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ซื่อครุภัณฑ์ ชุดศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

1. รายละเอียดทั่วไป
เป็นศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต ที่ซ่วยเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามแนววิถีชีวิตใหม่ที่ทันสมัย
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลที่หลากหลายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันให้กับนักเรียน นักศึกษา ประซาขนและ
คนในชุมซน ปรร;กอบด้วยรายการ ดังนี้
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All เก One สำหรับงานประมวลผล
จำนวน 15 เครื่อง
1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
พร้อมจอรับภาพซนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว
จำนวน 1 ชุด
1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
จำนวน 1 เครื่อง
1.4 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จำนวน 1 เครื่อง
1.5 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
จำนวน 15 ชุด
1.6 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU
จำนวน 1 เครื่อง

(นางส่าวิจันทิมา วรรณโซติ)
ประธานกรรมการ

(นายฉัตรขัย โคกระบือ)
กรรมการ

(นางสาวนพณัซ เปสุริยะ)
กรรมการและเลขบุการ
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ชื่อครุภัณฑ์ ชุดสนย์บริการอินเตอร์เนิต
รายการ 1.นครื่องคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ All เท One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 15 เครื่อง
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องการไข้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จำนวน 1 หน่วย
1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
1.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการไข้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
2GB
1.4 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
1.6 มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
1.7 มีข่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ข่อง
1.8 มีซ่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ซ่อง
1.9 มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
1.10 สามารถใข้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, ท, ac) และ Bluetooth
1.11 มีแป้นพิมพ์มาตรฐาน (Keyboard) สนับสนุนการไข้ภาษาไทย (มีอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์
บนแป้นพิมพ์) จำนวน 1 หน่วย
1.12มีอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Mouse) พร้อมแผ่นรองจำนวน 1 หน่วย
2. วัสดุอุปกรณ์ทุกชี้นเป็นของใหม่ สภาพสม'มูรณ์ ยังไม่ผ่านการใข้งาน
3. ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานค้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หรือ มอก. 9001
4. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายของเหล็กไฟฟ้า เซ่น FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CISPR
หรือ มอก. 1956 เป็นอย่างน้อย
5. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย เซ่น UL หรื CE หรือ TUV หรือ ETL หรือ มอก.!561 เป็น
อย่างน้อย
6. รับประกันพร้อมบริการและอะไหล่ฟรี 1 ปี นับตั้งแต่ล่งมอบ

(นางสาวจันทิมา วรรณโขติ)
ประธานกรรมการ

(นายฉัตรขัย โคกระบือ)
กรรมการ

(นางสาวนพณัข เปสุริยะ)
กรรมการและเลขนุการ
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ชื่อครุภัณฑ์ ขุดศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต____________________________________________________
รายการ 1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพทแยงมุม
150 นิ้ว จำนวน 1 ขุด
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเดอร์
1.1 เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์ เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดิโอ เป็นเครื่อง
ฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกว่า
1.2 ระบบ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
1.3 ความสว่างสูงสุดใบการฉายภาพไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumen
1.4 ให้ความละเอียดในการฉายภาพ 1024x768 Pixel ในระบบ XGA
1.5 มีอัตราความคมซัดไม่น้อยกว่า (Contrast Ratio) 1,500:1 ขนาดภาพไม่น้อยกว่า 30 - 300 นิ้ว
1.6 มีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องฉายภาพจากระยะไกล (Remote Control) ได้
1.7 ใช้ได้กับไฟฟ้า 100-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์
1.8 มีคู่มีอใช้งาน พร้อมกระเป๋าใส่เครื่องฉาย
จรรับป้า.พ
1.9 จอรับภาพขนิดแขวน ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว
1.10 เนื้อจอสีขาว ด้านหลังเคลือบสีดำ ทำจากวัสดุ Fiber ทนต่อการฉีกขาดและสามารถทำความสะอาดได้
1.11 มีระบบลูกปีนกลมส้อคแกนหมุน เพื่อความมั่นใจในการล็อคของจอ และให้การใช้งานที่ราบรื่น
1.12 บังคับจอ ขึ้นลง หยุด ด้วยสวิทซ์ หรือรีโมทคอนโทรล
1.13 จอภาพสามารถม้วนเก็บใบกล่องจอได้
1.14 ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
2. วัสดุอุปกรณ์ทุกขึ้นเป็นของใหม่ สภาพสมรุเรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน
3. ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 หริอ มอก. 9001
4. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าเข่น FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CISPR
หรือ มอก. 1956 เป็นอย่างน้อย
5. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย เข่น UL หรือ CE หรือ TUV หรือ ETL หรือ มอก. 1561 เป็น
อย่างน้อย
6. รับประกันเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี, หลอดภาพที่เสนอต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ
2,000 ชั่วโมง แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

(นางส์าวิจัน ทมา ว่รรณโขติ)
ประธานกรรมการ

(นา'ยฉัตริซัย โคกรัะบือ')
กรรมการ

(น่างส์าวนพณัซ่ เป๋ส ุริยะ)
กรรมการและเลขนุการ
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ซื่อครุภัณฑ์ ขุดศูนย์,บ ร ิก า ร อ ิน เ ต อ ร ์เ น ็ต ___________________________________________
รายการ 1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 1 เครื่อง
1. รายละเอียดทางเทคนิค
1.1 เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใบเครื่องเดียวกัน
1.2 เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank) จากโรงงานผู้ผลิต
1.3 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
1.4 มึความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm)
1.5 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
1.6 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
1.7 มีถาดป็อนเอกสารรัตโนม้ติ (Auto Document Feed)
1.8 สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
1.9 สามารถทำสำเนาสูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
1.10 สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
1.11 มี'ซ่องเซื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
1.12 มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง หรือสามารถใข้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, ท) ได้
1.13 มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
1.14 สามารถใขุ้1ด้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
2. วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ สภาพสมนุรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน
3. ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หริอ มอก. 9001
4. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายของเหล็กไฟฟ้า เข่น FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CISPR
หรือ มอก. 1956 เป็นอย่างน้อย
5. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย เข่น UL หรื CE หรือ TUV หรือ ETL หรือ มอก.!561 เป็น
อย่างน้อย
6. รับประกันฟรี 1 ปี นับตั้งแต่มีการส่งมอบ

(นางสาวจัน ทิมา วรรณโซติ)
ประธานกรรมการ

(นายฉัตรขัย โคกระบือ)
กรรมการ

(นางสาวนพณัข ฝสุร ิย ะ)
กรรมการและเลขนุการ
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ซื่อครุภัณฑ์ ชุดศนย์บริการอินเตอร์เน็ต
รายการ 1.4 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.1 เป็นเครื่องถ่ายทอดลัญญาณภาพจากวัตลุ เข่น วัตลุ 3 มิติ'พิลมสไลด์ แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
1.2 อุปกรณ์สร้างสัญญาณ แบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ตํ่ากว่า 1/3 นิ้ว
1.3 สามารถฬร่วมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
1.4 ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ตรกว่า 850,000 พิกเซล
1.5 มืระบบการชุมภาพไม่น้อยกว่า 16x (2x Optical, 8x Digital)
1.6 มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้างและมีไฟส่องสว่างด้านล่างชนิด LED
1.7 ซ่องสัญญาณไฟ Input Output อย่างน้อย RGB 2 S-Video xl Video xl USB และ RS-232
2. วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ สภาพสมนุรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน
3. ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 หรือ มอก. 9001
4. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าเข่น FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CISPR
หรือ มอก. 1956 เป็นอย่างน้อย
5. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย เข่น UL หรือ CE หรือ TUV หรือ ETL หรือ มอก. 1561 เป็น
อย่างน้อย
6. รับประกันพร้อมบริการและอะไหล่ฟรี 1 ปี นับตั้งแต่มีการล่งมอบ
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(น่า'งลาวจับทิม่า วรรณโซติ)
ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย โคกระบือ)
กรรมการ

(น่างส่า'วนพณัข่ เปสุริยะ)
กรรมการและเลขนุการ
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ข ุด ค น ย ์บ ร ิก า ร อ ิน เ ต อ ร ์เ น ็ต

รายการ 1.5 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 15 ขุด
1. รายละเอียดทั่วไป
เป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ประกอบสำเร็จ ใชังานทันที่
รายละเอียดทางเทคนิค
2

.

2.1 เป็นโต๊ะที่มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.\
แผ่นหน้าโต๊ะ
มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. จากไม่
หรือ
ที่มีค-วามแข็งแรง ปิด
ทั้ง 5 ด้าน ด้วยพีวีซี
หรือ
สามารถกันนํ้าได้ ทนความร้อนและรอยขีดข่วนได้อย่างดี โดยมี
ซ่องร้อยสายไฟ สายสัญญาณต่างๆได้
เก้าอี้ทุ้มเบาะและพนักพิงด้วยหนังเทียม หรือ พิวีซี มีลักษณะแข็งแรงทนทาน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45
ซม. X ลีก 52 ซม. X สูง 75 ซม.
2.4 โครงขาเก้าอี้ทำจากเหลิกกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 5/16 นิ้ว หนา 1 มม. ดัดและเชื่อมขึ้นรูปซุบด้วยเคลือบ
ผิวด้วยโครเมียมติดตั้งป่มกันกระแทกที่ขา เพื่อลดการเสืยดสืกับพื้น
2 .2

ผ ิว

(to p )

(P V C

Edge)

ผ ล ิต

P a r t ic le

M D F

M e la m in e

2 .3

3.

รับประกันพร้อมบริการและอะไหล่

( น า ง ส า ว จ ัน ท ีม า

ว ร ร ณ โ ซ ต ิ)

ป ระธ า น ก รรม ก า ร

ฟ ร ี

1 ปี นับตั้งแต่มีการล่งมอบ

( น า ย ฉ ัต ร ช ัย

โ ค ก ร ะ บ ือ )

ก รรม ก า ร

( น า ง ส า ว น พ ณ ัซ

เ ป ส ุร ิย ะ )

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ เ ล ข น ุก า ร
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ซื่อครุภัณฑ์ ชุดศนย์บริการอินเตอร์เน็ต
รายการ 1.6 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.1 เป็นเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU
1.2 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตลาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
1.3 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
1.4 เป็นเครื่องปรับอากาศที่มืระบบฟอกอากาศ เซ่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric Grids) หรือ
เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาคฝ่นละอองและอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้
1.5 มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
1.6 เป็นของใหม่ สภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน
1.7 รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วับส่งมอบ

W T o fปี'
(น่าง'สำวจัน่ทํม่า วรรณโซติ)
ประธานกรรมการ

(นายฉัตรขัย โคกระบือ')
กรรมการ

(น ่า งสำวน พ ณ ัข ่เป สุร ิย ะ)
กรรมการและเลขบุการ
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รื่อครุภัณฑ์ ชุดศนย์บริการอินเตอร์เนต
รายละเอิยด!)นๆ
1. วัสดุอุปกรณ์ทุกขํ่นเป็นของใหม่ สภาพสม!1}รณ์ ยังไม่ผ่านการใ#งาน
2. ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใ#!,ฟฟ้าผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
หรือ มอก. 9001
3. ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหสิกไฟฟ้าเข่น
FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CISPR หรือ มอก. 1956 เป็นอย่างน้อย
4. ผลิตภัณฑ์ประ๓ทเครื่องใช้1ฟฟ้าได้รับมาตรฐานความปลอดภัย เข่น UL หรือ CE หรือ TUV หรือ ETL
หรือ มอก. 1561 เป็นอย่างน้อย
5. รับประกันพร้อมบริการและอะไหล่ฟรื 1 ปี นับตั้งแต่มีการล่งมอบ
6. ติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้า

น^

(นาง'ส่าวจัน่ทม่า วร่รณ่โชติ)
ประธานกรรมการ

^

(นายฉัตรชัย โคกระบือ)
กรรมการ

(น่างส์าวนพณ์ซ่ เปสุริยะ)
กรรมการและเลขบุการ

