 1 Pascal 

1.13.6 ความต้านทาน 600 Ohms 

1.14 ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบมือถอื (Dual Handheld) จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.14.1 เป็นชุดไมโครโฟนไร้สายประกอบด้วย เครื่องรับ 1 เครื่อง ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 

2 ตัว 

1.14.2  มีระบบ Automatic Frequency Selection 

1.14.3 เป็นไมโครโฟนไร้สายย่านความถี่ Digital 2.4 GHz 

1.14.4 ค่าความเพีย้นของสัญญาณไม่เกิน 0.05% 

1.14.5 ความถี่ตอบสนองไม่แคบกว่า 20 Hz – 20kHz 

1.14.6 สามารถเลือกความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 10 ช่อง 



1.14.7 ตัวรับสัญญาณ สามารถรับสัญญาณแบบ Diversity หรอืดีกว่า และมีช่องต่อ Remote 

Receiver Connector ชนิด RJ45 

1.14.8 ไมโครโฟนมีก าลังส่งไม่น้อยกว่า 10 mW และสามารถใช้งานรว่มกับแบตเตอรี่ชนิด AA 

ได้ 

1.15 เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงระบบสัมผัสแบบดิจติอล ขนาด 8 อินพุท จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.15.1 เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจติอล ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 

1.15.2 มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ Microphone(XLR) / Line ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ 

1.15.3 มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ Stereo ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ 

1.15.4 มีปุ่มปรับเสียง EQ ไม่น้อยกว่า 4 BAND parametric EQ 

1.15.5 มีปุ่มปรับ GEQ ทุกช่องสัญญาณขาออก 

1.15.6 สามารถบันทึกเสียงไม่น้อยกว่า 10 tracks 

1.15.7 มี effects ไม่น้อยกว่า 4 ชุด และตั้งโปรแกรมไม่นอ้ยกว่า 50 Presets  

1.15.8 มีช่องต่อสัญญาณออก 4 AUXES 

1.15.9 มีช่องต่อสัญญาณออก ST L,R 

1.15.10 ตอบสนองความถี่ 20Hz-20kHz หรอืดีกว่า 

1.15.11 ไดนามิคส์เร้นท์ ไม่น้อยกว่า 105 dB 

1.16 เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.16.1 มีปุ่มเรง่ระดับความดัง 

1.16.2 มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญาณเข้า 

1.16.3 ความถี่ตอบสนองไม่แคบกว่า 20Hz-20kHz 

1.16.4 ก าลังขับ ไม่นอ้ยกว่า 500 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม และไม่น้อยกว่า 700 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม 

1.16.5 ความต้านทานขาเข้าไม่น้อยกว่า 20k Ohms balanced 

1.16.6 ความเพีย้นของสัญญาณไม่เกิน 0.05% ที่ 8 โอหม์ 

1.16.7 อัตราส่วนของสัญญาณเสียงตอ่สัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 100 dB 

1.16.8 ความไวในการรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 1.2 Vrms 



1.16.9 Voltage Gain ไม่น้อยกว่า 34 dB 

1.17 ล าโพงสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 น้ิว จ านวน 4 ตู้ 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.17.1 ล าโพงเสียงทุ้มขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิว้ จ านวน 1 ตัว 

1.17.2 ล าโพงเสียงแหลมขนาดไม่น้อยกว่า 0.75 นิว้ จ านวน 1 ตัว 

1.17.3 ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า 80Hz – 20kHz (-3dB) 

1.17.4 ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า 65Hz – 30kHz (-10dB) 

1.17.5 ความไวสัญญาณไม่น้อยกว่า 88 dB  

1.17.6 สามารถปรับเลือกการใชง้านแบบ 70V กับ 100V ได ้

1.18 เคร่ืองบันทึกการเรียนการสอนและการถ่ายทอด จ านวน 1 เคร่ือง 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.18.1 รองรับการบันทึกภาพลงในหนว่ยบันทึกข้อมูลภายในได้ 

1.18.2 มีหน่วยบันทึกข้อมูลภายใน ขนาดไม่น้อยกว่า 30GB 

1.18.3 มีช่องต่อ USB ส าหรับการบันทึกข้อมูลภายนอกได้ 

1.18.4 มีช่องต่อสัญญาณขาเข้า แบบ HDMI อย่างนอ้ย 1 ช่อง 

1.18.5 มีช่องต่อสัญญาณขาออก แบบ HDMI อย่างนอ้ย 1 ช่อง 

1.18.6 มีช่องส าหรับต่อ Keyboard และ Mouse ภายนอกได้ 

1.18.7 มีช่องเชื่อมต่อแบบ RS-232 ส าหรับเชื่อมตอ่กับการควบคุมจากภายนอก 

1.18.8 มีช่องเชื่อมต่อเครอืข่ายแบบ 10/100/1000 Base-T อย่างนอ้ย 1 ช่อง 

1.18.9 รองรับสัญญาณขาเข้าได้ตัง้แตร่ะดับ 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 

640x480 ถึง 1920x1200 เป็นอย่างนอ้ย 

1.18.10 รองรับการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H264 หรอืดีกว่า 

1.18.11 อัตราการส่งข้อมูลภาพที่ 200 kbps-10 Mbps หรอืดีกว่า 

1.18.12 อัตราแสดงภาพ Video Output 30 เฟรมต่อวินาที หรอืดีกว่า 

1.18.13 รองรับการบีบอัดสัญญาณเสียงแบบ AAC-LC MPEG-4 หรอืดีกว่า 

1.18.14 อัตราการส่งข้อมูลเสียง ที่ 80 kbps-320 kbps หรอืดีกว่า 

1.18.15 Sampling Rate ของสัญญาณเสียง 16 bit, 48kHz หรอืดีกว่า 



1.18.16 รองรับการเผยแพรภ่าพบน Network ทั้งแบบ unicast และ multicast 

1.18.17 รองรับ File Transfer Protocol แบบ FTP, SFTP และ CIFS เป็นอย่างนอ้ย 

1.18.18 มีฟังก์ชันการท างาน Auto mixing และ DSP 

1.18.19 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

1.19 เคร่ืองปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล พร้อมระบบควบคุมการท างานแบบรวม

ศูนย์ จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.19.1 เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจติอลที่ม ีDigital Signal Processing (DSP) ในตัว 

1.19.2 รองรับ Analog I/O ได้สูงสุด 24 Channels 

1.19.3 รองรับ Network Audio ได้สูงสุด 128x128 Channels  

1.19.4 รองรับ Acoustic Echo Cancelling สูงสุด 16 Channels 

1.19.5 รองรับ USB Audio ได้สูงสุด 16x16 Channels 

1.19.6 รองรับ GPIO Logic ได้สูงสุด 16x16 Channels 

1.19.7 มีช่องเชื่อมต่อเครอืข่าย แบบ RJ45  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

1.19.8 มีช่องเชื่อมต่อ RS-232 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

1.19.9 มีไฟแสดงสถานะการท างาน 

1.19.10 พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณ RS-232 เป็น IP มีคุณสมบัติดังนี้ 

 สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือขา่ยได้ 

 มีช่องเชื่อมต่อ RS-232 

 มีไฟแสดงสถานะการท างาน 

 สามารถท างานรว่มกับ Web Server ได้ 

 

1.20 จอควบคุมการท างานระบบ แบบสัมผัส ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.20.1 เป็นอุปกรณ์ควบคุมการท างานระบบแบบสัมผัสหน้าจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิว้ 



1.20.2 เป็นจอชนิด LCD หรอืดีกว่า 

1.20.3 ความละเอียดของหน้าจอไม่น้อยกว่า 800x480 pixels 

1.20.4 สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบมีสาย หรอืเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ 

1.21 อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต แบบ PoE จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.21.1 เป็นอุปกรณ์สลับสัญญาณที่มช่ีองเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง และมีช่องเชื่อมตอ่แบบ 

Gigabit Ethernet SFP จ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 ช่อง 

1.21.2 สามารถจ่ายไฟแบบ Power Over Ethernet (PoE) ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af และ 

IEE802.3at ได้ 

1.21.3 มี Switch Capacity ไม่น้อยกว่า 56 Gbps และรองรับ Forwarding Rate หรอื 

Throughput สูงสุดได้ไม่นอ้ยกว่า 41 Mbps 

1.21.4 รองรับ MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16,000 MAC Address 

1.21.5 สามารถท า VLAN ได้ไม่นอ้ยกว่า 4,000 VLAN 

1.21.6 สามารถท า IPv4 และ IPv6 routing Static ได้เป็นอย่างนอ้ย 

1.21.7 สามารถท างานแบบ Link Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad ได้ 

1.21.8 สามารถท า Spanning Tree Protocol (MSTP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 

และ Per-VLAN Spanning Tree (PVST) 

1.21.9 สามารถท า QoS ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.1p, DSCP และมี Queue ไม่น้อยกว่า 8 

ระดับต่อพอรต์ (Hardware Based) 

1.21.10 สามารถก าหนด QoS แบบ Weighted Round Robin, Deficit Round Robin และ Strict 

Priority ได้ 

1.21.11 รองรับ SNMP 

1.21.12 สามารถท า RFC 2131 DHCP Server/Client หรอื DHCP Relay ได้ 

1.21.13 สามารถท า IP Multicast VLAN และรองรับ Multicast ได้ 1,000 กลุ่ม 

1.21.14 สามารถท า Policy-Based Mirroring และ Remote port Mirroring ได้ 

1.21.15 สามารถท า Authentication ผา่น Radius Server หรอื TACACS หรอื TACACS+ ได้ 



1.21.16 อุปกรณ์มีคา่ Mean Time Between Failures (MTBF) ไม่น้อยกว่า 420,000 ช่ัวโมง 

1.21.17 อุปกรณ์ต้องมี PoE Power budget ส าหรับจ่ายไฟแบบ PoE ได้ไม่นอ้ยกว่า 380 Watts 

1.21.18 อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน CSA, EN, UL และ FCC เป็นอย่างน้อย 

1.21.19 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

1.22 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครอืข่ายไร้สาย แบบ Dual Radio 2x2 MIMO จ านวน 2 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.22.1 เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายแบบภายในอาคาร ที่รองรับย่านความถี่ 

2.4 GHz และ 5 GHz เป็นอย่างนอ้ย 

1.22.2 สนับสนุนอุปกรณ์ไร้สายที่อยู่บนมาตรฐาน IEEE802.11a/b/g/n/ac และสนับสนุนการ

ท างานแบบ Multiple-Input Multiple Output (MIMO) แบบ 2x2 ได้เป็นอย่างนอ้ย 

1.22.3 มีช่องเชื่อมต่อเครอืข่าย Gigabit Ethernet แบบ RJ45 อย่างนอ้ย 1 ช่อง 

1.22.4 มีเสาอากาศที่มกี าลังส่งไม่น้อยกว่า 3 dBi ส าหรับคลื่นความถี่วทิยุย่าน 2.4 GHz และ

ไม่น้อยกว่า 2.5 dBi ส าหรับคลื่นความถี่วิทยุย่าน 5 GHz 

1.22.5 รองรับมาตรฐาน IEE802.3af (Power Over Ethernet) หรอืดีกว่า 

1.22.6 สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA2 ได้เป็นอย่างนอ้ย 

1.22.7 สามารถท างานแบบ Radio Dynamic Adjustment (RDA) เพื่อ Assign Channel และ 

Power ได้โดยอัตโนมัติ 

1.22.8 อุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการท า Spectrum Analysis  

1.22.9 อุปกรณ์ต้องรองรับ 80 MHz Channel Bandwidth ได้ 

1.22.10 มีไฟแสดงสถานการณ์ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบการท างาน 

1.22.11 อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, EN และ FCC เป็นอย่างนอ้ย 

1.22.12 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

1.23 อุปกรณ์ส ารองกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2.2KVA แบบ Line Interactive จ านวน 

1 เครื่อง 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 



1.23.1 เป็นอุปกรณ์ส ารองไฟที่ท างานแบบ Line Interactive 

1.23.2 รองรับภาระงาน (Load) ได้ไม่ต่ ากว่า 2200 VA หรอื 1980 Watts 

1.23.3 สามารถท างานที่แรงดัน Input ระหว่าง 160 – 286 V  

1.23.4 สามารถเลือกท างานได้ที่แรงดัน Output 220 หรอื 230 หรอื 240 V 

1.23.5 สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ 0 – 40 องศาเซลเซียส และความชืน้สัมพัทธ์ 0 – 90% 

1.23.6 มีหน้าจอ LED แสดงการท างานที่สามารถแจ้งเตือน Overload และแจ้งเตอืนให้เปลี่ยน 

Battery  

1.23.7 มีเสยีงเตือนให้ทราบว่าก าลังท างานอยู่ในโหมด Battery และ เมื่อ Battery ใกล้หมด 

1.23.8  มีช่องตอ่ส าหรับ Output Connector IEC320 แบบ C13 ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง และ IEC320 

แบบ C19 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

1.23.9 มกีารรับประกันตัวเครื่องและแบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1.23.10 เป็นเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้าแบบติดตัง้เข้ากับตู้ Rack มาตรฐานได้ 

1.24 อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.24.1 เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 

1.24.2 รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ไม่นอ้ยกว่า 16A 

1.24.3 สั่งเปิด, ปิด, รีสตาร์ท  อุปกรณ์ที่เช่ือมต่ออยู่ทั้งหมดหรือ เฉพาะบางช่อง จากระยะไกล 

1.24.4 รองรับ SNMP (Simple Network Management Protocol) 

1.24.5 รองรับการเข้าใช้งานผา่นเว็บบราวเซอร์ได้ 

1.24.6 มีช่อง RS-232 ส าหรับเชื่อมตอ่กับอุปกรณ์ควบคุมภายนอก 

1.24.7 มีช่องเชื่อมต่อ LAN แบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

1.24.8 สามารถติดตั้งเข้ากับตู้ Rack มาตรฐานได้ 

1.25 ตู้สื่อสารส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 15U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 

1 เครื่อง 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.25.1 เป็นตู้จัดเก็บอุปกรณ์มาตรฐาน Rack ปิด มีประตูและสามารถล็อคได้ ขนาด 19 นิว้ 

แบบตั้งพืน้ 



1.25.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 15U  

1.25.3 ท าด้วยวัสดุที่เป็นเหล็ก ผา่นกระบวนการพ่นสีและอบสีอย่างดี 

1.25.4 มีพัดลมระบายอากาศไม่นอ้ยกว่า 1 ชุด และ มีรางไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 ช่อง  

1.25.5 มีกุญแจแบบ Master Key มีหมายเลขและเครื่องหมายการค้าของตูจ้ านวน 3 ดอกและ

ชุดน็อตสกรูตามจ านวน U ของตู้ 

1.25.6 บริษัทผูผ้ลติได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2000 

1.26 อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและการทดสอบระบบ จ านวน 1 ระบบ 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.26.1 การเดินสายภายในอาคารทั้งหมดต้องเดินสายโดยใช้ท่อ EMT  

1.26.2 ผูร้ับจ้างจะต้องเดินสาย เชื่อมจากจุดควบคุมไปยัง จุดใช้งานตามต าแหนง่ของอุปกรณ์ 

และเข้าหัวสาย ในสภาพพร้อมใชง้าน 

1.26.3 สายสัญญาณส าหรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ (VGA) มีคุณสมบัติดังนี้ 

 เป็นสายสัญญาณชนิดมีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน ที่ท าจากฟรอยหุม้ด้วย

ทองแดงถัก หรือดีกว่า 

 ฉนวนด้านนอกท าจากวัสดุ PVC สีด าหรือดีกว่า 

1.26.4 สายสัญญาณ HDMI มีคุณสมบัติดังนี้ 

 สนับสนุนความละเอียดวิดโีอ 4K 

 ฉนวนด้านนอกท าจากวัสดุ PVC สีด าหรือดีกว่า 

1.26.5 สายสัญญาณเสียง มคีุณสมบัติดังนี้ 

 มีแกนน าสัญญาณเป็น Tinned copper หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 22 AWG 

 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 4.5 มลิลิเมตร 

 มี Shield เป็น Aluminum Foil หรอืดีกว่า 

 เปลือกหุม้สายท าจากวัสดุ PVC หรอืดีกว่า 

1.26.6 สายส าหรับล าโพง มีคุณสมบัติดังนี้ 

 มีแกนน าสัญญาณเป็น Tinned copper หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 18 AWG 

 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 5.5 มลิลิเมตร 



 มี Shield เป็น Aluminum Foil หรอืดีกว่า 

 เปลือกหุม้สายท าจากวัสดุ PVC หรอืดีกว่า 

1.26.7 สายส าหรับไมโครโฟน มคีุณสมบัติดังนี้ 

 มีแกนน าสัญญาณเป็น Tinned copper หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 22 AWG 

 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 6 มิลลเิมตร 

 มี Shield เป็น Aluminum Foil หรอืดีกว่า 

 เปลือกหุม้สายท าจากวัสดุ PVC หรอืดีกว่า 

1.27 ระบบบันทกึวิดีโอสื่อการสอนและการให้บรกิารบทเรยีนออนไลน์ จ านวน 1 ระบบ  

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

1.27.1 เป็นซอฟต์แวรส์ าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่าย ที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้องเพื่อให้บริการ

เผยแพร่ภาพไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Set top box, website, smart phone, tablet ได้ 

1.27.2 สามารถรองรับ Protocol ในการแพรภ่าพ ได้ดังตอ่ไปนี้ 

 Flash (RTMP, RTMPT, RTMPS, RTMPE, RTMPTE) 

 Flash (HTTP Streaming) 

 IPhone/iPad (HTTP Steaming) 

 Silverlight (Smooth Steaming) 

 QuickTime/3GPP (RTSP/RTP) 

 IPTV Set top boxes (MPEG-TS) 

1.27.3 สามารถรองรับการกระจายสัญญาณภาพแบบ H264, mp4, mov, 3gp, flv ได้ 

1.27.4 สามารถรองรับการกระจายสัญญาณเสียงแบบ AAC, AAC-LC, HE-AAC, mp3 ได้ 

1.27.5 สามารถรองรับ Video และ Audio Streaming ถ่ายทอดสด (Live) และการเรียกชม

ย้อนหลังได้ (on-demand) 

1.27.6 รองรับ SHOUTcast/icecast 

 

1.28 ข้อก าหนดอื่นๆ 



ผูเ้สนอราคาตอ้งมสี านักงาน ศูนย์บริการ หรอืตัวแทนจ าหน่ายตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือ

ตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม ่เชยีงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ แมฮ่่องสอน ซึ่งพร้อม

ให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใชง้านได้ดีอยู่เสมอ  

ผูเ้สนอราคาจะต้องบ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบในโครงการฯ โดยจะต้องมีการบ ารุงรักษา

ทุก ๆ 6 เดือน หรอือย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลาตามสัญญาการรับประกัน โดยแจ้งขอ

อนุญาตเข้าด าเนินการลว่งหนา้อย่างนอ้ย 2 วัน 

เมื่อได้รับแจง้ปัญหา ทางผูเ้สนอราคาตอ้งมาด าเนนิการแก้ไขปัญหา ณ สถานที่ติดตัง้

ภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในการ

ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา ผู้เสนอราคาต้องท าการเปลี่ยนอุปกรณ์ส ารอง เพื่อให้ทางคณะฯสามารถ

ใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่องก่อน จึงจะด าเนนิการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย ต่อไป โดยไม่

คิดค่าแรงและค่าอะไหล่ 

ผูเ้สนอราคาตอ้งตดิตั้งครุภัณฑ ์ ที่สามารถเชื่อมต่อระบบทั้งหมด ทดสอบการใช้งาน ให้

สามารถใช้งานได้พร้อมอบรมการใชง้านหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ผูเ้สนอราคาตอ้งระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดตอ่ อย่างน้อย 2 เลขหมายที่ชัดเจนในการให้บริการ ทั้ง

ในและนอกเวลาราชการ 

ผูเ้สนอราคาตอ้งจัดท าคู่มอืการใชง้าน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และคู่มอืในการอบรม 

ให้กับทางคณะฯ  
  

 



2. ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรยีนอัจฉริยะ 60 ที่น่ัง ประกอบด้วย 

2.1 เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ จ านวน 1 เคร่ือง 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.1.1 เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุแบบ 3 มิติ สามารถใช้งานรว่มกับโปรเจคเตอร์ 

2.1.2 ให้ความละเอียดของภาพสูงสุดในระดับ Full HD 1080p หรอืดีกว่า 

2.1.3 สามารถซูมขยายได้ไม่นอ้ยกว่า 20 เท่า ในแบบ Optical Zoom และไม่น้อยกว่า 12 เท่า

ในแบบ Digital Zoom รวมทั้งสามารถปรับโฟกัสได้แบบอัตโนมัติอัตราการแสดงภาพ 

(Frame Rate) ไม่น้อยกว่า 30 เฟรม/วินาที 

2.1.4 สามารถบันทึกสัญญาณภาพและเสียงกับหนว่ยความจ าภายนอกผ่านช่องตอ่ USB ได ้

2.1.5 มีไมโครโฟนในตัว 

2.1.6 สามารถ Capture ภาพนิ่งได้ 

2.1.7 สามารถปรับแสง และสี แบบอัตโนมัติ 

2.1.8 สามารถลดแสงสะท้อน (Anti-Reflection) 

2.1.9 มีช่องสัญญาณเข้าแบบ VGA และ HDMI อย่างน้อย อย่างละ 1 ช่อง 

2.1.10 มีช่องสัญญาณออกแบบ VGA และ HDMI อย่างนอ้ย อย่างละ 1 ช่อง 

2.1.11 มีช่องต่อสัญญาณชนิด USB และ RS-232 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

2.1.12 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

2.2 เคร่ืองควบคุมการน าเสนอและแสดงผลส าหรับผู้สอน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ชนิด Intel Processor Core i7-7700 หรอืดีกว่า

จ านวน 1 หนว่ย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8M มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.60 GHz หรอืดีกว่า 

2.2.2 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

2.2.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 3 หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 2 

TB มีความเร็วรอบไม่ต่ ากว่า 7,200 รอบต่อนาที 

2.2.4 มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 



2.2.5 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีขนาดหนว่ยความจ าไม่

น้อยกว่า 2 GB 

2.2.6 มีระบบเสียงแบบ High-definition Audio with 5 channel หรอืดีกว่า 

2.2.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิด Gigabit Ethernet แบบ RJ-45  

2.2.8 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n/ac  

2.2.9 สนับสนุนการท างานแบบเชื่อมตอ่สัญญาณแบบ Bluetooth หรอืดีกว่า 

2.2.10 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0 ไม่นอ้ยกว่า 2 ช่อง 

2.2.11 มีแป้นพมิพ์แบบ USB มีอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษพิมพ์ตดิอย่างถาวร 

2.2.12 มี Optical Mouse แบบ USB หรอืดีกว่า 

2.2.13 มจีอภาพไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้ แบบ Ultra Wide LED IPS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 

1920x1080 มีช่องเชื่อมต่อแบบ VGA 1 port และ HDMI 1 port เป็นอย่างน้อย 

2.2.14 ตัวเครื่อง จอภาพ คีย์บอร์ดและเมาส์ ต้องเป็นอุปกรณ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า

เดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจาก

โรงงานผลติ 

2.2.15 เป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 

2.2.16 เป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน Energy Star หรอื

ดีกว่า 

2.2.17 เป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบัน

ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น  FCC 

2.2.18 เป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

2.2.19 มีการรับประกันแบบซ่อมถึงหนว่ยงาน (On-site Service) ฟรีค่าแรงและอะไหล่ อย่าง

น้อย 3 ปี 

2.2.20 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

2.3 อุปกรณ์บริหารจัดการมัลติมีเดียแบบไร้สาย แบบกลุ่มย่อย จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 



2.3.1 มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อ แบบ HDMI และ VGA อย่างละ 1 ช่องเป็นอย่างนอ้ย ซึ่ง

สามารถแสดงผลได้พร้อมกัน 

2.3.2 มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

2.3.3 มีช่องเชื่อมต่อ LAN (RJ45) แบบ Gigabit Ethernet ที่รองรับ POE (Power Over Ethernet) 

อย่างนอ้ย 1 ช่อง 

2.3.4 มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาออก อย่างน้อย 1 ช่อง 

2.3.5 รองรับความละเอียดได้ทั้ง Standard และ Widescreen  

2.3.6 รองรับการแสดงภาพได้อย่างนอ้ย 2 จอภาพพร้อมกัน 

2.3.7 รองรับการเชือ่มตอ่ WiFi มาตรฐาน IEEE802.11b/g/n/ac  

2.3.8 รองรับมาตรฐานความปลอดภัย WEP, WPA, WPA2 เป็นอย่างนอ้ย 

2.3.9 มีแถบเครื่องมือวาดเขียน และ White Board ให้เรียกใช้บนจอ ช่วยใหส้ามารถวาดภาพ

และเขียนอธิบายเพิ่มเติมบนหน้าจอ  

2.3.10 สามารถใช้งานรว่มกับ Mobile Device ในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ไดเ้ป็น

อย่างนอ้ย 

2.3.11 รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 7/8/8.1/10 และ Mac OSX 10.9 ขึน้

ไป 

2.3.12 สามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้ 

2.3.13 สามารถควบคุมการสลับหน้าจอของการแสดงผลผ่านเว็บเบราเซอร์ ได้เป็นอย่างน้อย 

2.3.14 มีการรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

2.3.15 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

2.4 กล้องติดตามวิทยากรแบบ PTZ ส าหรับการบันทกึการเรียนการสอน จ านวน 1 ตัว 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.4.1 เป็นกล้องวิดโีอความละเอียดสูงแบบ FULL HD 1080p หรอืดีกว่า 

2.4.2 สามารถก าหนดต าแหนง่กล้อง (Position Preset) ไม่นอ้ยกว่า 255 ต าแหน่ง 

2.4.3 มีเลนส์ซูมที่สามารถขยายภาพแบบ Optical Zoom ได้ไมน่้อยกว่า 20 เท่า 

2.4.4 สามารถ Pan / Tilt ได้ 170 องศาในแนวนอน และ 90 องศา ในแนวตั้ง หรอืดีกว่า 



2.4.5 มีเซ็นเซอร์ 1 / 2.8” 2MP CMOS หรอืดีกว่า 

2.4.6 มี Video S/N Ratio มากกว่า 55 dB 

2.4.7 มีคา่ Minimum illumination 0.5 lux 

2.4.8 สามารถปรับ Gain Control / White Balance ได้ทั้งแบบ Auto และ Manual  

2.4.9 มีช่องเชื่อมต่อแบบ Ethernet ที่รองรับ PoE  

2.4.10 มีช่องเชื่อมต่อแบบ SDI และ HDMI 

2.4.11 มีช่องต่อการควบคุมแบบ RS-232 เพื่อสั่งงานจากอุปกรณ์ควบคุมภายนอกได้ 

2.4.12 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

2.5 จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 65 น้ิว แบบสัมผัส (Interactive Board) พร้อมขาตั้งแบบมี

ล้อเลื่อน จ านวน 1 จอ  

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.5.1 เป็นจอรับภาพระบบสัมผัส (Touch Screen) แบบ IR (Infrared) ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิว้ 

โดยวัดตามแนวทแยงจากขอบถึงขอบ  

2.5.2 อัตราส่วนจอภาพ (Aspect Ratio) ขนาด 16:9 หรอืดีกว่า 

2.5.3 มุมมองในการมอง (Viewing Angle) ไม่น้อยกว่า 175 องศา 

2.5.4 ความสว่างหน้าจอ (Brightness) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 แคนเดลา/ตารางเมตร 

2.5.5 เป็นจอภาพระดับสูงรองรับการใชง้านติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า 16 ช่ัวโมง/วัน 7 วัน/สัปดาห์ 

(16/7) 

2.5.6 สามารถสัมผัสหนา้จอแบบ (Multi Touch Screen) รองรับอย่างนอ้ย 10 จุด  

2.5.7 มีโปรแกรมการจัดการส าหรับใช้งาน (Interactive Whiteboard Software) ที่อยู่ภายใต้

การพัฒนาของผูผ้ลิตจอภาพ 

2.5.8 มีฟังก์ชัน Power On/Off Timer ส าหรับตั้งเวลาการเปิด-ปิดเครื่องได้ 

2.5.9 ความละเอียดจอภาพในระดับ Full HD 1,920x1,080 พิกเซลหรอืดีกว่า 

2.5.10 ความไวต่อการตอบสนอง (Response Time) ขนาดไม่น้อยกว่า ระดับ 8 ms (G to G) 

2.5.11 มีล าโพงในตัวเครื่อง ก าลังขับไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ (10 วัตต์ x 2) 

2.5.12 มี Wireless LAN Built-in ส าหรับรองรับการน าสัญญาณภาพจาก Smart Phone  



2.5.13 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ RS-232 ส าหรับควบคุมการท างานจากภายนอก  

2.5.14 มีการรับประกันแบบซ่อมถึงหนว่ยงาน (On-site Service) ฟรีค่าแรงและอะไหล่ อย่าง

น้อย 3 ปี 

2.5.15 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

2.6 แผงรับ-ส่งสัญญาณ HDMI/VGA ระยะไกล จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.6.1 HDMI สนับสนุนความละเอียดวิดโีอระดับ 4 K  

2.6.2 VGA สนับสนุนความละเอียดวิดีโอระดับ WUXGA 

2.6.3 สามารถส่งสัญญาณในระดับ 1080p ได้ไกลสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

2.6.4 รองรับระบบ HDCP และ HDTV 

2.6.5 รองรับ EDID 

2.6.6 รองรับ Data Rate สูงสุดไม่น้อยกว่า 10.2 Gbps 

2.6.7 มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ HDMI อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ 

2.6.8 มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ VGA หรอื HD15Pin อย่างนอ้ย 1 ช่องสัญญาณ 

2.6.9 มีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ HDBaseT หรอืเทียบเท่า 

2.6.10 มีช่องต่อสัญญาณ RS232 ส าหรับควบคุมการท างานจากอุปกรณ์ภายนอก 
2.7 อุปกรณ์เลือกสัญญาณแบบ Multi Format จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.7.1 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้า แบบ Display Port ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

2.7.2 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้า แบบ Video ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

2.7.3 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้า แบบ VGA ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

2.7.4 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้า แบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

2.7.5 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาออก แบบ HDBaseT ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

2.7.6 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาออก แบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

2.7.7 มีช่องต่อสัญญาณ RS232 ส าหรับควบคุมการท างานจากอุปกรณ์ภายนอก 

2.7.8 มีรีโมทไร้สายควบคุมการท างาน 



2.7.9 รองรับ Multi-Standard ทั้ง PAL และ NTSC 

2.7.10 มีความสามารถในการท า Picture-in-Picture ได้ 

2.7.11 มีฟังก์ชัน Zoom เป็นอย่างน้อย 

2.7.12 รองรับระบบ EDID หรอืดีกว่า 

2.7.13 มี Non-Volatile Memory ส าหรับการบันทึกการตั้งค่าครั้งสุดท้าย 

2.8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI แบบ 1 input 4 output จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.8.1 มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ HDMI อย่างน้อย 1 ช่อง 

2.8.2 มีช่องต่อสัญญาณขาออกพร้อมขยายสัญญาณ HDMI ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

2.8.3 สามารถรองรับสัญญาณสูงสุดได้ถึงระดับ Ultra HD (4K) 

2.8.4 สามารถรองรับ Bandwidth ได้ สูงสุด 18 Gbps  

2.8.5 สามารถรองรับมาตรฐาน HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) 

2.9 อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ HDMI ระยะไกล จ านวน 4 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.9.1 สามารถส่งสัญญาณ HDMI ผา่น HDBaseT ได้ โดยสามารถส่งสัญญาณผ่านสาย 

Cat5/Cat5e/Cat6 

2.9.2 สามารถรองรับสัญญาณสูงสุดได้ถึงระดับ Ultra HD(4K) 

2.9.3 สามารถรองรับ Bandwidth ที่ 10.2 Gbps เป็นอย่างนอ้ย 

2.9.4 สามารถรองรับมาตรฐาน HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) 

2.9.5 สามารถรองรับสัญญาณสูงสุดได้ถึงระดับ Ultra HD(4K) 

2.10 อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ VGA ระยะไกล จ านวน 2 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.10.1 สามารถส่งสัญญาณ VGA พร้อมเสียงผ่านสาย CAT5e หรอืดีกว่า 

2.10.2 สามารถส่งสัญญาณในระดับ 1280x1024 ได้ไกลสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

2.10.3 สามารถปรับระดับความเข้มของสัญญาณได้ในตัว 

2.10.4 สามารถรองรับสัญญาณได้ถึงระดับ WUXGA (1920x1200) ได้ 

2.10.5 สามารถรองรับ RS-232 ส าหรับการควบคุมจากภายนอก 



2.10.6 สามารถรองรับสัญญาณเสียงแบบ Mono 

2.11 เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 5000 ANSI Lumens แบบ Wide Screen พร้อมขา

แขวน จ านวน 1 เคร่ือง  

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.11.1 ให้ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่าระดับ WXGA (1,280 x 800 Pixels) 

2.11.2 ให้ความสวา่งไม่นอ้ยกว่า 5000 ANSI lumens   

2.11.3 อัตราความคมชัด (Contrast ratio) ไม่นอ้ยกว่า 16,000 : 1  

2.11.4 มีการกระจายแสง  (Uniformity) ไม่นอ้ยกว่า 85% 

2.11.5 สามารถฉายภาพได้ตัง้แต่ขนาด 30 นิ้ว จนถึง 300 นิ้ว หรอืดีกว่า 

2.11.6 มีช่องต่อสัญญาณ ดังต่อไปนี้ 

 ช่องต่อ HDMI ขาเข้า ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 

 ช่องต่อสัญญาณ Computer ขาเข้า ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 

 ช่องต่อสัญญาณ VIDEO ขาเข้า ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 

 ช่องต่อ RS-232C ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ ส าหรับควบคุมการท างานจาก

ภายนอก 

 ช่องต่อ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ ส าหรับเชื่อมต่อกับเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

2.11.7 มีฟังก์ชันการแก้ไข Key Stone ในแนวตั้งไมน่้อยกว่า  ±35 องศา และ แนวนอนไม่น้อย

กว่า ±35 องศา 

2.11.8 มีระบบ Direct Power Off สามารถท าการปิด Main Power ได้ทันทีหลังจากใช้งาน 

2.11.9 มีการรับประกันตัวเครื่องอย่างนอ้ย 3 ปี และหลอดภาพอย่างนอ้ย 1 ปี 

2.11.10 มีการส ารองอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากเจา้ของผลติภัณฑ์ 

2.11.11 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

2.12 จอรับภาพชนิด Wide Screen อัตราส่วน 16:9 แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด

ไม่น้อยกว่า 130 น้ิว จ านวน 1 จอ 



มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.12.1 เป็นจอรับภาพ วัดตามแนวทแยงมุมมีขนาดไม่น้อยกว่า 130 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 

2.12.2 สามารถควบคุมการดึงจอรับภาพลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และสามารถหยุด

จอรับภาพได้ทุกต าแหน่ง ด้วยรีโมทแบบมีสาย หรอืไร้สายได้ 

2.12.3 เนือ้จอสีขาว Matt White หรอืดีกว่า 

2.12.4 เนือ้จอเป็นชิน้เดียวไม่มีรอยต่อ ขอบจอและด้านหลังจอเคลือบสีด า 

2.12.5 สามารถติดตั้งจอรับภาพได้ทั้งแบบแขวนเพดาน หรอืยึดติดกับผนังได้ 

2.12.6 มีระบบป้องกันการ Overload และตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายของ

มอเตอร์  

2.12.7 ชุดรีโมทควบคุม และมอเตอร์ ได้รับมาตรฐาน CE  

2.12.8 มีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย 3 ปี 

2.13 ไมโครโฟนชนิดมีสาย พร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.13.1 เป็นไมโครโฟนชนดิไดนามิคหรอืดีกว่า 

2.13.2 มีสวทิซ์ปิด-เปิด 

2.13.3 มีความถี่ตอบสนองไม่แคบกว่า 60-13,000 Hz 

2.13.4 มีทิศทางการรับสัญญาณแบบ Cardioid 

2.13.5 ความไวในการรับสัญญาณ -55 Db(1.7 mV) ที่ 1 Pascal 

2.13.6 ความต้านทาน 600 Ohms 

2.14 ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบมือถอื (Dual Handheld) จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.14.1 เป็นชุดไมโครโฟนไร้สายประกอบด้วย เครื่องรับ 1 เครื่อง ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 

2 ตัว 

2.14.2 มีระบบ Automatic Frequency Selection 

2.14.3 เป็นไมโครโฟนไร้สายย่านความถี่ Digital 2.4 GHz 

2.14.4 ค่าความเพีย้นของสัญญาณไม่เกิน 0.05% 

2.14.5 ความถี่ตอบสนองไม่แคบกว่า 20 Hz – 20kHz 



2.14.6 สามารถเลือกความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 10 ช่อง 

2.14.7 ตัวรับสัญญาณ สามารถรับสัญญาณแบบ Diversity หรอืดีกว่า และมีช่องต่อ Remote 

Receiver Connector ชนิด RJ45 

2.14.8 ไมโครโฟนมีก าลังส่งไม่น้อยกว่า 10 mW และสามารถใช้งานรว่มกับแบตเตอรี่ชนิด AA 

ได้ 

2.15 เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงระบบสัมผัสแบบดิจติอล ขนาด 8 อินพุท จ านวน 1 เคร่ือง 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.15.1 เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจติอล ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 

2.15.2 มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ Microphone(XLR) / Line ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ 

2.15.3 มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ Stereo ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ 

2.15.4 มีปุ่มปรับเสียง EQ ไม่น้อยกว่า 4 BAND parametric EQ 

2.15.5 มีปุ่มปรับ GEQ ทุกช่องสัญญาณขาออก 

2.15.6 สามารถบันทึกเสียงไม่น้อยกว่า 10 tracks 

2.15.7 มี effects ไม่น้อยกว่า 4 ชุด และตั้งโปรแกรมไม่นอ้ยกว่า 50 Presets  

2.15.8 มีช่องต่อสัญญาณออก 4 AUXES 

2.15.9 มีช่องต่อสัญญาณออก ST L,R 

2.15.10 ตอบสนองความถี่ 20Hz-20kHz หรอืดีกว่า 

2.15.11 ไดนามิคสเ์ร้นท์ ไม่น้อยกว่า 105 dB 

2.16 เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง 

มีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้หรอืดีกว่า 

2.16.1 มีปุ่มเรง่ระดับความดัง 

2.16.2 มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญาณเข้า 

2.16.3 ความถี่ตอบสนองไม่แคบกว่า 20Hz – 20kHz 

2.16.4 ก าลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม และไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม 

2.16.5 ความต้านทานขาเข้าไม่น้อยกว่า 20k Ohms balanced 

2.16.6 ความเพีย้นของสัญญาณไม่เกิน 0.05% ที่ 8 โอห์ม 

2.16.7 อัตราส่วนของสัญญาณเสียงตอ่สัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 100 dB 



2.16.8 ความไวในการรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 1.2 Vrms 

2.16.9 Voltage Gain ไม่น้อยกว่า 32 dB 

2.17 ล าโพงสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 น้ิว จ านวน 2 ตู ้ 

มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ หรอืดีกว่า 

2.17.1 ล าโพงเสียงทุ้มขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิว้ จ านวน 1 ตัว 

2.17.2 ล าโพงเสียงแหลมขนาดไม่น้อยกว่า 0.75 นิว้ จ านวน 1 ตัว 

2.17.3 ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า 80Hz – 20kHz (-3dB) 

2.17.4 ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า 65Hz – 30kHz (-10dB) 

2.17.5 ความไวสัญญาณไม่น้อยกว่า 88 dB  

2.17.6 สามารถปรับเลือกการใชง้านแบบ 70V กับ 100V ได ้

2.18 เคร่ืองบันทึกการเรียนการสอนและการถ่ายทอด จ านวน 1 เคร่ือง 

มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ หรอืดีกว่า 

2.18.1 รองรับการบันทึกภาพลงในหนว่ยบันทึกข้อมูลภายในได้ 

2.18.2 มีหน่วยบันทึกข้อมูลภายใน ขนาดไม่น้อยกว่า 30GB 

2.18.3 มีช่องต่อ USB ส าหรับการบันทึกข้อมูลภายนอกได้ 

2.18.4 มีช่องต่อสัญญาณขาเข้า แบบ HDMI อย่างนอ้ย 1 ช่อง 

2.18.5 มีช่องต่อสัญญาณขาออก แบบ HDMI อย่างนอ้ย 1 ช่อง 

2.18.6 มีช่องส าหรับต่อ Keyboard และ Mouse ภายนอกได้ 

2.18.7 มีช่องเชื่อมต่อแบบ RS-232 ส าหรับเชื่อมตอ่กับการควบคุมจากภายนอก 

2.18.8 มีช่องเชื่อมต่อเครอืข่ายแบบ 10/100/1000 Base-T อย่างนอ้ย 1 ช่อง 

2.18.9 รองรับสัญญาณขาเข้าได้ตัง้แตร่ะดับ 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 

640x480 ถึง 1920x1200 เป็นอย่างนอ้ย 

2.18.10 รองรับการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H264 หรอืดีกว่า 

2.18.11 อัตราการส่งข้อมูลภาพที่ 200 kbps-10 Mbps หรอืดีกว่า 

2.18.12 อัตราแสดงภาพ Video Output 30 เฟรมต่อวินาที หรอืดีกว่า 

2.18.13 รองรับการบีบอัดสัญญาณเสียงแบบ AAC-LC MPEG-4 หรอืดีกว่า 



2.18.14 อัตราการส่งข้อมูลเสียง ที่ 80 kbps-320 kbps หรอืดีกว่า 

2.18.15 Sampling Rate ของสัญญาณเสียง 16 bit, 48kHz หรอืดีกว่า 

2.18.16 รองรับการเผยแพรภ่าพบน Network ทั้งแบบ unicast และ multicast 

2.18.17 รองรับ File Transfer Protocol แบบ FTP, SFTP และ CIFS เป็นอย่างนอ้ย 

2.18.18 มีฟังก์ชันการท างาน Auto mixing และ DSP 

2.18.19 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

2.19 เคร่ืองปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล พร้อมระบบควบคุมการท างานแบบรวมศูนย์ 

จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.19.1 เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจติอลที่ม ีDigital Signal Processing (DSP) ในตัว 

2.19.2 รองรับ Analog I/O ได้สูงสุด 24 Channels 

2.19.3 รองรับ Network Audio ได้สูงสุด 128x128 Channels  

2.19.4 รองรับ Acoustic Echo Cancelling สูงสุด 16 Channels 

2.19.5 รองรับ USB Audio ได้สูงสุด 16x16 Channels 

2.19.6 รองรับ GPIO Logic ได้สูงสุด 16x16 Channels 

2.19.7 มีช่องเชื่อมต่อเครอืข่าย แบบ RJ45  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

2.19.8 มีช่องเชื่อมต่อ RS-232 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

2.19.9 มีไฟแสดงสถานะการท างาน 

พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณ RS-232 เป็น IP มีคุณสมบัติดังนี้ 

 สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือขา่ยได้ 

 มีช่องเชื่อมต่อ RS-232 

 มีไฟแสดงสถานะการท างาน 

 สามารถท างานรว่มกับ Web Server ได้ 

2.20 จอควบคุมการท างานระบบ แบบสัมผัส ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 1 ชุด  

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 



2.20.1 เป็นอุปกรณ์ควบคุมการท างานระบบแบบสัมผัสหน้าจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิว้ 

2.20.2 เป็นจอชนิด LCD หรอืดีกว่า 

2.20.3 ความละเอียดของหน้าจอไม่น้อยกว่า 800x480 pixels 

2.20.4 สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบมีสาย หรอืเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ 

2.21 อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ตแบบ PoE จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.21.1 เป็นอุปกรณ์สลับสัญญาณที่มช่ีองเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง และมีช่องเชื่อมตอ่แบบ 

Gigabit Ethernet SFP จ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 ช่อง 

2.21.2 สามารถจ่ายไฟแบบ Power Over Ethernet (PoE) ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af และ 

IEE802.3at ได้ 

2.21.3 มี Switch Capacity ไม่น้อยกว่า 56 Gbps และรองรับ Forwarding Rate หรอื 

Throughput สูงสุดได้ไม่นอ้ยกว่า 41 Mbps 

2.21.4 รองรับ MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16,000 MAC Address 

2.21.5 สามารถท า VLAN ได้ไม่นอ้ยกว่า 4,000 VLAN 

2.21.6 สามารถท า IPv4 และ IPv6 routing Static ได้เป็นอย่างนอ้ย 

2.21.7 สามารถท างานแบบ Link Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad ได้ 

2.21.8 สามารถท า Spanning Tree Protocol (MSTP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 

และ Per-VLAN Spanning Tree (PVST) 

2.21.9 สามารถท า QoS ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.1p, DSCP และมี Queue ไม่น้อยกว่า 8 

ระดับต่อพอรต์ (Hardware Based) 

2.21.10 สามารถก าหนด QoS แบบ Weighted Round Robin, Deficit Round Robin และ Strict 

Priority ได้ 

2.21.11 รองรับ SNMP 

2.21.12 สามารถท า RFC 2131 DHCP Server/Client หรอื DHCP Relay ได้ 

2.21.13 สามารถท า IP Multicast VLAN และรองรับ Multicast ได้ 1,000 กลุ่ม 

2.21.14 สามารถท า Policy-Based Mirroring และ Remote port Mirroring ได้ 



2.21.15 สามารถท า Authentication ผา่น Radius Server หรอื TACACS หรอื TACACS+ ได้ 

2.21.16 อุปกรณ์มีคา่ Mean Time Between Failures (MTBF) ไม่น้อยกว่า 420,000 ช่ัวโมง 

2.21.17 อุปกรณ์ต้องมี PoE Power budget ส าหรับจ่ายไฟแบบ PoE ได้ไม่นอ้ยกว่า 380 Watts 

2.21.18 อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน CSA, EN, UL และ FCC เป็นอย่างน้อย 

2.21.19 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

2.22 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครอืข่ายไร้สาย แบบ Dual Radio 2x2MIMO จ านวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.22.1 เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายแบบภายในอาคาร ที่รองรับย่านความถี่ 

2.4 GHz และ 5 GHz เป็นอย่างนอ้ย 

2.22.2 สนับสนุนอุปกรณ์ไร้สายที่อยู่บนมาตรฐาน IEEE802.11a/b/g/n/ac และสนับสนุนการ

ท างานแบบ Multiple-Input Multiple Output (MIMO) แบบ 2x2 ได้เป็นอย่างนอ้ย 

2.22.3 มีช่องเชื่อมต่อเครอืข่าย Gigabit Ethernet แบบ RJ45 อย่างนอ้ย 1 ช่อง 

2.22.4 มีเสาอากาศที่มกี าลังส่งไม่น้อยกว่า 3 dBi ส าหรับคลื่นความถี่วทิยุย่าน 2.4 GHz และ

ไม่น้อยกว่า 2.5 dBi ส าหรับคลื่นความถี่วิทยุย่าน 5 GHz 

2.22.5 รองรับมาตรฐาน IEE802.3af (Power Over Ethernet) หรอืดีกว่า 

2.22.6 สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA2 ได้เป็นอย่างนอ้ย 

2.22.7 สามารถท างานแบบ Radio Dynamic Adjustment (RDA) เพื่อ Assign Channel และ 

Power ได้โดยอัตโนมัติ 

2.22.8 อุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการท า Spectrum Analysis  

2.22.9 อุปกรณ์ต้องรองรับ 80 MHz Channel Bandwidth ได้ 

2.22.10 มีไฟแสดงสถานการณ์ในการเชื่อมตอ่ระหว่างอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบการท างาน 

2.22.11 อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, EN และ FCC เป็นอย่างนอ้ย 

2.22.12 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง 

2.23 อุปกรณ์ส ารองกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2.2KVA แบบ Line Interactive จ านวน 1 

เคร่ือง  



มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.23.1 เป็นอุปกรณ์ส ารองไฟที่ท างานแบบ Line Interactive 

2.23.2 รองรับภาระงาน (Load) ได้ไม่ต่ ากว่า 2200 VA หรอื 1980 Watts 

2.23.3 สามารถท างานที่แรงดัน Input ระหว่าง 160 – 286 V  

2.23.4 สามารถเลือกท างานได้ที่แรงดัน Output 220 หรอื 230 หรอื 240 V 

2.23.5 สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ 0 – 40 องศาเซลเซียส และความชืน้สัมพัทธ์ 0 – 90% 

2.23.6 มีหน้าจอ LED แสดงการท างานที่สามารถแจ้งเตือน Overload และแจ้งเตอืนให้เปลี่ยน 

Battery  

2.23.7 มีเสียงเตอืนให้ทราบว่าก าลังท างานอยู่ในโหมด Battery และ เมื่อ Battery ใกล้หมด 

2.23.8 มีช่องต่อส าหรับ Output Connector IEC320 แบบ C13 ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง และ IEC320 

แบบ C19 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

2.23.9 มีการรับประกันตัวเครื่องและแบตเตอรี่ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

2.23.10 เป็นเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้าแบบติดตัง้เข้ากับตู้ Rack มาตรฐานได้ 

2.24 อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง  

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.24.1 เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 

2.24.2 รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ไม่นอ้ยกว่า 16A 

2.24.3 สั่งเปิด, ปิด, รีสตาร์ท  อุปกรณ์ที่เช่ือมต่ออยู่ทั้งหมดหรือ เฉพาะบางช่อง จากระยะไกล 

2.24.4 รองรับ SNMP (Simple Network Management Protocol) 

2.24.5 รองรับการเข้าใช้งานผา่นเว็บบราวเซอร์ได้ 

2.24.6 มีช่อง RS-232 ส าหรับเชื่อมตอ่กับอุปกรณ์ควบคุมภายนอก 

2.24.7 มีช่องเชื่อมต่อ LAN แบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

2.24.8 สามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้ 

2.24.9 สามารถติดตั้งเข้ากับตู้ Rack มาตรฐานได้ 

2.25 ตู้สื่อสารส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยว่า 15U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ตู้ 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 



2.25.1 เป็นตู้จัดเก็บอุปกรณ์มาตรฐาน Rack ปิด มีประตูและสามารถล็อคได้ ขนาด 19 นิว้ 

แบบตั้งพืน้ 

2.25.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 15U  

2.25.3 ท าด้วยวัสดุที่เป็นเหล็ก ผา่นกระบวนการพ่นสีและอบสีอย่างดี 

2.25.4 มีพัดลมระบายอากาศไม่นอ้ยกว่า 1 ชุด และ มีรางไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 ช่อง  

2.25.5 มีกุญแจแบบ Master Key มีหมายเลขและเครื่องหมายการค้าของตูจ้ านวน 3 ดอกและ

ชุดน็อตสกรูตามจ านวน U ของตู้ 

2.25.6 บริษัทผูผ้ลติได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2000 

2.26 อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและการทดสอบระบบ จ านวน 1 ระบบ 

มีคุณสมบัติดังนี้ หรอืดีกว่า 

2.26.1 การเดินสายภายในอาคารทั้งหมดต้องเดินสายโดยใช้ท่อ EMT  

2.26.2 ผูร้ับจ้างจะต้องเดินสาย เชื่อมจากจุดควบคุมไปยัง จุดใช้งานตามต าแหนง่ของอุปกรณ์ 

และเข้าหัวสาย ในสภาพพร้อมใชง้าน 

2.26.3 สายสัญญาณส าหรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ (VGA) มีคุณสมบัติดังนี้ 

 เป็นสายสัญญาณชนิดมีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน ที่ท าจากฟรอยหุม้ด้วย

ทองแดงถัก หรือดีกว่า 

 ฉนวนด้านนอกท าจากวัสดุ PVC สีด าหรือดีกว่า 

2.26.4 สายสัญญาณ HDMI มีคุณสมบัติดังนี้ 

 สนับสนุนความละเอียดวิดโีอ 4K 

 ฉนวนด้านนอกท าจากวัสดุ PVC สีด าหรือดีกว่า 

2.26.5 สายสัญญาณเสียง มคีุณสมบัติดังนี้ 

 มีแกนน าสัญญาณเป็น Tinned copper หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 22 AWG 

 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 4.5 มลิลิเมตร 

 มี Shield เป็น Aluminum Foil หรอืดีกว่า 

 เปลือกหุม้สายท าจากวัสดุ PVC หรอืดีกว่า 

2.26.6 สายส าหรับล าโพง มีคุณสมบัติดังนี้ 



 มีแกนน าสัญญาณเป็น Tinned copper หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 18 AWG 

 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 5.5 มลิลิเมตร 

 มี Shield เป็น Aluminum Foil หรอืดีกว่า 

 เปลือกหุม้สายท าจากวัสดุ PVC หรอืดีกว่า 

2.26.7 สายส าหรับไมโครโฟน มคีุณสมบัติดังนี้ 

 มีแกนน าสัญญาณเป็น Tinned copper หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 22 AWG 

 เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 6 มิลลเิมตร 

 มี Shield เป็น Aluminum Foil หรอืดีกว่า 

 เปลือกหุม้สายท าจากวัสดุ PVC หรอืดีกว่า 

2.27  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับระบบบันทกึวิดีโอสื่อการสอนและการให้บริการ

บทเรยีนออนไลน์แบบ Multi Devices  จ านวน 1 ระบบ 

มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ หรอืดีกว่า 

2.27.1 มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel XEON E5-2640v4 แบบ 8 Core Processor หรอื

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หนว่ย โดยแต่ละหนว่ยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ า

กว่า 1.7 GHz 

2.27.2 มีหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 64 GB แบบ DDR4 RDIMM หรอื LRDIMM หรอืดีกว่า 

และใช้เทคโนโลยี Smart Memory รองรับการท างานแบบ Advance ECC และ Online 

Spare (หรอื Rank Spare) ได้ 

2.27.3 มี Driver, Firmware, Software Management Tools มาพร้อมกับตัวเครื่อง โดยท าการ

ติดตัง้บน NAND Storage ทีต่ิดตัง้บนเมนบอร์ดจากโรงงาน โดยไม่ต้องใช้แผน่ Driver 

แยกต่างหาก 

2.27.4 มี I/O Expansion Slot แบบ PCI-e หรอืดีกว่า จ านวนอย่างนอ้ย 3 slots และรองรับการ

ขยายเพิ่มได้อกีไม่น้อยกว่า 3 slots 

2.27.5 มีช่องเชื่อมต่อเครอืข่ายแบบ Gigabit Ethernet จ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 ช่องสัญญาณ 



2.27.6 มีฮาร์ดดสิก์ชนิด SATA จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หนว่ย แต่ละหน่วยมีความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7.2K 

2.27.7 มีระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูล (Controller) SATA หรือดีกว่า สนับสนุนการท า RAID 

0,1,5 ได้เป็นอย่างนอ้ย 

2.27.8 มี Power Supply ขนาดไม่ต่ ากว่า 500W จ านวน 2 หน่วย และ Cooling Fans แบบ 

Redundant และรองรับการเปลี่ยนแบบ Hot Plug หรอื Hot Swap ได้ 

2.27.9 มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ และ แบบ Micro SD 

1 ช่องรองรับการใส่ Port Serial เป็นอย่างนอ้ย 

2.27.10 มี Remote Management Port อย่างน้อย 1 ช่อง ส าหรับการบริหารจัดการเครื่องแม่

ข่ายจากระยะไกล  

2.27.11 สามารถติดตั้งในตู้ Rack มาตรฐานได้และมีขนาดไม่เกิน 2U 

2.27.12 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลติภัณฑ์หรอืผู้น าเข้าที่

ได้รับการแตง่ตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาแสดง  

2.28 ข้อก าหนดอื่นๆ 

ผูเ้สนอราคาตอ้งมสี านักงาน ศูนย์บริการ หรอืตัวแทนจ าหน่ายตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือ

ตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม ่เชยีงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ แมฮ่่องสอน ซึ่งพร้อม

ให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใชง้านได้ดีอยู่เสมอ  

ผูเ้สนอราคาจะต้องบ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบในโครงการฯ โดยจะต้องมีการบ ารุงรักษา

ทุก ๆ 6 เดือน หรอือย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลาตามสัญญาการรับประกัน โดยแจ้งขอ

อนุญาตเข้าด าเนินการลว่งหนา้อย่างนอ้ย 2 วัน 

เมื่อได้รับแจง้ปัญหา ทางผูเ้สนอราคาตอ้งมาด าเนนิการแก้ไขปัญหา ณ สถานที่ติดตัง้

ภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในการ

ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา ผู้เสนอราคาต้องท าการเปลี่ยนอุปกรณ์ส ารอง เพื่อให้ทางคณะฯสามารถ

ใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่องก่อน จึงจะด าเนนิการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย ต่อไป โดยไม่

คิดค่าแรงและค่าอะไหล่ 



ผูเ้สนอราคาตอ้งตดิตั้งครุภัณฑ ์ ที่สามารถเชื่อมต่อระบบทั้งหมด ทดสอบการใช้งาน ให้

สามารถใช้งานได้พร้อมอบรมการใชง้านหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ผูเ้สนอราคาตอ้งระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดตอ่ อย่างน้อย 2 เลขหมายที่ชัดเจนในการให้บริการ ทั้ง

ในและนอกเวลาราชการ 

ผูเ้สนอราคาตอ้งจัดท าคู่มอืการใชง้าน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และคู่มอืในการอบรม 

ให้กับทางคณะฯ 


