
 

 

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  
1. ชื่อครุภัณฑ์ :    ครุภัณฑ์การเรียนรู้  (Library HUB) 
2. จ านวนที่ต้องการ :   1   ชุด ประกอบด้วย 
2.1 โซนประชาสัมพันธ์และสืบค้น (Reception & Search Corner) 

2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one ส าหรับเจ้าหน้าที่  จ านวน   2 เครื่อง 
2.1.2    เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one ส าหรับมุมสืบค้น  จ านวน  4 เครื่อง 
2.1.3    ซุ้มเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์     จ านวน  1 ชุด 
2.1.4    มุมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้     จ านวน  2 ชุด 
2.1.5    มุมค้นคว้าข้อมูลทางด้านนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21  จ านวน  2 ชุด 
2.1.6    ตู้เก็บของด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์   จ านวน  1 ชุด 
2.1.7   จอแสดงสื่อพร้อมเครื่องเล่นสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จ านวน  1 ชุด 

2.2 โซนการเรียนรู้ (Reading Zone) 
      2.2.1   โต๊ะบาร์อ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งแบบมีที่ส าหรับวางหนังสือด้านบน จ านวน 6 ชุด 
      2.2.2   ชุดสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูล     จ านวน  3 ชุด 
      2.2.3   เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะบาร์อ่านหนังสือ    จ านวน  36 ชุด 
      2.2.4   โต๊ะอ่านหนังสือส าหรับ 4 ที่นั่ง     จ านวน  7 ชุด 
      2.2.5   เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะอ่านหนังสือ     จ านวน  28 ชุด 
      2.2.6   โต๊ะนั่งพ้ืนอ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งพร้อมเบาะรองนั่ง  จ านวน  6 ชุด 
      2.2.7   โต๊ะยาวนั่งพ้ืนอ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งพร้อมเบาะรองนั่ง จ านวน  1 ชุด 
      2.2.8   โต๊ะบาร์อ่านหนังสือส าหรับ 9 ที่นั่ง     จ านวน  2 ชุด 
      2.2.9   โต๊ะบาร์อ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่ง     จ านวน  1 ชุด 
      2.2.10 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะบาร์อ่านหนังสือ    จ านวน  24 ชุด 
      2.2.11 ชั้นวางหนังสือติดผนังส าหรับ Reading  Zone   จ านวน  10      ชุด 
      2.2.12 บันไดติดรางเลื่อนส าหรับชั้นวางหนังสือ    จ านวน  2 ชุด 
      2.2.13 กล่องครอบเสาส าเร็จ      จ านวน  6 ชุด 
      2.2.14 ชั้นวางหนังสือโซนการเรียนรู้ (Reading Zone)   จ านวน  16 ชุด 
      2.2.15 ชั้นเก็บหนังสือโซนการเรียนรู้ (Reading Zone)    จ านวน  2  ชุด 
      2.2.16 พ้ืนยกและพรมยางพร้อมติดตั้ง     จ านวน  1 งาน 
2.3 โซนการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion Zone) 

2.3.1 อุปกรณ์น าเสนอสื่อระบบสัมผัส    จ านวน  1 ชุด 
2.3.2 เครื่องแสดงสื่อ      จ านวน  4 เครื่อง 
2.3.3 ประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจกก้ัน    จ านวน  1 ชุด 
2.3.4 ม่านม้วนพร้อมติดตั้ง      จ านวน  1 ชุด 
2.3.5 บอร์ดส าเร็จส าหรับติดอุปกรณ์     จ านวน  1 ชุด 
2.3.6 กระดานไวท์บอร์ดกระจก     จ านวน  5 ชุด 

2.4 โซนสืบค้น (Research Zone) 
2.4.1 โต๊ะอ่านหนังสือส าหรับ 4 ที่นั่ง     จ านวน  7 ชุด 
2.4.2 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะอ่านหนังสือ     จ านวน  28 ชุด 



 

 

2.4.3 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งแบบมีชั้นวางหนังสือด้านบน จ านวน  3 ชุด 
2.4.4 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะบาร์อ่านหนังสือ    จ านวน  18 ชุด 
2.4.5 โต๊ะบาร์ส าหรับโซนสืบค้น     จ านวน  1 ชุด 
2.4.6 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะบาร์      จ านวน  6 ชุด 
2.4.7 โต๊ะกลมส าหรับ 4 ที่นั่ง     จ านวน  6 ชุด 
2.4.8 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะกลม      จ านวน  24 ชุด 
2.4.9  โต๊ะนั่งพ้ืนส าหรับอ่านหนังสือแบบ 6 ที่นั่งพร้อมเบาะรองนั่ง จ านวน  3 ชุด 
2.4.10  ชุดรองรับโซนสืบค้นข้อมูลนวัตกรรมส าหรับ 12 ที่นั่งพร้อมเก้าอ้ี จ านวน  1 ชุด 
2.4.11 ชั้นวางหนังสือแบบติดผนัง     จ านวน  2 ชุด 
2.4.12 บันไดติดรางเลื่อนส าหรับชั้นวางหนังสือ    จ านวน  1 ชุด 
2.4.13 มุมสืบค้นและสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   จ านวน  1 ชุด 
2.4.14 ชุดทาวเวอร์บริเวณเสาส าหรับค้นคว้า    จ านวน  2 ชุด 
2.4.15 กล่องครอบเสาส าเร็จ      จ านวน  8 ชุด 
2.4.16 ตู้เก็บหนังสือ       จ านวน  3 ชุด 
2.4.17 ชั้นวางหนังสือโซนสืบค้น (Research Zone)   จ านวน  32 ชุด 
2.4.18 ชั้นเก็บหนังสือโซนสืบค้น (Research Zone)   จ านวน  6 ชุด 
2.4.19 ม่านม้วนพร้อมติดตั้ง      จ านวน  1 ชุด 
2.4.20 พ้ืนยกและพรมยางพร้อมติดตั้ง     จ านวน  1 งาน 

2.5 พื้นที่ของการบริหารจัดการ (Control Zone) 
       2.5.1 โต๊ะกลมส าหรับ 4 ที่นั่ง     จ านวน  2 ชุด 
 2.5.2 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะกลม      จ านวน  8 ชุด 
 2.5.3 ตู้อเนกประสงค์      จ านวน  1 ชุด 
 2.5.4 พ้ืนยกส าเร็จรูปบริเวณห้อง SERVER Room   จ านวน  1 งาน 
 2.5.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ     จ านวน  1 ชุด 
2.6 โคมไฟแสงสว่างแบบ Downlight พร้อมหลอด LED พร้อมติดตั้ง จ านวน  1 ชุด 
2.7 ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง    จ านวน  1 ระบบ 
2.8 งานสถาปัตยกรรม       จ านวน  1 งาน 

3. รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป 
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่ผู้ที่ได้รับ

ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ 
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ณ วัน

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามท าสัญญาตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด   



 

 

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

4. คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ดังต่อไปนี้ 
4.1 โซนประชาสัมพันธ์และสืบค้น (Reception & Search Corner) ประกอบด้วย  

  4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one ส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน  2 เครื่อง 
4.1.1.1 ตัวเครื่องแบบ All In One 
4.1.1.2 จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว  
4.1.1.3 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นแบบ Intel Core i7 หรือดีกว่า ความเร็วไม่ต่ ากว่า 3.00 

GHz  
4.1.1.4 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
4.1.1.5 มี Hard disk แบบ SATA ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
4.1.1.6 มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
4.1.1.7 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
4.1.1.8 มีพอร์ตแบบ USB รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ช่อง  
4.1.1.9 มีพอร์ตเชื่อมต่อการใช้งานต่างๆ ดังนี้ 

1) VGA Port จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
2) HDMI Port จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3) Display Port จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

4.1.1.10 มี Network Interface เป็นแบบ 10/100/1000 Mbps 
4.1.1.11 มี Web Cam  ติดตั้งมาในตัวเครื่อง 
4.1.1.12 มี Power Supply จ่ายก าลังไฟฟ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  135 วัตต์ 
4.1.1.13 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
4.1.1.14 มีเงื่อนไขการรับประกันโดยบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกรณีเกิดปัญหา

ทางด้าน Hardware มีการติดต่อกลับ ภายในวันท าการถัดไป (Next Business Day Response) 
โดยเข้ามาท าการแก้ไขและซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) โดยมีหนังสือ
รับรอง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 

4.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one ส าหรับมุมสืบค้น จ านวน  4 เครื่อง 
4.1.2.1 ตัวเครื่องแบบ All In One 
4.1.2.2 จอภาพแบบ LED/ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว  
4.1.2.3 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นแบบ Intel Core i7 หรือดีกว่า ความเร็วไม่ต่ ากว่า 3.00 

GHz  
4.1.2.4 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
4.1.2.5 มี Hard disk แบบ SATA ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 



 

 

4.1.2.6 มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
4.1.2.7 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
4.1.2.8 มีพอร์ตแบบ USB รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ช่อง  
4.1.2.9 มีพอร์ตเชื่อมต่อการใช้งานต่างๆ ดังนี้ 

1) VGA Port จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
2) HDMI Port จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3) Display Port จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

4.1.2.10 มี Network Interface เป็นแบบ 10/100/1000 Mbps 
4.1.2.11 มี Web Cam  ติดตั้งมาในตัวเครื่อง 
4.1.2.12 มี Power Supply จ่ายก าลังไฟฟ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 135 วัตต์ 
4.1.2.13 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
4.1.2.14 มีเงื่อนไขการรับประกันโดยบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกรณีเกิดปัญหา

ทางด้าน Hardware มีการติดต่อกลับ ภายในวันท าการถัดไป (Next Business Day 
Response) โดยเข้ามาท าการแก้ไขและซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) 
โดยมีหนังสือรับรอง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 

  4.1.3 ซุ้มเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน  1 ชุดประกอบด้วย 
4.1.3.1 เคาน์เตอร์ต้อนรับส าหรับเจ้าหน้าที่  จ านวน  1 ชุด 

1) เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.95 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร และ
ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 

2) ท าจากโครงคร่าวไม้จ๊อยซ์ ทาน้ ายากันปลวก ปิดด้วยไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร ปิดทับด้วย
ลามิเนต ปิดขอบ-มุม ด้วย PVC  

3) มีลิ้นชักเก็บของ ไม่น้อยกว่า 2 ลิ้นชัก 
4) มีที่วางคีย์บอร์ดพร้อมรางเลื่อน 
5) มีรางไฟ ส าหรับร้อยสายไฟ พร้อมปลั๊กต่อไฟ 
6) ด้านหน้าเคาน์เตอร์ปิดทับด้วยลามิเนต พร้อมซ่อนไฟ LED 

 4.1.3.2  ป้ายส าหรับเคาน์เตอร์ต้อนรับ จ านวน  1 ชุด 
1) ป้ายเหนือเคาน์เตอร์ต้อนรับขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 

เมตร  
2) ป้ายท าจากโครงไม้จ๊อยซ์ ทาน้ ายากันปลวก ปิดด้วยไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร  

ปิดทับด้วยลามิเนต  
3) ท ากล่องซ่อนไฟ LED พร้อมอะคริลิค 

4.1.3.3  ประตูบานเปิด – ปิด จ านวน 2 ชุด 
 ประกอบด้วย 

1) ประตู ท าจากไม้อัด ปิดผิวลามิเนต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.80 
เมตร ปิดผิวด้วยลามิเนต จ านวน 1 ชิ้น 

2) โครงยึดประตูแนวตั้ง ท าจากระแนงไม้ ขนาดกว้างรวมไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 2.50 เมตร ปิดผิวด้วยลามิเนต จ านวน 1 ชิ้น 



 

 

3) คานรับโครงยึดประตูแนวนอน ท าจากระแนงไม้ ขนาดกว้างรวมไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ปิดผิวด้วยลามิเนต จ านวน 1 ชิ้น 

4.1.3.4 เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 ชุด 
1) เก้าอ้ีมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร สูงรวมไม่น้อยกว่า 

0.90 เมตร 
2) ที่นั่ง ผลิตจากไม้อัดเพรส ฉีดทับด้วยโพลียูรีเทรนโฟม หุ้มภายนอกด้วยผ้าหรือหนัง 
3) พนักพิง โครงสร้างผลิตจากไม้อัดเพรสขึ้นรูป โดยมีช่องระบายอากาศกลางหลัง หุ้ม

ภายนอกด้วยผ้าตาข่าย 
4) ที่ท้าวแขน ผลิตจาก PU ส่วนที่เป็นก้านแขนท าจาก Polypropylene ฉีดข้ึนรูป 
5) ระบบปรับความสูงเป็นแบบ Gas-Lift 
6) ขาแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม และลูกล้อ ผลิตจาก Nylon 

4.1.3.5 ผู้เสนอราคาต้องจัดท าแบบรูปภาพซุ้มเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์มาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ โดยต้องแนบมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา 

4.1.4 มุมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  จ านวน  2 ชุด 
4.1.4.1 ชั้นวางหนังสือแบบติดเสาขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และ

ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร  
4.1.4.2 ชั้นวางหนังสือไม่น้อยกว่า 5 ชั้น แบบติดเสา ท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.1.4.3 ชั้นวางหนังสือปิดผิวด้วยลามิเนต หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.1.4.4 กล่องครอบเสาส าเร็จรูปท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.1.4.5 กล่องครอบเสาส าเร็จรูปปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.1.4.6 บริเวณฐานพื้นกล่องครอบบริเวณเสา ปิดด้วยบัวสแตนเลสสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 

4.1.5 มุมค้นคว้าข้อมูลทางด้านนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 จ านวน  2 ชุด 
4.1.5.1 ชั้นวางหนังสือแบบติดเสาขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร และ

ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร  
4.1.5.2 ชั้นวางหนังสือไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แบบติดเสา ท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า  
4.1.5.3 ชั้นวางหนังสือปิดผิวด้วยลามิเนต หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.1.5.4 กล่องครอบเสาส าเร็จรูปท าจากท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.1.5.5 กล่องครอบเสาส าเร็จรูปปิดผิวด้วยลามิเนต หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.1.5.6 ตกแต่งด้วยหญ้าเทียม 
4.1.5.7 บริเวณฐานพื้นกล่องครอบบริเวณเสามุมสืบค้นปิดด้วยบัวสแตนเลสสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร  

4.1.6 ตู้เก็บของด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด 
4.1.6.1 ตู้เก็บของด้านหลังเคาน์เตอร์ต้อนรับขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4.80 

เมตร  
4.1.6.2 ตู้เก็บของท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.1.6.3 ตู้เกบ็ของปิดผิวด้วยลามิเนต หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.1.6.4 มีช่องส าหรับวางอุปกรณ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง ท าจากไม้ MDF ปิดผิวด้วยลามิเนต หรือ

วัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.1.6.5 มีตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ตู้ พร้อมประตูบานเปิด โดยภายในมีชั้นปรับระดับ

ได ้1 ชั้น ท าจากไม้ MDF ปิดผิวด้วยลามิเนต หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 



 

 

4.1.7 จอแสดงสื่อพร้อมเครื่องเล่นสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จ านวน  1 ชุด 
          ประกอบด้วย 

4.1.7.1 จอแสดงสื่อ จ านวน  1 ชุด 
1) จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 64 นิ้ว หน้าจอเป็นแบบ IPS Panel  
2) มีอัตราส่วนของภาพ (Aspect Ratio) 16:9  
3) รองรับความละเอียดภาพระดับ Ultra HD : 3,840 x 2,160 หรือดีกว่า 
4) มีความสว่างของจอภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า 500 cd/m² 
5) มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1,000 : 1 
6) มุมมองภาพ 178 องศาในแนวนอน และ 178 องศาในแนวตั้ง หรือดีกว่า 
7) มีช่องต่อสัญญาณเข้า ดังนี้ 

7.1) HDMI จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7.2) Display Port จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7.3) DVI-D จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7.4) Audio In จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7.5) RJ45 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7.6) IR Receiver จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7.7) USB จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

8) มีช่องต่อสัญญาณออก Display Port จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, Audio Out จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง เป็นอย่างน้อย 

9) มีเซ็นเซอร์วัดอุญหภูมิ (Temperature Sensor) 
10) มีเซ็นเซอร์ความสว่างอัตโนมัติ (Auto Brightness Sensor) 
11) สินค้าต้องได้มาตราฐานการรับรอง (Certification )  UL, TUV, FCC Class “A”, CE 

เป็นอย่างน้อย 
12) มีศูนย์บริการหลักของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยภายใต้ชื่อเดียวกับสินค้า ไม่

น้อยกว่า 10 แห่ง 
13) สินค้าผลิตโดยโรงงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Original Product) และได้มาตราฐานรับรอง 

ISO เกี่ยวกับสินค้าที่เสนอ 
14) ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองอะไหล่ 3 ปีจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือจาก

ตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
15) มีเครื่องเล่นสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง   

15.1) หน่วยประมวลผลหลัก Intel® Core i3 มีความเร็วไม่น้อยกว่า 1.6 GHz จ านวน 
1 หน่วย หรือดีกว่า 

15.2) มีหน่วยความจ าหลัก ไม่ต่ ากว่า 4 GB หรือดีกว่า 
15.3) มี Solid State Drive 120 GB อย่างน้อย 1 ตัว 
15.4) มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) อย่างน้อย 1 

พอร์ต 
15.5) สามารถเชื่อมต่อการแสดงผลกับหัวต่ออุปกรณ์รับภาพชนิด Display Port 1 ช่อง 

และ HDMI  1 ช่อง 
15.6) มีพอร์ต USB 2.0  อย่างน้อย 2 ช่อง 



 

 

15.7) มีพอร์ต USB 3.0  อย่างน้อย 1 ช่อง 
15.8) รองรับเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11 b/g/n ได ้
15.9) สามารถก าหนด การแสดงสถานะ การเชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางได้ 
15.10) สามารถปิดการท างานของ Screen Saver ของ  Windows ได ้
15.11) สามารถรองรับการตั้งค่า Watermark โดยสามารถตั้งค่า Opacity ได้ 100 

ระดับ 
15.12) สามารถปรับขนาดของการแสดงผลได้อย่างอิสระ เช่น ขนาด 400x300 Pixel 

เป็นต้น 
15.13) สามารถก าหนดโดยการตั้งเวลาที่ไม่อนุญาตให้รับข้อมูลจากส่วนกลางได้ 
15.14) ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองอะไหล่ 3 ปีจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง

หรือจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
4.1.7.3 ฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง จ านวน  1 ชุด 

1) ผู้เสนอราคาท าการจัดหาฟิล์มกรองแสงขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร 
2) ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งฟิล์มกรองแสง 

4.1.7.4 ติดตั้งระบบภาพสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน  1 ระบบ 
1) ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาสายสัญญาณภาพแบบ Digital ความยาวไม่น้อยกว่า 2 

เมตร  
2) ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ยึดติดผนังให้เหมาะสมกับการใช้งานของจอแสดง

สื่อประชาสัมพันธ์ 
3) ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งจอแสดงสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ยึดติดผนัง 
4) ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งเครื่องเล่นสื่อประชาสัมพันธ์ให้สามารถใช้งานได้ 
5) ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับเก็บสายสัญญาณต่างๆ ให้เรียบร้อย 
6) ผู้เสนอราคาจะต้องท าการทดสอบการใช้งานระบบภาพสื่อประชาสัมพันธ์ให้สามารถใช้

งานได้ 
 

4.2 โซนการเรียนรู้ (Reading Zone) 
4.2.1 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือส าหรับ 6 ท่ีนั่งแบบมีที่ส าหรับวางหนังสือด้านบน  จ านวน  6 ชุด 

4.2.1.1 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรและลึกไม่
น้อยกว่า 1.00 เมตร  

4.2.1.2 หน้าท๊อปโต๊ะท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.1.3 หน้าท๊อปโต๊ะปิดผิวด้วยลามิเนต หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า  
4.2.1.4 ขาโต๊ะปิดด้วยบัวสแตนเลสสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 
4.2.1.5 มีที่ส าหรับวางหนังสือด้านบน จ านวน 2 ช่อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และลึกไม่น้อย

กว่า 0.20 เมตร ต่อช่อง 
4.2.2 ชุดสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูล  จ านวน  3 ชุด 

4.2.2.1 ชั้นวางหนังสือขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตรและลึกไม่น้อย
กว่า   0.50 เมตร  

4.2.2.2 ท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.2.3 ปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 



 

 

4.2.2.4 มีช่องส าหรับวางอุปกรณ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่อง ท าจากไม้ MDF ปิดผิวด้วยลามิเนต หรือวัสดุ
ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

4.2.3 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะบาร์อ่านหนังสือ จ านวน 36 ชุด 
4.2.3.1 ที่นั่งท าจากไม้วีเนียร์ดัดโค้ง หุ้มผ้าหรือหนังเทียม 
4.2.3.2 ขาเก้าอ้ีแบบขา 4 แฉก และมีที่พักเท้าท าจากไม้ 
4.2.3.3 มีพนักพิงด้านหลัง หุ้มผ้าหรือหนังเทียม 
4.2.3.4 ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร 

4.2.4 โต๊ะอ่านหนังสือส าหรับ 4 ที่นั่ง  จ านวน  7 ชุด 
4.2.4.1 โต๊ะอ่านหนังสือส าหรับ 4 ที่นั่งขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

และลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร  
4.2.4.2 หน้า Top โต๊ะท าจากปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร หรือวัสดุที่เทียบเท่า

หรือดีกว่า 
4.2.4.3 หน้า Top โต๊ะ ปิดผิวด้วยลามิเนต หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.4.4 ปิดขอบโต๊ะด้วย PVC หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.4.5 มีโครงเหล็กรับหน้าโต๊ะ 
4.2.4.6 ขาโต๊ะแบบ 4 ขา ท าจากเหล็กกล่อง และมีปุ่มปรับระดับ 

4.2.5 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะอ่านหนังสือ  จ านวน  28 ชุด 
4.2.5.1 ที่นั่งท าจากไม้วีเนียร์ดัดโค้ง หุ้มผ้าหรือหนังเทียม 
4.2.5.2 ขาเก้าอ้ีแบบขา 4 แฉก ท าจากไม้ 
4.2.5.3 มีพนักพิงด้านหลัง หุ้มผ้าหรือหนังเทียม 
4.2.5.4 ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  

4.2.6 โต๊ะนั่งพื้นอ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งพร้อมเบาะรองนั่ง  จ านวน   6 ชุด 
4.2.6.1 โต๊ะอ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

และลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
4.2.6.2 มีโครงเหล็กรับหน้าโต๊ะ 
4.2.6.3 โต๊ะท าจากไม้ยางพารา หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.6.4 ผู้เสนอราคาต้องท าการจัดหาเบาะรองนั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จ านวน 6 ชุด 

4.2.7 โต๊ะยาวนั่งพ้ืนอ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งพร้อมเบาะรองนั่ง จ านวน  1 ชุด 
4.2.7.1 โต๊ะอ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร

และลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
4.2.7.2 โต๊ะท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.7.3 โต๊ะปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า  
4.2.7.4 ผู้เสนอราคาต้องท าการจัดหาเบาะรองนั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จ านวน 6 ชุด 

4.2.8 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือส าหรับ 9 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุด 
4.2.8.1 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือ ขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร กว้างรวมไม่น้อยกว่า 5.00 เมตรและลึก

ไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
4.2.8.2 หน้า Top โต๊ะท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.8.3 หน้า Top โต๊ะท าการปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.8.4 มีโครงเหล็กรับหน้าโต๊ะ 



 

 

4.2.8.5 มีรางไฟ ส าหรับร้อยสายไฟ พร้อมปลั๊กต่อไฟ 
4.2.9 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด 

4.2.9.1 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือ ขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตรและลึกไม่
น้อยกว่า 0.40 เมตร  

4.2.9.2 หน้า Top โต๊ะท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.9.3 หน้า Top โต๊ะท าการปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.9.4 มีโครงเหล็กรับหน้าโต๊ะ 
4.2.9.5 มีรางไฟ ส าหรับร้อยสายไฟ พร้อมปลั๊กต่อไฟ 

4.2.10 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะบาร์อ่านหนังสือ จ านวน 24 ชุด 
4.2.10.1 มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร และสูงรวมพนักพิงไม่น้อยกว่า 

0.70 เมตร 
4.2.10.2 โครงสร้างเก้าอ้ีท าจากเหล็กท่อ ชุบด้วยโครเมี่ยม 
4.2.10.3 ที่นั่งผลิตจาก Polypropylene ฉีดข้ึนรูป ประกอบเข้ากับโครงสร้าง 
4.2.10.4 พนักพิงผลิตจาก Polypropylene ฉีดข้ึนรูป ประกอบเข้ากับโครงสร้าง 

4.2.11 ชั้นวางหนังสือติดผนังส าหรับ Reading  Zone จ านวน  10 ชุด 
4.2.11.1 ชั้นวางหนังสือขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และลึกไม่น้อย

กว่า 0.30 เมตร 
4.2.11.2 ชั้นวางหนังสือไม่น้อยกว่า 5 ชั้น ท าจากไม้โครงจ๊อย ปิดด้วยไม้อัด หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 

หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.11.3 ปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.11.4 บริเวณฐานพื้นชั้นวางหนังสือปิดด้วยบัวสแตนเลส สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 

4.2.12 บันไดติดรางเลื่อนส าหรับชั้นวางหนังสือ  จ านวน   2 ชุด 
4.2.12.1 บันไดมีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 
4.2.12.2 รางเลื่อนมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร 
4.2.12.3 บันไดมีล้อ 2 ล้อพร้อมที่ล๊อคล้อ 
4.2.12.4 ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งบันไดติดรางเลื่อนส าหรับชั้นวางหนังสือให้สามารถใช้งานได้ 

4.2.13 กล่องครอบเสาส าเร็จ จ านวน  6 ชุด 
4.2.13.1 กล่องครอบเสาส าเร็จขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร และลึกไม่

น้อยกว่า 0.50 เมตร  
4.2.13.2 กล่องครอบเสาส าเร็จท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.13.3 ปิดฟิล์มตกแต่ง หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.13.4 ตกแต่งด้วยหญ้าเทียม 
4.2.13.5 บริเวณฐานพื้นกล่องครอบเสาส าเร็จปิดด้วยบัวสแตนเลส สงูไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 

4.2.14 ชั้นวางหนังสือโซนการเรียนรู้ (Reading Zone) จ านวน  16 ชุด 
4.2.14.1 ชั้นวางหนังสือไม่น้อยกว่า 4 ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 

และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
4.2.14.2 ท าด้วยโครงไม้เนื้อแข็ง หนาไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร กรุทับด้วยไม้อัดยาง 
4.2.14.3 ปิดผิวลามิเนต หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
4.2.14.4 ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร 



 

 

4.2.14.5 มีที่ก้ันหนังสือด้านหลังในแต่ละชั้น มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
4.2.14.6 มีป้ายอะคริลิคแบบสอด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 20 

เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1 ป้าย 
4.2.15 ชั้นเก็บหนังสือโซนการเรียนรู้ (Reading Zone)  จ านวน 2 ชุด 

4.4.17.1 ชั้นวางหนังสือ ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 

4.4.17.2 ท าด้วยโครงไม้เนื้อแข็ง หนาไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร กรุทับด้วยไม้อัดยาง 
4.4.17.3 ปิดผิวลามิเนต หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
4.4.17.4 ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร 
4.4.17.5 มีที่ก้ันหนังสือด้านหลังในแต่ละชั้น มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
4.4.17.6 มีป้ายอะคริลิคแบบสอด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 20 

เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ป้าย 
4.2.16 พื้นยกและพรมยางพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 งาน 

4.2.16.1 พ้ืนยก บริเวณโซนการเรียนรู้ ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร 
4.2.16.2 พรมยางเป็นชนิดกระเบื้องยางขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร 
4.2.16.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งพรมยางชนิดกระเบื้องยาง ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 

โดยปูทับกระเบื้องยางเดิม 
4.2.16.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าความสะอาดบริเวณท่ีติดตั้งพรมยางชนิดกระเบื้องยางให้เรียบร้อย 

 
4.3 โซนการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion Zone)      

4.3.1 อุปกรณ์น าเสนอสื่อระบบสัมผัส จ านวน 1 ชุด 
1) โปรแกรมควบคุมการน าเสนอสื่อการเรียนรู้ 

1.1) รองรับการท างานบนคอมพิวเตอร์ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ 
ระบบปฏิบัติการ Mac OS หรือดีกว่า 

1.2) มีฟังก์ชั่น Magic Pen ที่สามารถท างานได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ เช่น ท าสปอร์ตไลท์, 
ขยายภาพ และเขียนข้อความ โดยข้อความสามารถเลือนหายได้ 

1.3) มีฟังก์ชั่น Text Pen ที่สามารถแปลงลายมือเป็นตัวอักษรทันทีหลังจากการเขียน
ข้อความและข้อความท่ีเขียนสามารถแก้ไขได้ 

1.4) มีฟังก์ชั่นที่สามารถปรับ Shape ของรูปแบบเรขาคณิตที่เขียนแบบ Free hand ได้
อัตโนมัติ 

1.5) มีฟังก์ชั่นส าหรับการบันทึกวีดีโอในระหว่างการเรียนการสอน โดยสามารถเลือกบันทึก
เป็นไฟล์ .avi หรอื .wmv และสามารถเลือกพ้ืนที่การบันทึกวีดีโอได้อย่างน้อย 3 แบบ 
และ สามารถลงลายน้ า (water mark) 

1.6) มีค าสั่งที่ตัดแบ่งรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม เป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดเท่าๆกัน  
1.7) มีค าสั่งที่สามารถแสดงค่ามุมภายในของรูปทรงเลขาคณิตต่างๆได้  
1.8) มีสื่อในแบบสามมิติ (3D Model) ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ไม่ต่ ากว่า 10 ภาพ และ

สามารถดาวน์โหลดภาพ 3 มิติเพ่ิมเติมได้ โดยการกดไอคอนจากในโปรแกรม เพ่ือลิงค์
ไปยังคลังข้อมูลภายนอกและเป็นลิขสิทธิ์เดียวกับโปรแกรม 



 

 

1.9) มีฟังก์ชั่นการ Capture หน้าจอไม่น้อยกว่า 4 รูปแบบ และสามารถเลือกสถานที่ท่ีจะ
เก็บรูปภาพที่ Capture ได้ 

2) ฟังก์ชั่นเสริมรองรับการใช้งานภายในห้องเรียน มีลิขสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนี้ 
2.1) สามารถน าเข้าวีดีโอจาก YouTube เพ่ือน าเข้ามาเล่นภายในโปรแกรมได้ 
2.2) สามารถค้นหารูปภาพหรือ Clipart ได้จากแหล่งข้อมูลสืบค้นภายในโปรแกรม   
2.3) มีเครื่องมือในการสร้าง concept map เพ่ือใช้ในการระดมความคิดเห็น โดยรองรับ

ทั้งรูปภาพ และข้อความ 
2.4) มีเนื้อหาบทเรียนทางคณิตศาสตร์ Geogebra เช่น geometry, Algebra, Calculus, 

Statistics  
2.5) กิจกรรมรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android และสามารถดาวน์โหลด

โปรแกรมได้ที่ Google Play 
2.6) มีกิจกรรมที่มีรปูแบบการท างานเป็นทีม รองรับการท างานบน Mobile Phone หรือ 

Tablet หรือ Computer โดยสามารถเลือกรูปแบบค าถามได้ระหว่าง Multiple 
choice หรือ True or False เป็นต้น (Monster Quiz) 

2.7) มีฟังก์ชั่นส าหรับสอนคณิตศาสตร์ขั้นต้น (SMART Block) โดยมีฟังก์ชั่น บวก ลบ คูณ 
หาร หรือ เลขยกก าลัง 

2.8) มีเครื่องมือส าหรับสร้างแบบทดสอบที่สามารถใช้งานผ่าน ของ Mobile Phone หรือ 
Tablet หรือ Computerได ้

2.9) มีรูปแบบค าถามให้เลือกสร้างได้อย่างน้อยดังนี้ Multiple choice, Multiple 
answer, opinion หรือ open field และสามารถเพ่ิมรูปภาพเข้าไปยังแบบทดสอบที่
สร้างได้ 

2.10) สามารถก าหนดให้ผู้เรียนทั้งหมดเริ่มท าแบบทดสอบในเวลาเดียวกันได้และสามารถ
ก าหนดเวลาในการตอบค าถามแต่ละข้อได้ 

2.11) มีรายงานสรุปผลการทดสอบทันทีท่ีการทดสอบสิ้นสุดลงและสามารถ Export รายงาน
ผลการทดสอบได้ 

3) ส่วนแสดงภาพ มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว โดยวัดตามแนวทแยง 
3.2) สามารถแสดงผลได้ในระดับ 3840 × 2160  หรือดีกว่า 
3.3) รองกับการท างานแบบ gestures touch หรือ Touch type : InGlass  
3.4) รองรับการท างานแบบ Multi touch 
3.5) มีช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อ อย่างน้อยดังนี้   

3.5.1) USB Port ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
3.5.2) HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
3.5.3) Stereo 3.5 mm out หรือ Audio Output ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

3.6) มีล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า  10 W 
3.7) มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1400:1 
3.8) หน้าจอใช้ระบบสัมผัสแบบ HyPr Touch (Hybrid Precision Touch) technology 

หรือแบบ IR Spread 



 

 

3.9) ผลิตภัณฑ์รองรับมาตราฐาน UL, FCC หรือ CE หรือ RoHS หรือ VCCI หรือ WEEE 
หรือ C-tick 

3.10) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสาร
รับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือ จากตัวแทนจ าหน่ายหลัก
ภายในประเทศ เพ่ือการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ 

4) อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์แสดงสื่อ  มีคุณสมบัติดังนี้ 
4.1) รองรับระบบเชื่อมต่อไร้สายแบบ Bluetooth หรือเชื่อมต่อไร้สายแบบ Dual-Band 

Wireless 
4.2) รองรับการเชื่อมต่อแบบ QR Code โดยรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ IOS 

และ Android หรือ สามารถแสดงผลได้ 4 ผู้ใช้งานพร้อมกันในหน้าจอเดียวแบบ 
Quad 

4.3) มี Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android  
4.4) มีช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อ อย่างน้อยดังนี้   

4.4.1) USB Port รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
4.4.2) HDMI Port ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
4.4.3) Port RJ45 1 ช่อง  

5) เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับชุดน าเสนอสื่อการเรียนรู้    
5.1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นแบบ Intel Core i5 หรือดีกว่า ความเร็วไม่ต่ า

กว่า 2.00GHz  
5.2) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 8 GB  
5.3) มี Hard disk ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 1TB 
5.4) มี Network Interface เป็นแบบ 10/100/1000  
5.5) มี Power Supply จ่ายก าลังไฟฟ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 
5.6) มีพอร์ตแบบ USB รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
5.7) มีพอร์ตแบบ VGA Port จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ HDMI Port จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือ Display Port จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
4.3.2 เครื่องแสดงสื่อ จ านวน 4 เครื่อง 

1) เป็นจอภาพ LED ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 64 นิ้ว  
2) มีอัตราส่วนของภาพ (Screen Aspect Ratio) 16:9  
3) รองรับความละเอียดภาพระดับ Ultra HD : 3,840 x 2,160 หรือดีกว่า 
4) มีความสว่างของจอภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า 500 cd/m² 
5) มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1,000 : 1 
6) มุมมองภาพ 178 องศาในแนวนอน และ 178 องศาในแนวตั้ง หรือดีกว่า 
7) ต้องมีช่องต่อสัญญาณเข้า ดังนี้  

7.1) HDMI จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7.2) RJ45 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7.3) USB จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

8) สินค้าต้องได้มาตราฐานการรับรอง (Certification)  UL, FCC เป็นอย่างน้อย 



 

 

9) สินค้าผลิตโดยโรงงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Original Product) และได้มาตราฐานรับรองISO 
เกี่ยวกับสินค้าท่ีเสนอ 

10) ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองอะไหล่ 3 ปีจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือจาก
ตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 

4.3.3  ประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจกกั้น จ านวน 1 ชุด 
4.3.3.1 ประตูอลูมิเนียมบานคู่ขนาดแต่ละบานมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 

0.80 เมตร และมีความหนาของกระจกไม่น้อยกว่า 7 มิลลิเมตร 
4.3.3.2 ประตูอะลูมิเนียมบานเดี่ยว มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร 

และมีความหนาของกระจกไม่น้อยกว่า 7 มิลลิเมตร 
4.3.3.3 ชุดบอร์ดส าเร็จพร้อมกระจกอะลูมิเนียมอบขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ขนาดกว้างไม่

น้อยกว่า 2.5 เมตร กระจกใสความหนาไม่น้อยกว่า 7 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด 
4.3.3.4 ชุดบอร์ดส าเร็จพร้อมกระจกอะลูมิเนียมอบขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ขนาดกว้างไม่

น้อยกว่า 3.5 เมตร กระจกใสความหนาไม่น้อยกว่า 7 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด 
4.3.3.5 ชุดบอร์ดส าเร็จพร้อมกระจกอะลูมิเนียมอบขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตรขนาดกว้างไม่

น้อยกว่า 0.5 เมตร กระจกใสความหนาไม่น้อยกว่า 7 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด 
4.3.3.6 ชุดบอร์ดส าเร็จพร้อมกระจกอะลูมิเนียมอบขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตรขนาดกว้างไม่

น้อยกว่า 4.0 เมตร กระจกใสความหนาไม่น้อยกว่า 7 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด 
4.3.4  ม่านม้วนพร้อมติดตั้ง  จ านวน   1 ชุด 

4.3.4.1 ม่านม้วน ผลิตจากใยฝ้ายหรือคอตตอล 
4.3.4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาม่านม้วนขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมท า

การติดตั้ง 
4.3.4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างสีม่านม้วนมาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.3.5 บอร์ดส าเร็จส าหรับติดอุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด 
4.3.5.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาบอร์ดส าเร็จส าหรับติดอุปกรณ์ ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 4 

ตารางเมตร พร้อมท าการติดตั้ง 
4.3.5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งบอร์ดส าเร็จพร้อมจัดหาโครงเหล็กเพ่ือความแข็งแรง 

 
4.3.6  กระดานไวท์บอร์ดกระจก จ านวน 5 ชุด 

4.3.6.1 ผู้เสนอราคาต้องท าการจัดหากระดานไวท์บอร์ดกระจกไม่น้อยกว่า 100x110 เซนติเมตร 
4.3.6.2 เป็นกระดานไวท์บอร์ดกระจกชนิดไม่มีขอบ 
 

4.4 โซนสืบค้น (Research Zone) 
4.4.1 โต๊ะอ่านหนังสือส าหรับ 4 ที่นั่ง   จ านวน 7 ชุด 

4.4.1.1 โต๊ะอ่านหนังสือส าหรับ 4 ที่นั่งขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
และลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร  

4.4.1.2 หน้า Top โต๊ะท าจากปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร หรือวัสดุที่เทียบเท่า
หรือดีกว่า 

4.4.1.3 หน้า Top โต๊ะ ปิดผิวด้วยลามิเนต หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.1.4 ปิดขอบโต๊ะด้วย PVC หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 



 

 

4.4.1.5 มีโครงเหล็กรับหน้าโต๊ะ 
4.4.1.6 ขาโต๊ะแบบ 4 ขา ท าจากเหล็กกล่อง และมีปุ่มปรับระดับ 

4.4.2 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะอ่านหนังสือ จ านวน 28 ชุด 
4.4.2.1 ที่นั่งท าจากไม้วีเนียร์ดัดโค้ง หุ้มผ้าหรือหนังเทียม 
4.4.2.2 ขาเก้าอ้ีแบบขา 4 แฉก ท าจากไม้ 
4.4.2.3 มีพนักพิงด้านหลัง หุ้มผ้าหรือหนังเทียม 
4.4.2.4 ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 

4.4.3 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือส าหรับ 6 ท่ีนั่งแบบมีที่ส าหรับวางหนังสือด้านบน จ านวน 3 ชุด 
4.4.3.1 โต๊ะบาร์อ่านหนังสือขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรและลึกไม่

น้อยกว่า 1.00 เมตร  
4.4.3.2 หน้าท๊อปโต๊ะท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.3.3 หน้าท๊อปโต๊ะปิดผิวด้วยลามิเนต หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า  
4.4.3.4 ขาโต๊ะปิดด้วยบัวสแตนเลสสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 
4.4.3.5 มีที่ส าหรับวางหนังสือด้านบน จ านวน 2 ช่อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และลึกไม่น้อย

กว่า 0.20 เมตร ต่อช่อง 
4.4.4 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะบาร์อ่านหนังสือ จ านวน 18 ชุด 

4.4.4.1 ที่นั่งท าจากไม้วีเนียร์ดัดโค้ง หุ้มผ้าหรือหนังเทียม 
4.4.4.2 ขาเก้าอ้ีแบบขา 4 แฉก และมีที่พักเท้าท าจากไม้ 
4.4.4.3 มีพนักพิงด้านหลัง หุ้มผ้าหรือหนังเทียม 
4.4.4.4 ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร 

4.4.5 โต๊ะบาร์ส าหรับโซนสืบค้น จ านวน 1 ชุด 
4.4.5.1 ขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4.40 เมตร และลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร  
4.4.5.2 หน้า Top โต๊ะท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.5.3 หน้า Top โต๊ะท าการปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.5.4 มีโครงเหล็กรับหน้าโต๊ะ 
4.4.5.5 มีรางไฟ ส าหรับร้อยสายไฟ พร้อมปลั๊กต่อไฟ 

4.4.6 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะบาร์ จ านวน 6 ชุด 
4.4.6.1 ที่นั่งท าจากไม้วีเนียร์ดัดโค้ง หุ้มผ้าหรือหนังเทียม 
4.4.6.2 ขาเก้าอ้ีแบบขา 4 แฉก และมีที่พักเท้าท าจากไม้ 
4.4.6.3 มีพนักพิงด้านหลัง หุ้มผ้าหรือหนังเทียม 
4.4.6.4 ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร 

4.4.7 โต๊ะกลมส าหรับ 4 ที่นั่ง จ านวน 6 ชุด 
4.4.7.1 โต๊ะอ่านหนังสือ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.90 เมตร  
4.4.7.2 หน้า Top โต๊ะท าจากปาร์ติเกิ้ลบอร์ด มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร หรือวัสดุที่เทียบเท่า

หรือดีกว่า 
4.4.7.3 หน้า Top ปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.7.4 ปิดขอบโต๊ะด้วย PVC หรือดีกว่า 
4.4.7.5 มีโครงเหล็กรับหน้าโต๊ะ 
4.4.7.6 ขาโต๊ะแบบ 4 ขา ท าจากไม ้มีปุ่มปรับระดับ 



 

 

4.4.8 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะกลม  จ านวน 24 ชุด 
4.4.8.1 มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร และสูงรวมพนักพิงไม่น้อยกว่า 

0.70 เมตร 
4.4.8.2 โครงสร้างเก้าอ้ีท าจากเหล็กท่อ ชุบด้วยโครเมี่ยม 
4.4.8.3 ที่นั่งผลิตจาก Polypropylene ฉีดข้ึนรูป ประกอบเข้ากับโครงสร้าง 
4.4.8.4 พนักพิงผลิตจาก Polypropylene ฉีดข้ึนรูป ประกอบเข้ากับโครงสร้าง 

4.4.9 โต๊ะนั่งพื้นส าหรับอ่านหนังสือแบบ 6 ที่นั่งพร้อมเบาะรองนั่ง จ านวน 3 ชุด 
4.4.9.1 โต๊ะอ่านหนังสือส าหรับ 6 ที่นั่งขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

และลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
4.4.9.2 มีโครงเหล็กรับหน้าโต๊ะ 
4.4.9.3 โต๊ะท าจากไม้ยางพารา หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.9.4 ผู้เสนอราคาต้องท าการจัดหาเบาะรองนั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จ านวน 6 ชุด 

4.4.10 ชุดรองรับโซนสืบค้นข้อมูลนวัตกรรมส าหรับ 12 ที่นั่งพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 
           ประกอบด้วย 

4.4.10.1 ที่นั่งอเนกประสงค์  จ านวน   1   ชุด 
1) ที่นั่งอเนกประสงค์ความยาวรอบรูปไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.40 

เมตร  
2) ท าจากเหล็กแบบกล่อง และไม้โครงจ๊อย ปิดด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร หรือ

วัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
3) ปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

4.4.10.2 โต๊ะกลม จ านวน  6 ชุด 
1) โต๊ะอ่านหนังสือแบบ 2 ที่นั่ง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร 
2) หน้าท๊อปโต๊ะท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
3) ปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

4.4.10.3 เก้าอี้ส าหรับโต๊ะกลม   จ านวน 12 ชุด 
1) มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร และสูงรวมพนักพิงไม่น้อย

กว่า 0.70 เมตร 
2) โครงสร้างเก้าอ้ีท าจากเหล็กท่อ ชุบด้วยโครเมี่ยม 
3) ที่นั่งผลิตจาก Polypropylene ฉีดข้ึนรูป ประกอบเข้ากับโครงสร้าง 
4) พนักพิงผลิตจาก Polypropylene ฉีดข้ึนรูป ประกอบเข้ากับโครงสร้าง 

 
4.4.11 ชั้นวางหนังสือแบบติดผนัง จ านวน  2 ชุด 

4.4.11.1 ชั้นวางหนังสือขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และลึกไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร 

4.4.11.2 ชั้นวางหนังสือไม่น้อยกว่า 5 ชั้น ท าจากไม้โครงจ๊อย ปิดด้วยไม้อัด หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

4.4.11.3 ปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.11.4 บริเวณฐานพื้นชั้นวางหนังสือปิดด้วยบัวสแตนเลส สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 

  4.4.12 บันไดติดรางเลื่อนส าหรับชั้นวางหนังสือ จ านวน 1 ชุด 



 

 

 4.4.12.1 บันไดมีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 
 4.4.12.2 รางเลื่อนมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร 
 4.4.12.3 บันไดมีล้อ 2 ล้อพร้อมที่ล๊อคล้อ 
 4.4.12.4 ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งบันไดติดรางเลื่อนส าหรับชั้นวางหนังสือให้สามารถใช้งานได้ 

4.4.13 มุมสืบค้นและสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ จ านวน 1 ชุด 
4.4.13.1 ชั้นวางหนังสือขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร และลึกไม่น้อย

กว่า 0.30 เมตร  
4.4.13.2 มีชั้นวางหนังสือด้านข้างไม่น้อยกว่า 5 ชั้น ท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.13.3 มีชั้นวางหนังสือด้านบนที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.13.4 ชั้นวางปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.13.5 มีที่นั่งหุ้มด้วยผ้าหรือหนัง 

4.4.14 ชุดทาวเวอร์บริเวณเสาส าหรับค้นคว้า จ านวน 2 ชุด 
4.4.14.1 ชั้นวางหนังสือขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และลึกไม่น้อย

กว่า 1.00 เมตร  
4.4.14.2 มีชั้นวางหนังสือ ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น ท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า  
4.4.14.3 ชั้นวางปิดผิวด้วยลามิเนต หรอืวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.14.4 บริเวณฐานพื้นชั้นวางหนังสือปิดด้วยบัวสแตนเลส สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 

4.4.15 กล่องครอบเสาส าเร็จ จ านวน 8 ชุด 
4.4.15.1 กล่องครอบเสาส าเร็จขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร และลึก

ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร  
4.4.15.2 กล่องครอบเสาส าเร็จท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.15.3 ปิดฟิล์มตกแต่ง หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.15.4 ตกแต่งด้วยหญ้าเทียม 
4.4.15.5 บริเวณฐานพื้นกล่องครอบเสาส าเร็จปิดด้วยบัวสแตนเลส สงูไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 

4.4.16 ตู้เก็บหนังสือ จ านวน 3 ชุด 
4.4.16.1 ตู้เก็บหนังสือขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตรและลึกไม่น้อย

กว่า 0.40 เมตร  
4.4.16.2 มีชั้นวางหนังสือ ไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.4.16.3 ปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

4.4.17 ชั้นวางหนังสือโซนสืบค้น (Research Zone) จ านวน  32 ชุด 
4.4.17.1 ชั้นวางหนังสือ ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 

และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
4.4.17.2 ท าด้วยโครงไม้เนื้อแข็ง หนาไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร กรุทับด้วยไม้อัดยาง 
4.4.17.3 ปิดผิวลามิเนต หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
4.4.17.4 ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร 
4.4.17.5 มีที่ก้ันหนังสือด้านหลังในแต่ละชั้น มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
4.4.17.6 มีป้ายอะคริลิคแบบสอด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 20 

เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1 ป้าย 
4.4.18 ชั้นเก็บหนังสือโซนสืบค้น (Research Zone) จ านวน  6 ชุด 



 

 

4.4.18.1 ชั้นวางหนังสือ ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 

4.4.18.2 ท าด้วยโครงไม้เนื้อแข็ง หนาไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร กรุทับด้วยไม้อัดยาง 
4.4.18.3 ปิดผิวลามิเนต หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
4.4.18.4 ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร 
4.4.18.5 มีที่ก้ันหนังสือด้านหลังในแต่ละชั้น มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
4.4.18.6 มีป้ายอะคริลิคแบบสอด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 20 

เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 2 ป้าย 
4.4.19 ม่านม้วนพร้อมติดตั้ง จ านวน  1 ชุด 

4.4.19.1 ม่านม้วน ผลิตจากใยฝ้ายหรือคอตตอล  
4.4.19.2 ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร พร้อมท าการติดตั้ง 
4.4.19.3 ผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างสีม่านม้วนมาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.4.20 พื้นยกและพรมยางพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 งาน 
4.4.20.1 พ้ืนยก บริเวณโซนสืบค้น ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร 
4.4.20.2 พรมยางเป็นชนิดกระเบื้องยางขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 
4.4.20.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งพรมยางชนิดกระเบื้องยาง ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 

โดยปูทับพื้นเดิม 
4.4.20.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าความสะอาดบริเวณท่ีติดตั้งพรมยางเป็นชนิดกระเบื้องยางให้เรียบร้อย 

 
4.5 พื้นที่ของการบริหารจัดการ (Control Zone) 

4.5.1 โต๊ะกลมส าหรับ 4 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุด 
4.5.1.1 โต๊ะอ่านหนังสือ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.90 เมตร  
4.5.1.2 หน้า Top โต๊ะท าจากปาร์ติเกิ้ลบอร์ด มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร หรือวัสดุที่เทียบเท่า

หรือดีกว่า 
4.5.1.3 หน้า Top ปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.5.1.4 ปิดขอบโต๊ะด้วย PVC หรือดีกว่า 
4.5.1.5 มีโครงเหล็กรับหน้าโต๊ะ 
4.5.1.6 ขาโต๊ะแบบ 4 ขา ท าจากไม ้มีปุ่มปรับระดับ 

4.5.2 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะกลม จ านวน  8 ชุด 
4.5.2.1 มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร และสูงรวมพนักพิงไม่น้อยกว่า 

0.70 เมตร 
4.5.2.2 โครงสร้างเก้าอ้ีท าจากเหล็กท่อ ชุบด้วยโครเมี่ยม 
4.5.2.3 ที่นั่งผลิตจาก Polypropylene ฉีดข้ึนรูป ประกอบเข้ากับโครงสร้าง 
4.5.2.4 พนักพิงผลิตจาก Polypropylene ฉีดข้ึนรูป ประกอบเข้ากับโครงสร้าง  

 
4.5.3 ตู้อเนกประสงค์ จ านวน 1 ชุด 

4.5.3.1 ตู้ขนาดสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และลึกไม่น้อยกว่า 0.40 
เมตร 

4.5.3.2 ท าจากไม้ MDF หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 



 

 

4.5.3.3 ปิดผิวด้วยลามิเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.5.3.4 มีจ านวนบานเปิดไม่น้อยกว่า 4 บาน โดยภายในมีชั้นปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ท าจากไม้ 

MDF ปิดผิวด้วยลามิเนต หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.5.4 พื้นยกส าเร็จรูปบริเวณห้อง SERVER Room จ านวน 1 งาน 

4.5.4.1 แผ่นพื้นยกท าจากเหล็กรีดเย็น 
4.5.4.2 พ้ืนผิวหน้าแผ่นเคลือบด้วย Epoxy Powder หรือสารเคลือบอื่น 
4.5.4.3 มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต  
4.5.4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งพ้ืนยกส าเร็จรูปบริเวณห้อง SERVER Room ขนาดพ้ืนที่รวมไม่

น้อยกว่า 20 ตารางเมตร 
4.5.5  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  จ านวน 1 ชุด 

4.5.5.1 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 

4.5.5.2 รองรับจ านวน Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 entries 
4.5.5.3 สามารถก าหนดคุณภาพการให้บริการ (QoS) ในรูปแบบ IEEE 802.1p ได้เป็นอย่างน้อย 
4.5.5.4 มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 
4.5.5.5 สามารถบริหารจัดการผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ 

 
4.6 โคมไฟแสงสว่างแบบ Downlight พร้อมหลอด LED พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 

4.6.1 หลอด LED ดาวน์ไลท์พร้อมโคม ไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ ติดตั้งบริเวณโซนการแลกเปลี่ยนความเห็น 
(Discussion Zone) จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด พร้อมสวิตซ์แบบปรับระดับแสงสว่างของหลอดได้ 
(Dimmer)  

4.6.2 หลอด LED ดาวน์ไลท์พร้อมโคม ไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ ติดตั้งบริเวณโซนการเรียนรู้ (Reading Zone) 
และโซนสืบค้น (Research Zone) จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด พร้อมสวิตซ์เปิด – ปิด 

4.6.3 หลอด LED ดาวน์ไลท์พร้อมโคม ไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ ติดตั้งบริเวณโซนประชาสัมพันธ์และสืบค้น 
(Reception & Search Corner) จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด พร้อมสวิตซ์เปิด – ปิด 

4.6.4 หลอด LED ดาวน์ไลท์พร้อมโคม ไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ ติดตั้งบริเวณพ้ืนที่ของการบริหารจัดการ (Control 
Zone) จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด พร้อมสวิตซ์เปิด – ปิด 
 

4.7 ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง   จ านวน  1 ระบบ 
4.7.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งจุดไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอ 
4.7.2 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งเต้ารับแบบ 3 ขา (Duplex Universal Type) และช่อง USB 
4.7.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเดินสายไฟฟ้าไปยังเต้ารับทุกจุดเป็นชนิดสายเดี่ยว  
4.7.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาเต้ารับไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 40 จุด ตามต าแหน่งที่เหมาะสม หรือทาง

มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
4.7.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเดินสายไฟฟ้าในรางหรือท่อร้อยสายให้เรียบร้อย 
4.7.6 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายภายในด้วยสาย UTP ที่มคีุณสมบัติไม่ต่ ากว่า CAT 

6 จ านวนไม่น้อยกว่า 12 จุด 
4.7.7 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาหัวเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นหัวชนิด  RJ 45 พร้อมยางกันฝุ่น 

 



 

 

 4.8 งานสถาปัตยกรรม  จ านวน 1 งาน 
4.8.1 เก็บความเรียบร้อยของพ้ืนผิว ลอกสีเก่าและทาสีรองพ้ืน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร 
4.8.2 เก็บความเรียบร้อยของพ้ืนผิว ทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ าชนดิอะคริลิค หรือดีกว่า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 

ตารางเมตร 
4.8.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปูพ้ืนกระเบื้องยางขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร 
4.8.4 ป้ายอะคริลิคส าหรับชั้นวางหนังสือแบบติดผนัง จ านวน   7 ป้าย 

1) เป็นป้ายอะคริลิคแบบติดบริเวณด้านหน้าชั้นวางหนังสือ 
2) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร  
3) ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรแสดงหมายเลขหมวดหนังสือ 

4.8.5 ป้ายอะคริลิคแบบแขวนเพดาน จ านวน  7 ป้าย 
1) เป็นป้ายอะคริลิคแบบแขวนเพดาน 
2) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร  
3) ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรแสดงหมายเลขหมวดหนังสือ 

 
5. เงื่อนไข 

5.1 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับ ครุภัณฑ์ รายละเอียด ลิขสิทธิ์ ใบอนุญาต เอกสาร
รับรองต่างๆ ที่อาจะมีผลในประเด็นทางกฎหมายให้ทางมหาวิทยาลัยฯ พิจาณาตรวจสอบ มาพร้อมในการ
เสนอราคาและแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ในการบริหารจัดการโครงการ โดยมีหนังสือ
รับรองของทางบริษัท มาพร้อมในการเสนอราคา 

5.2 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องนัดประชุมเพ่ือเตรียมการเริ่มด าเนินโครงการ (Kick Off Meeting) เพ่ือชี้แจง 
รายละเอียดการนัดหมายร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ 

5.3 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆและต้อง ดูแลรับผิดชอบการติดตั้งครุภัณฑ์ จนสามารถใช้
งานได้อย่างสมบูรณ์ตามคุณลักษณะ และความสามารถของระบบที่ก าหนดไว้ ก่อน การส่งมอบและการตรวจ
รับครุภัณฑ์ ให้ทางมหาวิทยาลัย 

5.4 เมื่อได้รับการแจ้งแก้ไขปัญหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้อง แจ้งยืนยันการรับทราบปัญหาและต้องด าเนินการแก้ไข
โดยเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆเช่น  หนังสือราชการ โทรศัพท์ โทรสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

5.5 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address ผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ให้กับ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ส าหรับการติดต่อประสานงาน เป็นอย่างน้อยดังนี้ 
5.5.1 ผู้ประสานงานทั่วไป 
5.5.2 ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค 
5.5.3 ผู้จัดการโครงการ 
5.5.4 ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจของผู้ขายหรือผู้รับจ้างกรณีการประสานงานในกรณีอ่ืนๆ ประสบปัญหา 

5.6 ผู้เสนอราคาต้องเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ระหว่างรายการที่ทางบริษัทเป็นผู้เสนอกับรายการที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยจัดท าเป็นตารางเปรียบเทียบ พร้อมระบุหมายเลขให้ชัดเจนเพ่ืออ้างอิงแคตตาล็อก
หรือเอกสารแสดงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ 

5.7 ในกรณีที่เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษจะต้องใส่หมายเลขในเอกสารภาษาอังกฤษให้ตรงกับ
คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่น าเสนอและตรงกับหมายเลขท่ีก าหนดจากมหาวิทยาลัย 
 
 



 

 

5.8 เอกสารทุกฉบับที่เก่ียวข้องต้องเป็นฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเอกสารเป็นฉบับภาษา
อ่ืนๆ ผู้เสนอต้องด าเนินการแปลเอกสารนั้นโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถใช้ดุลย
พินิจในการด าเนินการประกวดราคาได้ 

5.9 ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งแบบภาพ Perspective โดยมีสถาปนิกหรือวิศวกรในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องรับรองเพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณาในวันที่เสนอราคา  

5.10   ในการจัดซื้อครั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ าสุด 
6. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ :  180 วัน 
7. ระยะเวลาการรับประกัน :  1 ปี 
8. สถานที่ส่งมอบ : อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 

      (ดร.นครินทร์  ปิ่นปฐมรฐั) 

ลงชื่อ...........................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 

       (นายณัฐวุฒิ   อินทรักษ์) 

ลงชื่อ...........................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 

       (นายโกวิท สดแสงจันทร์)                    

    
 
 

             ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
                               (นายนติิ  วิทยาวิโรจน์) 
                        ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 


