
รายการเช่าครุภณัฑ์ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ โครงการ SMGP 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลทัว่ไปแบบ All in One   จ ำนวน 41   เคร่ือง 

2. เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 850VA    จ ำนวน   1   เคร่ือง 

3. เคร่ืองฉำยภำพโปรเจคเตอร์ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 3,000 Ansi Lumens จ ำนวน    1   เคร่ือง 

4. จอรับภำพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 100 นิว้  จ ำนวน    1   จอ 

5. โต๊ะวำงคอมพวิเตอร์ ส ำหรับครู      จ ำนวน   1    ตวั 

6. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ส ำหรับนกัเรียน    จ ำนวน   40   ตวั 

7. เก้ำอีส้ ำนกังำน ส ำหรับครู     จ ำนวน   1     ตวั 

8. เก้ำอี ้อเนกประสงค์ ส ำหรับนกัเรียน    จ ำนวน  40    ตวั 

9.  อปุกรณ์กระจำยสญัญำณ (Switch)    จ ำนวน   2    เคร่ือง 

10. ตู้ส ำหรับจดัเก็บอปุกรณ์กระจำยสญัญำณ   จ ำนวน   1     ตู้ 

11. ระบบงำนไฟ และ งำน Network     จ ำนวน   41   จดุ 

 

ก. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
1. เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจจ ำหนำ่ยคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์มำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี 
2. หำกเป็นนิติบุคคลเจ้ำของผลิตภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะต้องมีบริษัทสำขำในประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุญำตถูกต้องตำม

กฎหมำย และเปิดด ำเนินกำรมำไมต่ ่ำกวำ่ 5  ปี 
3. ผู้ เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยคอมพิวเตอร์ และต้องไม่เป็นผู้ถกูเวียนช่ือเป็นผู้ทิง้งำนของรำชกำร หรือห้ำมติดต่อ หรือห้ำม

เข้ำเสนอรำคำกบัหนว่ยงำนรำชกำร 
4. มีผลงำนดงักลำ่ว จ ำนวนในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 1,000,000 บำทในหนึ่งสญัญำ และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สญัญำโดยตรงกบัสว่น

รำชกำรหน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ินหน่วยงำนอื่น ซึ่งมีกฎหมำยบญัญัติให้มีฐำนเป็น
รำชกำรบริหำรสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสำหกิจหรือหนว่ยงำนเอกชน ที่โรงเรียนฯ เช่ือถือได้  
 

ข. เงื่อนไขการรับประกัน / ซ่อมบ ารุง 
 ผู้ให้เช่ำต้องรับประกนัครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลำ 3 ปี  
 1. กำรให้บริกำร ณ สถำนท่ีติดตัง้ (On Site Service) ตลอดระยะเวลำของสญัญำ 
      1.1 ครุภณัฑ์ที่เสนอทกุรำยกำรให้รวมกำรรับประกนัซอ่ม/เปลีย่นฟรีเฉพำะกรณีที่เกิดขึน้จำกกำรใช้งำนตำมปกติ ณ  
สถำนท่ีติดตัง้ 

 2. ผู้ประสำนงำนของโรงเรียน สำมำรถติดต่อแจ้งเหตุทำงโทรศพัท์ โทรสำรได้ตลอดวนัและเวลำท ำกำร** หรือทำงจดหมำย

อิเลก็ทรอนิคส์ หรือทำงจดหมำยลงทะเบียนทำงไปรษณีย์ 

 3. หลงัจำกได้รับแจ้งเหตุ โดยจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ โทรศพัท์ โทรสำร หรือจดหมำยลงทะเบียนทำงไปรษณีย์แล้วผู้ ให้เช่ำ

จะต้องตอบรับทรำบกลบัมำภำยใน 1 วนัท ำกำร* 

 



 4. ผู้ให้เช่ำจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้ให้สำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติภำยใน 3 วนัท ำกำร* นบัจำกได้รับแจ้งเหต ุถ้ำยงั

ไม่แล้วเสร็จผู้ ให้เช่ำต้องน ำครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีคณุสมบตัิเทียบเท่ำมำทดแทน หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวแล้ว ผู้ ให้เช่ำไม่

สำมำรถด ำเนินกำรได้ โรงเรียนสำมำรถเช่ำครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ทกุรำยกำรทดแทนในระหวำ่งผู้ให้เช่ำซอ่มครุภณัฑ์นัน้ ได้โดยคำ่ใช้จ่ำยที่

เกิดขึน้เป็นควำมรับผิดชอบของผู้ให้เช่ำ 

 5. ผู้ให้เช่ำจะต้องมีศนูย์บริกำรหรือแต่งตัง้ตวัแทน ภำยในจงัหวดัที่โรงเรียนตัง้อยู่ หรือจงัหวดัที่มีเขตแดนติดกนั เพื่อให้บริกำร

หลงักำรขำย 

หมายเหตุ 

      *วนัท ำกำร       หมำยถึง วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ ยกเว้น วนัหยดุรำชกำร 

      **เวลำท ำกำร   หมำยถึง ช่วงเวลำตัง้แต ่08.30-16.30  น. 

เงื่อนไขการเช่า 

      ระยะเวลำกำรเช่ำ  : 3 ปี 

 

การเบิกจ่ายเงนิ 

โรงเรียน จะเบิกจ่ายเงนิเป็นดังนี ้ 

โรงเรียนฯ จะช ำระคำ่เช่ำ เป็นรำยงวด 6 เดือน (ปีละ 2 ครัง้)  หลงัจำกโรงเรียนฯ ได้ท ำสญัญำและตรวจรับครุภณัฑ์ 

เรียบร้อยแล้ว โดยจะท ำกำรจ่ำยช ำระเงินงวดแรก ภำยในวนัท่ี .............................. 

 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทั่วไป แบบ All in One    

รายละเอียดเทคนิค 

1.1  มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) เป็นแบบ  6th generation  Intel  Core  i5-6400   หรือดีกว่ำ ควำมเร็วไม่ต ่ำกว่ำ 2.7GHz และมี 

Cache ขนำดไมน้่อยกวำ่  6 MB 

1.2 แผงวงจรหลกั (Mainboard) ใช้ Intel H110 Express Chipset  หรือดีกวำ่ สนบัสนนุกำรท ำงำนของหนว่ยประมวลผลกลำง  

1.3  มีหนว่ยควำมจ ำหลกั (Ram) ไมน้่อยกวำ่ 4 GB  เป็นแบบ DDR4 RAM 2133 MHz  มี Slot ไมน้่อยกวำ่ 2 DIMM  และรองรับกำร

ท ำงำนแบบ Dual-Channel สำมำรถรองรับกำรขยำยได้สงูสดุไมน้่อยกวำ่ 16 GB 

1.4  มีหนว่ยควำมจ ำส ำรอง ( Hard disk)  แบบ SATA ที่มีควำมจไุมน้่อยกวำ่ 1  TB  ควำมเร็วไมน้่อยกวำ่  7,200 รอบตอ่นำท ี

1.5  มี DVD Writer Drive  เป็นแบบ SATA  รองรับกำรใช้งำนแบบ DVD RW Super Multi 8X  หรือดีกวำ่ ชนิดตดิตัง้ภำยในตวัเคร่ือง 

1.6  มีระบบกำรแสดงภำพ Graphics เป็นแบบ  Intel® HD graphics หรือดีกวำ่ 

1.7  มีระบบเสยีง (Sound)  มำพร้อมบน  Mainboard มีระบบเสยีงเป็นแบบ Stereo  High Definition Audio   หรือดีกวำ่ 

1.8  มี Port Network Interface เป็นแบบ 10/100/1000 ที่มำพร้อมกบั Mainboard  (Built -in) 

1.9  มี Web Cam  ติดตัง้มำในตวัเคร่ือง 

1.10  มี Power Supply  แบบ PFC จ่ำยก ำลงัไฟฟ้ำได้สงูสดุไมน้่อยกวำ่ 135 วตัต์ 

1.11  มีพอร์ตแบบ USB 3.0 ไมน้่อยกวำ่ 4 ช่อง และ USB 2.0 ไมน้่อยกวำ่ 2 ช่อง 



1.12   มีพอร์ตแบบ VGA Port ไมน้่อยกวำ่  1 port, Display Port ไมน้่อยกวำ่ 1 port และ Serial Port  ไมน้่อยกวำ่ 1 port 

1.13   มีระบบควำมควำมปลอดภยั Kensington lock slots หรือดีกวำ่ 

1.14   จอภำพแบบ LED/ LCD ขนำด ไมน้่อยกวำ่ 21.5” นิว้ (16:9)  ประเภท  Non-Touch screen ควำมละเอียด 1920 x 1080  

   หรือดีกวำ่ 

1.15   มี BIOS ที่มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำเดียวกบัตวัเคร่ือง 

1.16   มีคีย์บอร์ดเป็นแบบ Standard มีตวัอกัษรภำษำไทยและภำษำองักฤษติดอยูอ่ยำ่งถำวร มีกำรเช่ือมตอ่แบบ USB 

1.17   มีเมำส์เป็นแบบ Optical มีปุ่ มกดไมน้่อยกวำ่ 2 ปุ่ มและมีปุ่ ม Scroll มีกำรเช่ือมตอ่แบบ USB  

1.18   เคร่ืองคอมพวิเตอร์ประกอบด้วยคูม่ือกำรใช้งำน และอปุกรณ์ประกอบอื่นๆ และโปรแกรมจดักำรอปุกรณ์ตำ่งๆ (Driver)  

1.19   เป็นผลติภณัฑ์ที่มีตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์, จอภำพ, เมำส์, แป้นพิมพ์, แผน่ Driver, คูม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อยูภ่ำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำเดยีวกนั 

1.20   มี Security Chip module คณุสมบตัิไมต่ ่ำกวำ่ TPM (Trusted Platform Module) 1.2 

1.21   บริษัทเจ้ำของผลติภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำเดียวกนัต้องมีศนูย์บริกำรท่ีได้รับ ISO 9001:2008 อยำ่งน้อย 10 แหง่ 

1.22   ผลติภณัฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ทีน่ ำเสนอ ต้องผำ่นกำรรับรองมำตรฐำนได้แก่ Energy Star, EPEAT, FCC, CE, CB, MET, BSMI, 

VCCI โดยมีเอกสำรรับรอง 

1.23   ผลติภณัฑ์ที่เสนอจะต้องมจี ำหนำ่ยทัว่โลก  (ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ) 

1.24   ผลติภณัฑ์ที่เสนอต้องได้รับ ISOอนกุรม 9001และ14001 พร้อมแสดงเอกสำร 

1.25   เจ้ำของผลติภณัฑ์มีโรงงำนผลติหรือประกอบ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำเดยีวกบัตวัเคร่ือง  

 ได้รับมำตรฐำน ISO9001:2008  

1.26   ผลติภณัฑ์ที่เสนอ ต้องเป็นของใหม ่ และไมใ่ช่ผลติภณัฑ์ตวัอยำ่ง ยกเว้นผลติภณัฑ์ใหมท่ี่น ำมำสำธิตในวนัเสนอรำคำ และ ยงัอยูใ่น 

สำยกำรผลติจนถึงวนัสง่มอบโดยมีเอกสำรยืนยนั  และตรงตำมเอกสำรรับรองที่เสนอทกุประกำร 

1.27   มีหนงัสอืรับรองผลติภณัฑ์จำกผู้ผลติ โดยระบหุนว่ยงำนในกำรสอบรำคำครัง้นีว้ำ่ต้องเป็นของใหมแ่ละมีอะไหลชิ่น้สว่นประกอบ 

ของคอมพวิเตอร์รองรับกำรซอ่มบ ำรุงไมน้่อยกวำ่ 3 ปี 

 

2.  เคร่ืองส ารองไฟ (UPS)  ขนาดไม่น้อยกว่า 850 VA   

รายละเอียดเทคนิค 

2.1  เป็นเคร่ืองส ำรองไฟ ( UPS ) ที่ใช้กบัคอมพิวเตอร์ มีขนำดไมต่ ่ำกวำ่ 850 VA 
   2.2  แรงดนัไฟฟ้ำ ขำเข้ำ ( Input Voltage ) 220 Vac -30% + 25%  

     2.3  ควำมถ่ีไฟฟ้ำ ขำเข้ำ (Input Frequency ) 50/60 Hz. ± 10%  

     2.4  ต้องมีระบบควบคมุแรงดนัไฟฟ้ำ With Stabilizer 

    2.5  แรงดนัไฟฟ้ำขำออก (Output  Voltage) 220 Vac ± 10% และ แรงดนัไฟฟ้ำขำออก (Out Frequency) ควำมถ่ี 50/60 Hz. ± 0.1Hz 

2.6  ระบบป้องกนั กำรป้องกนัไฟฟ้ำกระโชก 320 Joules  

     



2.7  กำรป้องกนัทำงไฟฟ้ำขำเข้ำ เบรคเกอร์ ชนดิ Reset ได้ 

     2.8  มีระบบป้องกนักำรใช้งำนเกินก ำลงั (Overload) โดยมีเสยีงเตือน 

 2.9  ปลัก๊แบบ Universal สำมำรถใช้งำนได้กบัปลัก๊กลมและแบน 8 ปลัก๊ ส ำรองไฟ 4 ช่อง  Surge Protection  4 ช่อง  
 2.10  ระยะเวลำกำรโอนย้ำย (Transfer Time) 2 Ms 

    2.11  ระบบป้องกนัไฟกระชำก และ แบตเตอร่ีแบบชนดิ Sealed maintenance-free 12V8Ah จ ำนวน 1 ลกู 

 2.12  กำรป้องกนัแบตเตอร่ีเสือ่ม หรือเสยีจำกกำรคำยประจจุนต ำ่เกินไป และจ ำกดักระแสส ำหรับกำรประจุ 

 2.13  มีดวงไฟแสดงสถำนะ กำรท ำงำน ดวงไฟแสดงสภำวะปกติ , ส ำรองไฟ , ใช้งำนเกินพิกดั เตือนด้วยเสยีง ไฟฟ้ำดบั 

เสยีงเตือนเป็นจงัหวะอยำ่งตอ่เนือ่ง 
    

  2.14  มีมำตรฐำนรับรอง มำตรฐำนโรงงำนผลติ ISO 9001:2008 หรือ ISO 14001:2004 และมี มำตรฐำนผลติภณัฑ์ 

 มอก.1291 เลม่ 1 –2553, 1291 เลม่ 2 -2553, 1291 เลม่ 3 -2555  
2.15  รับประกนัคณุภำ 2 ปี เต็ม  นบัจำกวนัสง่มอบ 
2.16  มีหนงัสอืรับรองผลติภณัฑ์ที่เสนอรำคำจำกผู้ผลติโดยระบหุนว่ยงำนในกำรสอบรำคำครัง้นีว้ำ่ต้องเป็นของใหมแ่ละ

มีอะไหลร่องรับกำรซอ่มบ ำรุงไมน้่อยกวำ่ 3 ปี 
     3. เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 Ansi ระดับ XGA 

รายละเอียดเทคนิค 
3.1  เป็นเคร่ืองฉำยชนิด 3LCD Projector มีขนำด LCD Panel  ไมน้่อยกวำ่ 0.55 นิว้ควำมละเอยีดภำพระดบั True XGA (1024x768 จดุ)   
และสำมำรถเช่ือมตอ่ได้โดยตรงกบัคอมพิวเตอร์ ระดบั UXGA ได้เป็นอยำ่งน้อย 
3.2  ก ำลงัสอ่งสวำ่งของแสงขำว(White Light Output) และแสงส ี(Color Light Output) ไมน้่อยกวำ่ 3,200 ANSI lumen 
3.3  มีอตัรำสว่น Contrast Ratio ไมน้่อยกวำ่ 15,000:1 
3.4  ใช้หลอดภำพก ำลงัไฟไมเ่กิน  200 วตัต์ ชนิดUHE  อำยกุำรใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 5,000 ชัว่โมงในโหมดปกติ  
และไมน้่อยกวำ่ 10,000 ชัว่โมง ในโหมดประหยดัพลงังำน 
3.5  สำมำรถฉำยภำพขนำด 30-300 นิว้ ท่ีระยะ 0.9-10.8 เมตรและอตัรำสว่นกำรซูมภำพแบบออฟติคอลได้ไมน้่อยกวำ่ 1.2 เทำ่ 
3.6  มีช่องตอ่สญัญำณอยำ่งน้อยดงันี ้
      -  D-Sub 15pin x 1 ช่อง 
     -  Composite Video(Yellow) x 1 ช่อง 
    -   S-Video x 1 ช่อง 
    -  HDMI x 1 ช่อง 
    -  Audio ชนิด RCA (White/Red) x 1 ช่อง 
    -  USB Type A และ Type B อยำ่งละ 1 ช่อง 
3.7  มีล ำโพงในตวัเคร่ืองไมน้่อยกวำ่ 2 วตัต์ 
3.8  รองรับกำรเช่ือมตอ่ผำ่น Wireless LAN (มำตรฐำน 802.11) (สว่นซือ้เพิ่ม) 
3.9  มีฟังก์ชัน่กำรตรวจจบัสญัญำณขำเข้ำ(input signal)อตัโนมตัโิดยไมต้่องกดปุ่ มใดๆ 
3.10  สำมำรถควบคมุกำรท ำงำนของเคร่ืองผำ่นเครือขำ่ยโดยใช้ซอฟแวร์ Easy MP Monitor 
 - 

     



 
3.11  สำมำรถฉำยภำพจำกคอมพิวเตอร์และ Smart phone ได้พร้อมกนั 4 เคร่ืองและเช่ือมตอ่ได้สงูสดุ 50 คิว ผำ่นเครือขำ่ย 
โดยใช้ซอฟแวร์  Easy MP Multi PC Projection 
3.12  สำมำรถน ำเสนองำนผำ่น USB Thumb Drive โดยไมต้่องผำ่นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
3.13  สำมำรถปรับแก้สเีหลีย่มคำงหมแูบบ Manual ในแนวตัง้และแนวนอนได้ไมน้่อยกวำ่ +/- 30 องศำ และ แบบ Auto ได้ในแนวตัง้ 
3.14  มีปุ่ มเลือ่นสไลด์เพื่อปรับสีเ่หลีย่มคำงหมใูนแนวนอน 
3.15  มีเมนกูำรใช้งำนเป็นภำษำตำ่งๆไมน้่อยกวำ่ 15 ภำษำ 
3.16  มีระบบ Instant Off เพื่อรองรับกำรปิดเคร่ืองได้โดยไมต้่องรอ Cool-Down   
3.17  มีระบบ Direct Power On สำมำรถเปิดเคร่ืองได้ทนัทีเมื่อมกีระแสไฟจ่ำยเข้ำตวัเคร่ืองโปรเจคเตอร์ 
3.18  มีฝำปิดครอบเลนส์ เป็นอปุกรณ์มำตรฐำนซึง่เป็นสว่นประกอบเดียวกบัตวัเคร่ือง 
3.19  รับประกนัตวัเคร่ืองไมน้่อยกวำ่ 2 ปี และ รับประกนัหลอดภำพไมน้่อยกวำ่ 1 ปี หรือ 1,000 ชัว่โมงแล้วแตร่ะยะใดถึงก่อน 
3.20  มีหนงัสอืรับรองผลติภณัฑ์ที่เสนอรำคำจำกผู้ผลติโดยระบหุนว่ยงำนในกำรสอบรำคำครัง้นีว้ำ่ต้องเป็นของใหม ่ยกเว้นผลติภณัฑ์ใหม่ 

ที่น ำมำสำธิตในวนัเสนอรำคำ ยงัอยูใ่นสำยกำรผลติจนถึงวนัสง่มอบ และ มีอะไหล ่ชิน้สว่นประกอบของกำรซอ่มบ ำรุงไมน้่อยกวำ่ 5 ปี 

4.  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิว้ 
รายละเอียดเทคนิค 
4.1 กลอ่งจอรับภำพท ำด้วยวสัดเุหลก็อยำ่งดี ให้ควำมแขง็แรงทนทำน 
4.2 มีกำรควบคมุขึน้ลงของจอรับภำพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
4.3 ปรับควำมสงูของจอ จำกกำรเลือ่นจอ ขึน้-ลง ได้ทกุต ำแหนง่ และหยดุโดยอตัโนมตัิเมื่อเลือ่น ขึน้สดุ- ลงสดุ 
4.4 ควบคมุกำรขึน้ลงของจอรับภำพด้วย รีโมทมีสำยและไร้สำยได้ (เป็นอปุกรณ์มำตรฐำน) 
4.5 รีโมทไร้สำยสง่สญัญำณโดยคลืน่วิทย ุท ำให้ใช้งำนได้อยำ่งสะดวก โดยคลืน่ควำมถ่ีของรีโมทแตล่ะตวัจะแตกตำ่งกนั 
4.6 สำมำรถติดตัง้จอได้ทัง้แบบแขวนเพดำนหรือยดึติดกบัผนงั 
4.7 เนือ้จอสขีำวท ำจำกวสัด ุFiber ให้ควำมเนียนเรียบ สำมำรถป้องกนัเชือ้รำ ป้องกนักำรติดไฟ และ ท ำควำมสะอำดได้ 
4.8 เนือ้จอเป็นชิน้เดยีวไมม่ีรอยตอ่ มขีอบจอสดี ำและด้ำนหลงัจอเคลอืบสดี ำ 
4.9 ใช้ได้กบัไฟ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ซ 
4.10  รับประกนัมอเตอร์ 2 ปี 

5. โต๊ะคอมพวิเตอร์ส าหรับครู     
คุณสมบัตพิืน้ฐาน  

5.1  มีโครงสร้ำงโต๊ะเป็นไม้ ท่ีมีควำมคงทนแข็งแรง 
5.2 ขนำด กว้ำง 120 ซม. ลกึ 58 ซม. สงู 75 ซม.  + - ไมเ่กิน 5 มม. 
5.3 มีถำดวำงคย์ีบอร์ด  
5.4 มีลิน้ชกัส ำหรับใสเ่อกสำรจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ช่อง 

 
 
 
 
 
 



 
6. เก้าอีแ้บบมีล้อเลื่อน  ส าหรับครู    

คุณสมบัตพิืน้ฐาน 
6.1 เป็นเก้ำอีแ้บบล้อเลือ่น  5 แฉก  มีพนกัพิงต ำ่  มีที่วางแขน 

6.2 หุ้มเบำะและพนกัพิงด้วยหนงัเทยีม หรือ พีวีซี 
6.3 มีขนำดไมน้่อยกวำ่ 58x63x88 CM 

6.4 สำมำรถปรับระดบัสงู-ต ่ำได้  ด้วยโช๊ค 
7 เก้าอี ้อเนกประสงค์  ส าหรับนักเรียน   
คุณสมบัตพิืน้ฐาน 

7.1 ท ำจำกวสัดโุพลโีพไพลนิ 
7.2 ขำเหลก็ชปุโครเมีย่ม 
7.3 มีขนำดไมน้่อยกวำ่ 50x53x83 ซม.  

8 โต๊ะคอมพวิเตอร์ ส าหรับนักเรียน    
คุณสมบัตพิืน้ฐาน   

8.1 มีโครงสร้ำงโต๊ะเป็นไม้ ท่ีมีควำมคงทนแข็งแรง 

8.2 มีขนำด กว้ำง x ยำว x สงู 600 มม. x 800 มม. x 750 มม. (+/-5 มม.) 

8.3 พืน้โต๊ะทัง้แผน่ มีควำมหนำไมน้่อยกวำ่ 19 มม. และ เคลอืบผิวด้ำนบนด้วยวสัดกุนัน ำ้ และป้องกนัรอยขีดขว่น   

                โดยมีช่องร้อยสำยไฟ สำยสญัญำณตำ่ง ๆ ได้สะดวก 
8.4 มีถำดวำงคย์ีบอร์ด   

9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)      

รายละเอียดเทคนิค 

9.1 มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
9.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
9.3 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
9.4 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ 
9.5 สำมำรถติดตัง้อปุกรณ์ภำยในตู้Rack ได้ 

10   ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ    

10.1  เป็นตู้ส ำหรับใสอ่ปุกรณ์รวมสญัญำณ ชนิดติดผนงั (wall rack) 

10.2  ควำมสงูไมน้่อยกวำ่ 6U ภำยในตู้ติดผนงัประกอบด้วยพดัลมระบำยควำมร้อนอยำ่งน้อย 1 ตวั  

10.3  ปลัก๊รำงชนิดติดตัง้ในตู้  Rack เต้ำรับแบบ 3 ขำ มีช่องเสยีบไมน้่อยกวำ่ 4 ช่อง 

 

 

 

 

 

 



11 การติดตัง้ระบบไฟฟ้า และ ระบบเครือข่าย   

11.1 กำรติดตัง้วงจรไฟฟ้ำ เต้ำรับวงจรไฟฟ้ำ สวิตช์ตดัตอนตำ่ง ๆ 

   1) ให้มีตู้ควบคมุกำรจ่ำยระบบไฟ (Load Center) และมีสวิตช์ตดัตอนดงันี ้

-สวิตช์ตดัตอนหลกั จ ำนวน 1 ชดุ 2 สำย (ค ำนวณกระแสตำมขนำดของห้องเรียน) 

-สวิตช์ตดัตอนทกุตวัต้องติดตัง้อยูใ่นตู้ เดียวกนั วงจรภำยในตู้ใช้แผน่ตวัน ำ (busbar) ส ำหรับเช่ือมตอ่วงจรภำยในแทนกำร 

ใช้สำยไฟฟ้ำ 

 2) มีรำงเก็บปกปิดสำยไฟจำกตู้ควบคมุไปยงัเต้ำรับจดุตำ่ง ๆ  ในกรณีที่อยูบ่นพืน้ให้ใช้รางอลูมิเนียม ที่มีสภำพคงทน   แข็งแรง

ยดึติดกบัพืน้ด้วยสกรู 

3) ช่วงรอยตอ่ระหวำ่ฝำรำงปกปิดสำยไฟฟ้ำ  และสำยสญัญำณเครือข่ำยภำยใน (LAN) ให้ใช้ซิลิโคนหรือวสัดอุื่นปิดรอยต่อให้

เรียบร้อย 

4) เต้ำรับเป็นแบบ 3 ขำ (Duplex Universal type) ตอ่เข้ำกบัระบบสำยดินทกุจดุ 

      9.2   ติดตัง้สำยสญัญำณเครือขำ่ยภำยใน (Lan) 

 - ติดตัง้สำยสญัญำณเครือข่ำยภำยในด้วยสำย UTP ที่มีคุณสมบตัิไม่ด้วยกว่ำ CAT5e มีหวัต่อเช่ือมอุปกรณ์เป็นหวั RJ45 

พร้อมยำงกันฝุ่ น  ติดตัง้โมดลู่ำบล็อกที่ปลำยสำยสญัญำณทกุเส้น และมีสำยเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 

Switch โดยกำรเก็บและปกปิดสำยสญัญำณกรณีที่อยู่บนพืน้ให้ใช้รางอลูมิเนียม ที่มีสภำพมัน่คง แข็งแรง ยึดติดพืน้ด้วยสกรู

ในสภำพท่ีเรียบร้อย  พร้อมติดเคร่ืองหมำยแสดงคูส่ำยระหวำ่งต้นทำงและปลำยทำงของสำย UTP ให้ทรำบ 

9.3 อปุกรณ์กระจำยสญัญำณ Switch   

-ต้องติดตัง้ในตู้ติดผนงั (Wall Rack) ที่มีควำมสงูไมน้่อยกวำ่ 6U ภำยในประกอบด้วย พดัลมอยำ่งน้อย 1 ตวั  และปลัก๊รำงชนิด

ติดตัง้ใน ตู้  Rack เต้ำรับแบบ 3 ขำ มีช่องเสียบไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง จัดเก็บสำยรัดด้วยพลำสติกเกลียวให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย รอยต่อ

ระหวำ่งรำงกบัตู้  และช่องลำยเข้ำต้องปิดมิดชิดด้วยซิลโิคนหรือวสัดอุื่น เพื่อป้องกนัแมลงและหนเูข้ำไปกดัสำย 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


