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ชุดอุปกรณ์ห้องบรรยาย ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
จํานวน  6 ชุด  ประกอบด้วย 
 

1. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.1. เป็นเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า 0.59 นิ้ว ความละเอียดภาพ

ระดับ True WXGA (1280x800 จุด) 
1.2. สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ระดับ VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA และ UXGA 
1.3. กําลังส่องสว่างของแสงขาว (White Light Output) และแสงสี (Color Light Output) ไม่น้อยกว่า  

3,600  lumen 
1.4. ใช้หลอดภาพชนิด UHE กําลังไฟไม่เกิน 210 วัตต์ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6,000 ชั่วโมงในโหมด

ปกติ และไม่น้อยกว่า 10,000 ชั่วโมง ในโหมดประหยัดพลังงาน 
1.5. มีค่ากระจายแสง (Light Output Uniformity) ไม่น้อยกว่า 87 % 
1.6. อัตราส่วนการซูมภาพได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า 
1.7. มีอัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 15,000:1 
1.8. มีช่องต่อสัญญาณอย่างน้อยดังนี้ 

        1.8.1.  Computer port (D-Sub 15 pin) ขาเข้าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
        1.8.2.  Composite (RCA) ขาเข้าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
        1.8.3.  HDMI ขาเข้าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
        1.8.4.  Audio ขาเข้า แบบ RCA (สีขาว 1 ช่อง และสีแดง 1 ช่อง) ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
        1.8.5.  มี USB Port Type A และ Type B อย่างละไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

1.9. สามารถปรับแก้สี่เหลี่ยมคางหมูโดยปรับมุมได้ท้ัง 4 มุม (Quick Corner) เพ่ือรองรับการวางเครื่อง
ฉายแบบเอียงได้ 

1.10. สามารถปรับแก้ไขสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวต้ังและแนวนอน (Keystone Correction) ได้ไม่น้อยกว่า  
+/- 30 องศา และ แบบ Auto ได้ในแนวต้ังเป็นอย่างน้อย 

1.11. มีฟังก์ชั่นหน้าจอหลัก (Home Screen) เพ่ือต้ังค่าเมนูท่ีใช้บ่อย, แสดงสถานะของสัญญาณท่ี
เชื่อมต่อ, แสดงสถานะการต้ังค่าเครือข่าย 

1.12. สามารถเปิดเครื่องได้ทันที เม่ือมีการเชื่อมต่อช่องสัญญานภาพขาเข้า (Auto Power On) และเม่ือมี
กระแสไฟจ่ายเข้าตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ (Direct Power On) เป็นอย่างน้อย 

1.13 . มีฟังก์ชั่นการตรวจจับสัญญาณขาเข้า (input signal) อัตโนมัติ (Auto Source Search) 
1.14. มีปุ่มเลื่อนสไลด์เพ่ือปรับสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวนอน  
1.15. สามารถนําเสนองานผ่าน USB Thumb Drive โดยไม่ต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1.16.รองรับการควบคุมการทํางานของเครื่องผ่านเครือข่าย โดยใช้ซอฟแวร์ Easy MP Monitor 

(อุปกรณ์เสริม) 
1.17. รองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สาย Wireless Connection (อุปกรณ์เสริม) 
1.18. ใช้ช่วงเวลาในการ Start Up ไม่เกิน 6 วินาที 
1.19. มีระบบ Instant Off เพ่ือรองรับการปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องรอ Cool-Down  
1.20. มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาต่างๆไม่น้อยกว่า 15 ภาษา 
1.21. มีฝาปิดครอบเลนส์ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงเป็นส่วนประกอบเดียวกับตัวเครื่อง 
1.22. สามารถฉายภาพ 2 ภาพบนจอเดียวกันจาก 2 แหล่งสัญญานภาพ (Split Screen) 
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1.23. มีระบบป้องกันการใช้งานและการโจรกรรมไม่น้อยกว่า 4 ระบบ 
1.24. ระบบต้ังค่ารหัสในการใช้เครื่อง (Password) 
1.25. ระบบการต้ังรูปภาพ Logo ของหน่วยงาน เพ่ือระบุถึงส่วนงานท่ีเป็นเจ้าของเครื่อง 
1.26. ระบบการล๊อคปุ่มบนตัวเครื่องเพ่ือป้องกันการปรับเปลี่ยนค่ากําหนด (Panel Lock) 
1.27. มีช่องสําหรับสาย Kensington ใช้ต่อสายเคเบิลนิรภัยเพ่ือป้องกันการโจรกรรม 
1.28. ตัวเครื่องมีน้ําหนักไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม   
1.29. รับประกันตัวเครื่อง 2 ปีและรับประกันหลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชั่วโมง สิ้นสุดระยะเวลา

รับประกันเม่ือระยะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน 
 
2. จอมอเตอร์ไฟฟ้า 1 จอ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

2.1. จอรับภาพ โปรเจคเตอร์ แบบมอเตอร์เส้นทแยงมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว 
2.2. เนื้อจอสีขาว Gain = 1 
2.3. ทําจาก Fiber Glass 
2.4. ด้านหลังเคลือบสีดํา ป้องกันการฉีกขาด 
2.5. กระบอกจอ ออกแบบให้สามารถติดต้ังกับผนังและเพดาน 
2.6. ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz  
2.7. มี สวิทซ์ปรับหน้าจอข้ึนลง  

 
3. เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 

3.1. เครื่องปรับอากาศแบบต้ังแขวน (Ceiling) 
3.2. ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู 
3.3. ราคาท่ีกําหนดเป็นราคารวมติดต้ัง 
3.4. เครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU โดยได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ 

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
3.5. เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน 

จากโรงงานเดียวกัน 
3.6. มีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 
3.7. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
3.8. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

3.8.1. แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิทช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว    
5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

3.9. ใช้สารทําความเย็น R410A หรือดีกว่า 
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4. เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 
4.1. เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 10 ช่อง พร้อมภาคขยายเสียง 250 วัตต์ สเตอริโอ จํานวน 1 เครื่อง  
4.2. คุณลักษณะท่ัวไป  

         4.2.1. เครื่องผสมสัญญาณเสียง มีช่องต่อสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 10 ช่อง 
       4.2.2. มีภาคขยายในตัวไม่น้อยกว่า 250 W + 250 W ท่ี 4 ohms หรือ 170 W + 170 W ท่ี 8 ohms 

4.2.3. มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอลรีเวอร์บในตัว สามารถเลือกใช้ได้ไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม ควบคุม
การใช้งานด้วยสวิทช์เท้า 

4.2.4. ช่องสัญญาณเข้า (Input) ท่ี 1 ถึง 4 มีปุ่มสําหรับเลือกสัญญาณ MIC หรือ LINE พร้อม
ด้วยปุ่มลดสัญญาณ 26 dB 

        4.2.5. ช่องสัญญาณเข้า (Input) ท่ี 4 สามารถรับสัญญาณจากอุปกรณ์แบบอิมพีแดนซ์สูงได้  
        4.2.6. มีระบบควบคุมเสียงย้อนกลับ (FEEDBACK SUPPRESSOR)  

       4.2.7. มีระบบอีควอไลเซอร์ชุดหลัก ท่ีสามารถปรับเสียงให้เหมาะสําหรับการพูด ฟังเพลง และ 
เน้นเสียงเบส 

4.2.8. มีระบบป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้ากระแสตรง การใช้งานจนเกิดความร้อนและ
กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด  
4.3. คุณลักษณะทางเทคนิค  

4.3.1. มีภาคขยายในตัวไม่น้อยกว่า 250 W + 250 W ท่ี 4 ohms ท่ี 1 kHz, THD+N น้อยกว่า 
10% (CEA2600) และ 110 W + 110 W ท่ี 1 kHz, THD+N น้อยกว่า 1% 

4.3.2. มีภาคขยายในตัวไม่น้อยกว่า 170 W + 170 W ท่ี 8 ohms ท่ี 1 kHz, THD+N น้อยกว่า 
10% (CEA2600) และ 110 W + 110 W ท่ี 1 kHz, THD+N น้อยกว่า 1% 

        4.3.3. มีมาตรวัดสัญญาณท่ีสามารถแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 6 ตําแหน่ง 
       4.3.4. มีการตอบสนองความถ่ีจากอินพุทถึงลําโพง +1dB/ -4dB (40 Hz ~ 20 kHz) ท่ี 1kHz 
และจากอินพุทถึงมอนิเตอร์ +0.5dB/ -1.5dB (20 Hz ~ 20 kHz) ท่ี 1kHz 

4.3.5. มีค่าความผิดเพ้ียนทางฮาร์โมนิค (THD) จากอินพุทถึงลําโพงไม่เกิน 0.2 % ท่ี 13.8 W 
(40 Hz ~ 20 kHz) หรือไม่เกิน 0.4 % ท่ี 23.2W (1kHz) จากอินพุทถึงมอนิเตอร์ ไม่เกิน 0.05 % ท่ี +10 
dBu (20Hz - 20kHz) 0.009 % ท่ี +20 dBu (1kHz), (THD+N, วัดค่าท่ีความถ่ี 22 kHz LPF) 

4.3.6. มีค่าระดับสัญญาณรบกวนท่ีช่องอินพุทเทียบเท่า -115dBu และสัญญาณรบกวน
หลงเหลือ ต้ังแต่อินพุทถึงลําโพง : -68 dBu (40Hz ถึง 20kHz, โดยปรับ MASTER ไว้ต่ําสุด), อินพุทถึง
มอนิเตอร์ : -99 dBu (20Hz ถึง 20kHz, โดยปรับ MONITOR ไว้ต่ําสุด) 

        4.3.7. มีค่าครอสทอล์ค ไม่เกิน -80dB โดยวัดค่าท่ี 1kHz band pass filter 
4.4. ลําโพง 2 ทาง จํานวน 1 คู่ 
4.5. คุณลักษณะท่ัวไป 

         4.5.1. เป็นตู้ลําโพงชนิด 2 ทางแบบ acoustic suspension 
         4.5.2. ตัวตู้ทําจากพลาสติกแบบ HIPS มาพร้อมขาติดผนัง 
         4.5.3. มีตะแกรง Aluminum coated metal ปิดป้องกันด้านหน้าลําโพง 
         4.5.4. ช่องต่อสายลําโพงกันน้ําแบบ  
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4.6. คุณสมบัติทางเทคนิค 
         4.6.1. ส่วนประกอบ ตัวขับเสียงแหลม แบบ fluid-cooled, coated soft dome  

ขนาด 2.5 ซ.ม. และ ตัวขับเสียงตํ่าเป็นแบบกันน้ํา  waterproof cone ขนาดไม่ต่ํากว่า 20 ซ.ม. 
         4.6.2. การตอบสนองความถ่ีต้ังแต่ 50 Hz ~ 20 kHz  
         4.6.3. รองรับกําลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ (Nominal), 180 วัตต์ (Max. Peak) 
         4.6.4. ความต้านทาน 6 โอห์ม 
         4.6.5. ความไว ท่ี 1 วัตต์, 1 เมตรไม่น้อยกว่า 90 dB SPL 
 
5. ชุด wireless microphone 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 

5.1. Handheld type 
5.2. ใช้ย่านความถ่ี UHF 
5.3. Operating Range 

     5.3.1. Hi Power mode สูงสุดไม่น้อยกว่า 75 เมตร 
     5.3.2. Lo Power mode สูงสุดไม่น้อยกว่า 18 เมตร 

5.4. Audio Frequency Response 50 Hz to 15 k Hz  
5.5. Transmitter  

         5.5.1. RF output  
         5.5.1.1.Hi Power mode 10 MW maximum 
         5.5.1.2.Lo Power mode 1 MW maximum 

5.6. Battery Life ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง (with 2AA batteries) 
 
6. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 

6.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  

6.2. มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  

6.3. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
6.4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย  
6.5. มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว  
6.6. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ แบบ มีแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี

หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
6.7. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
6.8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
6.9. สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 
 



-5- 
 
7. โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าเหล็ก (หน้า 76.2 ซม.) 25 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้ 

7.1. ขนาดไม่น้อยกว่า 153(W) × 76.2(D) × 73.7(H) เซนติเมตร 
7.2. หน้าโต๊ะทําจากเหล็ก SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. พับข้ึนรูปและเสริมความแข็งแรงด้วย 

REINFORCE หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ประกอบและเชื่อมยึด (SPOT WELDING) เพ่ือความแข็งแรง 
7.3. ชุดขาทําจากเหล็กแป๊ป  ขนาดไม่น้อยกว่า 32×32 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ปลายท้ังสี่ด้านมีปุ่ม

ปรับระดับ และคานยึดขาทําจากเหล็กแป๊ป  ขนาดไม่น้อยกว่า 19 × 32 มม.หนาไม่น้อยกว่า1.2 มม. 
7.4. ขาพ่นสี, สามารถพับเก็บได้  
7.5. ผลิตจากผู้ผลิตท่ีได้รับรองมาตรฐาน 9001:2015  

 

8. เก้าอ้ีอเนกประสงค์ 40 ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
8.1. เก้าอ้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 48 (W) X 52 (D) X 78 (H) cm. 
8.2. โครงเก้าอ้ีทําจากเหล็กท่อกลมขนาด Ø22 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ชุปโครเม่ียม ปลายขาท้ัง 4 

ข้างปิดด้วยพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดํา ป้องกันการเสียดสีกับพ้ืน 
8.3. เบาะนั่งทําจากพลาสติก Polypropylene ฉีดข้ึนรูป  
8.4. พนักพิงทําจากพลาสติก Polypropylene ฉีดข้ึนรูปแบบฉลุรูทรงเหลี่ยมเพ่ือระบายอากาศ  

จํานวน 66 รู 
 

9. โต๊ะบรรยาย 1ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
9.1. โต๊ะเหล็ก 4ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 122.7 x ลึก 66.8 x สูง 75 ซม. 
9.2. หน้าโต๊ะทําจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เสริมความแข็งแรงด้วย REIN FORCE 

ทําจากเหล็กแผ่น SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ท่ีผ่านการข้ึนรูปแบบ ROLL FORM ประกอบและเชื่อมยึด 
(SPOT WELDING) เพ่ือความแข็งแรง ผิวหน้าปูทับด้วย PVC หนา 1.2 มม. ขอบโต๊ะยึดปิดด้วยขอบยางฉีดข้ึนรูป 

9.3. ลิ้นชักกลางทําจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. เลื่อนเข้าออกด้วยรางลิ้นชักระบบ
ลูกล้อพลาสติกพร้อมกุญแจล็อค 1 ชุด 

9.4. ตัวถังลิ้นชักข้างทําจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิล เลื่อนเข้าออกด้วยรางลิ้นชัก
ระบบลูกล้อพร้อมกุญแจล็อค 1 ชุด โดยล็อคแบบ CENTRAL LOCK ในลิ้นชักบนมีถาดใส่เครื่องเขียนทําจาก
พลาสติกฉีกข้ึนรูปขอบมือจับลิ้นชักยึดติดขอบอลูมิเนียม 

9.5. ขาโต๊ะด้านข้างและท่ีพักเท้าทําจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พับข้ึนรูปบริเวณ
ปลายขามีปุ่มปรับระดับ ด้านหน้ามีแผ่นปิดเต็มระหว่างขาซ้าย/ขวา ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.  

9.6. ปลายขาทําด้วยพลาสติกหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ 
9.7. ผลิตจากผู้ผลิตท่ีได้รับรองมาตรฐาน 9001:2015  
 

10. เก้าอ้ีสําหรับผู้บรรยาย/ผู้สอน 1 ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
10.1. เก้าอ้ีสําหรับบรรยายโครงสร้างทําจากไม้ 
10.2. ขนาดเก้าอ้ีไม่น้อยกว่า ขนาด 45(ก) *55(ล)* 85(ส) เซนติเมตร 
10.3. สามารถหมุนได้ 
10.4. ท่ีนั่งทําด้วยฟองน้ํา หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หุ้มหนัง PVC 

********************** 


