
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
3. ความเปนมา 
 เน่ืองดวยงานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ใหมีหนาที่รับผิดชอบดูแล รวมถึงพัฒนาศักยภาพการใหบริการดานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต ระบบเครือขายอินทราเน็ต รวมถึงจัดหาอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานดาน
การเรียนการสอนใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยทางสํานักฯ มีการวางแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอนผานระบบเครือขายใหกับคณะตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาอุปกรณดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการ
เรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอน อีกทั้งเพื่อรองรับการเรียนการสอนในอนาคต 
 จากปญหาดังกลาว ทางสํานักฯ จึงไดทําการศึกษาเทคโนโลยีที่จะนํามาใชเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยทั้งน้ีเพื่อใหโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตบรรลุตามวัตถุประสงค จึงขอดําเนินการจัดทําระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตและอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบดวย 

- ติดต้ังระบบสายเคเบิลใยแกวนําแสง และสายสัญญาณโทรศัพทภายนอกอาคาร 
- เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลจํานวน 60 เครื่อง 
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอรจํานวน 3 เครื่อง  
- จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 3 ชุด  
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน หรือชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 36000 บีทียู/ช่ัวโมง จํานวน 6 เครื่อง 
- โตะสําหรับนักศึกษาจํานวน 30 ชุด 
- เกาอี้สําหรับนักศึกษาจํานวน 60 ชุด 
- โตะสําหรับครูผูสอนพรอมเกาอีจ้ํานวน 3 ชุด 
- กระดานหองเรียน จํานวน 3 ชุด 
- กระดานอัจฉริยะชวยสอน พรอมเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอรแบบฉายภาพระยะสั้น จํานวน 1 ชุด 

รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น   จํานวน 3,500,000  บาท (สามลานหาแสนบาทถวน)  
 

4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
 4.2 เพื่อจัดหาอุปกรณดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียนการสอน  
 
5. เปาหมาย 
 5.1 ไดระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตซึ่งประกอบดวยหองที่มีอุปกรณ
มาตรฐานมาชวยสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 2 หอง และ ระบบใยแกวนําแสงจํานวน 2 เสนทาง พรอมระบบ
สายสัญญาณโทรศัพท จํานวน 2 เสนทาง 
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6. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา 
 6.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 6.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 6.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
 6.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวา น้ัน 
 6.5  ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 6.6  ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 6.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครัง้
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได   
 6.8  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการขาย และ/หรือการใหเชาซื้อระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอรโดยตรง ไมนอยกวา 1 ป นับจนถึงวันที่ย่ืนซองประกวดราคาดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส 

6.9  ผูประสงคจะเสนอราคาตองแนบเอกสารสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญา ทีเ่กี่ยวกับการขาย 
และ/หรือ การใหเชาซื้อระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบ
การสื่อสารคอมพิวเตอรโดยตรง โดยผลงานน้ันตองเปนผลงานที่มีระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับจนถึงวันที่ย่ืนซองประกวด
ราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส และผลงานน้ันตองมวีงเงินไมนอยกวา 1,750,000 บาท (หน่ึงลานเจ็ดแสดหาหมื่นบาท
ถวน) ตอหน่ึงผลงาน  

6.10  ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่นําเสนอซึ่งสามารถใหความชวยเหลือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดเปนอยางดีในกรณีที่ อุปกรณในระบบตาง ๆ
เกิดปญหา 

6.11  ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองวาอุปกรณที่เสนอเปนอุปกรณใหม ไมเคยใชงานมากอนไมใช
เครื่องที่นํามาปรับปรุงสภาพใหม ตองเปนของแทตามตัวอยางและรูปแบบที่นํามาเสนอ และมกีารสํารองอะไหลอุปกรณ
ทุกรายการทั้งหมดในโครงการน้ีเปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป  

 
7. ขอกําหนดท่ัวไป 

7.1 สวนประกอบของระบบ/อุปกรณที่นําเสนอจะตองไมเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตที่อยูในระหวางการถูก
พิทักษทรัพยในคดีลมละลายตามคําสั่งของศาลที่ไดสั่งการตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทของผูผลิตน้ันต้ังอยู 
 7.2 อุปกรณไฟฟาทั้งหมดใชงานกับไฟฟา 220 VAC 50Hz ตามมาตรฐานของไทย 
 7.3 อุปกรณที่เสนอตองสามารถเช่ือมตอใชงานรวมกบัระบบคอมพิวเตอร, อุปกรณเครือขาย และระบบการ
สื่อสารขอมูล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่มีอยูเดิมไดเปนอยางดี 
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 7.4 อุปกรณที่เสนอตองมีคุณสมบัติไมดอยกวาขอกําหนดในเอกสารฉบับน้ีทุกรายการ โดยผูเสนอราคา ตองทํา
การเปรียบเทียบ “หัวขอ”,“คุณลักษณะที่กําหนด”,“คุณลักษณะที่เสนอ” และ“เอกสารอางอิง(หนา,ขอ)”ทุกรายการ
ตามรูปแบบตอไปน้ี  
 

หัวขอ คุณลักษณะท่ีกําหนด คุณลักษณะท่ีเสนอ เอกสารอางอิง(หนา,ขอ) 
ระบุหัวขอ
ใหตรงกับที่
กําหนดใน
เอกสารน้ี 

ใหคัดลอกจากขอกําหนดที่
กําหนดในเอกสารน้ี 

ใหระบุความสามารถหรือคุณ
ลั กษณะเ ฉพาะขอ งร ะบ บ ที่
นําเสนอ 

ใหระบุหรืออางอิงถึงเอกสารใน
ขอเสนอที่เกี่ยวของและทํา
สัญลักษณแสดงขอความในประโยค
ของเอกสารหรอืแคตตาล็อกน้ันให
ชัดเจน 

 

7.5 ผูชนะการประมูลตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองของอุปกรณที่เสนอทุกช้ินใหรวมการรับประกันการ
ซอม/เปลี่ยนอะไหลเปนไปตามขอตกลงแตละรายการอุปกรณ และตรวจบํารุงรักษาอุปกรณเปนประจําทุก 4 เดือน 
ตลอดระยะเวลาการรับประกัน นับจากวันทีม่หาวิทยาลัยไดตรวจรับมอบอุปกรณงวดสุดทาย 
 7.6 ผูเสนอราคามีหนาที่จัดทําขอเสนอที่มีรายละเอียดสมบูรณเพียงพอที่จะเปรียบเทียบคุณลักษณะทุกรายการ
ที่เสนอ และงายตอการตัดสินใจคัดเลือกผูเสนอราคา ระบบคุณลักษณะที่กําหนดในเอกสารน้ีใหถือเปนขอกําหนดข้ัน
ตํ่าสุด ซึ่งผูเสนอราคามีหนาที่ประเมินและคํานวณขีดความสามารถจริง เพื่อใหระบบทํางานไดตามที่ตองการ 

7.7 การแปลความในเอกสารเสนอราคาน้ี ในกรณีที่ผูรับเอกสารสงสัยในความหมายอันแทจริง สวนใดสวนหน่ึง 
อาจขอให มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณแปลความใหได แตจะผูกพันตอเมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดตอบเปน
ลายลักษณอักษรแลวเทาน้ัน และใหถือเอาคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปนท่ีสิ้นสุด 

7.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ทรงไวซึ่งสิทธ์ิที่จะไมรับราคาตํ่าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไดหรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคาโดยไมพิจารณาจัดหาหรือจัดจางเลยก็ไดสุดแลวแตจะพิจารณาทั้งน้ีเพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญผูเขาเสนอราคาจะรองเรียนหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆมิไดรวมทั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ จะพิจารณายกเลิกการประมูลและลงโทษผูเขาประมูลราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุอันเช่ือไดวา
การเขาเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 7.9 การย่ืนซองเสนอราคาใหมีการจัดทําดังน้ี 

7.9.1 การจัดทําเอกสารประกวดราคาผูเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร
ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
  7.9.2 ผูเสนอราคามีหนาที่แสดงเอกสารตางๆเพื่อยืนยันหรือแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติตางๆที่จะตอง
เปนไปตามขอกําหนดหรือมีคุณสมบัติที่ดีกวาขอกําหนดโดยเอกสารที่นํามาแสดงจะตองเปนเอกสารตัวจริงหรือเปน
เอกสารสําเนาที่เปนทางการสามารถเช่ือถือไดและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปซึ่งผูเสนอราคามีหนาท่ีจะตองเปรียบเทียบ
ขอกําหนดท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณกําหนดในแตละขอกับคุณสมบัติและอุปกรณตางๆท่ีผูเสนอราคาเสนอ
โดยจะตองระบุใหชัดเจนวาเอกสารท่ีนํามาเสนอขอความในประโยคใดท่ีใชยืนยันขอกําหนดหมายเลขใดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณโดยผูเสนอราคามีหนาท่ีทําสัญลักษณแสดงบนขอความในประโยคท่ีใชยืนยันไดแก
การขีดเสนใตหรือการระบายสีพรอมระบุหมายเลขลําดับของขอกําหนดท่ีจะทําการยืนยันใหเห็นชัดเจนซึ่งหากผู
เสนอราคาขาดเอกสารยืนยันหรือขาดการทําสัญลักษณแสดงบนขอความในประโยคท่ีใชยืนยันหรือแสดงเอกสารไม
ชัดเจนทําใหขาดขอกําหนดหน่ึงใดในขอกําหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณใหถือวาผูเสนอราคาไมผานการ
พิจารณาทางดานเทคนิค 
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8. องคประกอบของระบบ 
 8.1 จัดหาและติดต้ังระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

8.1.1 ติดต้ังสายเคเบิลใยแกวนําแสง และสายสัญญาณโทรศัพทภายนอกอาคาร 
(1) ติดต้ังสายเคเบิลใยแกวนําแสงขนาด 24 core และสายสัญญาณโทรศัพทภายนอก ขนาด  

50 คูสาย ระหวางอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ไปยังอาคารสํานักวิทยบริการ1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
(2) ติดต้ังสายเคเบิลใยแกวนําแสงขนาด 24 core และสายสัญญาณโทรศัพทภายนอก ขนาด  

25 คูสาย ระหวางอาคารสํานักวิทยบริการ1 ไปยังอาคารสํานักวิทยบริการ2  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
8.1.2 ติดต้ังอุปกรณภายในสนับสนุนการเรียนการสอน   

(1) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล จํานวน 60 เครื่อง 
(2) เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 3 เครื่อง  
(3) จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 3 ชุด  
(4) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน หรือชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 36000 บีทียู/ช่ัวโมง

จํานวน 6 เครื่อง 
(5) โตะสําหรับนักศึกษาจํานวน 30 ชุด 
(6) เกาอี้สําหรับนักศึกษาจํานวน 60 ชุด 
(7) โตะสําหรับครูผูสอนพรอมเกาอีจ้ํานวน 3 ชุด 
(8) กระดานหองเรียน จํานวน 3 ชุด 
(9) กระดานอัจฉริยะชวยสอนพรอมเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอรแบบฉายภาพระยะสั้น 

จํานวน 1 ชุด  
      

9.รายละเอียด 
รายละเอียดของครุภัณฑพรอมอุปกรณประกอบ แยกออกเปน 12 หมวด ดังน้ี 
หมวดที่ 1 งานติดต้ังและเช่ือมโยงระบบสายเคเบิลใยแกวนําแสง และสายสัญญาณโทรศัพทภายนอกอาคาร  
หมวดที่ 2 งานติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล จํานวน 60 เครื่อง 
หมวดที่ 3 งานติดต้ังเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 3 เครื่อง  
หมวดที่ 4 งานติดต้ังจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 3 ชุด  
หมวดที่ 5 งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน หรือชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 36000 บีทียู/ช่ัวโมง 

จํานวน 6 เครื่อง 
หมวดที่ 6 งานติดต้ังโตะสําหรับนักศึกษาจํานวน 30 ชุด 
หมวดที่ 7 งานติดต้ังเกาอี้สําหรับนักศึกษาจํานวน 60 ชุด 
หมวดที่ 8 งานติดต้ังโตะสําหรับครูผูสอนพรอมเกาอีจ้ํานวน 3 ชุด 
หมวดที่ 9 งานติดต้ังกระดานหองเรียน จํานวน 3 ชุด 
หมวดที่ 10 งานติดต้ังกระดานอัจฉริยะพรอมเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอรแบบฉายภาพระยะสั้น จํานวน 1 

ชุด 
หมวดที่ 11 การฝกอบรมและการบํารุงรักษาระบบ 
หมวดที่ 12 ขอกําหนดเพิ่มเติมทั่วไป  
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10. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ดําเนินการซื้อตามเงินงบประมาณแผนดินผูกพัน 1ป  

 
11. ระยะเวลาการสงมอบของหรืองาน 

กําหนดสงมอบใชงานไดภายใน 90 วันนับถัดจากวันทําสัญญา 
 
12. หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 
 
 
คุณสมบัติของอุปกรณและอุปกรณประกอบอ่ืนๆแยกตามหมวดดังน้ี 
 
หมวดท่ี 1 งานติดต้ังและเชื่อมโยงระบบสายเคเบิลใยแกวนําแสง และสายสัญญาณโทรศัพทภายนอกอาคาร 

1.1 งานติดต้ังสายเคเบิลใยแกวนําแสง 
1.1.1 ขอกําหนดท่ัวไปของงานติดต้ังสายเคเบิลใยแกวนําแสงและอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

(1)  ติดต้ังสายเคเบิลใยแกวนําแสงขนาด 24 core จํานวน 2 เสนทางโดยเช่ือมโยงระหวางอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาไปยังอาคารสํานักวิทยบริการ 1 และอาคารสํานักวิทยบริการ1 ไปยังอาคารสํานักวิทยบริการ2 
พรอมติดต้ังตู Rack เพื่อใสอุปกรณ ณ อาคารดังกลาวโดยตู Rackที่ติดต้ังมีคุณลักษณะดังน้ี 

  - เปนตู Rack ปดขนาด 19 น้ิว ไมนอยกวา 4U โดยมีความกวางไมนอยกวา 535 มิลลิเมตร
ความลึกไมนอยกวา 470 มิลลเิมตรและความสูงไมนอยกวา 230 มิลลิเมตร จํานวน 4 ตัว โดยติดต้ังที่ตนทางและ
ปลายทาง คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษากับอาคารสํานักวิทยบริการ 1 และอาคารสํานักวิทยบริการ1 กับ
อาคารสํานักวิทยบริการ 2 

  - มีชองเสียบไฟฟาจํานวนไมนอยกวา 10 ชอง 
  - มีพัดลมสําหรับระบายความรอนไมนอยกวา 2 ตัว 
(2) การติดต้ังสายเคเบิลใยแกวนําแสงภายนอกอาคารใชสายเคเบิลชนิดเดินภายนอกอาคาร โดยการ

วางสายใชเสาไฟฟาเปนหลัก 
(3) การติดต้ังสายเคเบิลใยแกวนําแสงตองถูกตองตามหลักการเดินสายการวางสาย (Handing) และ

การดัดงอ (Bending) ตองเปนไปตามขอกําหนดของผูผลิตสายการติดต้ังสายเคเบิลใยแกวนําแสง จะตองมีการติดต้ังสาย
หลักดิน (Ground) ชนิดสายทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 10 ตารางมิลลิเมตร และจะตองมีการติดต้ัง
หลักดินที่เปนไปตามมาตรฐานโดยแตละระยะตองหางกันไมเกิน 500 เมตร 

(4) การติดต้ังสายเคเบิลใยแกวนําแสงในตัวอาคารตองทําการติดต้ังในทอ หรือรางรอยสาย(Wire way) 
โดยมีการวางสายและการดัดงอที่เปนไปตามขอกําหนดของผูผลิตสาย 

(5) สายทุกเสนตองมีปาย (Label) ระบุอยางชัดเจนทั้งสองดาน เกี่ยวกับชนิดของสาย และสถานที่
เริ่มตน – สถานที่ปลายทางของสาย ซึ่งจะตองทําจากวัสดุที่กันนํ้า ทนทาน โดยยึดติดกับสายใยเคเบิลใยแกวอยางแนน
หนาและติดปายเพื่อบอกระยะความสูงจากพื้นถึงสายในจุดที่เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายของสาย โดยมีขนาดของ
ตัวอักษรไมนอยกวา 500 pt 
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(6) การเดินสายเคเบิลใยแกวนําแสงภายในอาคาร ตองดําเนินการติดต้ัง โดยเดินสายรอยในรางเหล็ก 
(Steel Wire Way), ทอเหล็ก (EMTConduit) หรือทอออน (Flexible Conduit) หรือดีกวา ใหมีความคงทน ความ
เหมาะสม และสวยงามสอดคลองกับสถานที่ โดยมีการวางสายและการดัดงอ ที่เปนไปตามขอกําหนดของผูผลิต 

(7) สายเคเบิลใยแกวนําแสงที่ติดต้ังจะตองไมมีการตอเช่ือมใดๆ ตลอดเสนทาง ยกเวนการเช่ือมตอ
ปลายแตละขางของเสนใยแกวนําแสง กําหนดใหใชวิธี Fusion Splice เทาน้ัน 

(8) เมื่อติดต้ังระบบสายเคเบิลใยแกวนําแสงแลวเสร็จ ผูเสนอราคาจะตองทําการทดสอบสายเคเบิล ทุก
เสนทีป่ลายสายทั้ง 2 ดานดวยเครื่อง OTDR และจัดทํารายงานการทดสอบสายเคเบิล สงใหกับทางมหาวิทยาลัย
เพชรบูรณ จํานวน 1 ชุด เปนอยางนอย 

(9) เมื่อติดต้ังระบบสายเคเบิลใยแกวนําแสงแลวเสร็จ ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดการติดต้ัง 
(Asbuilt Drawing) สงใหกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จํานวน 1 ชุด เปนอยางนอย 

(10) ผูเสนอราคาจะตองมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญในอุปกรณระบบสาย
เคเบิลใยแกวนําแสงที่เสนอ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาทาง วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร หรือวิศวกรรม
โทรคมนาคม หรือเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม อยางนอยระดับภาคีวิศวกร สาขา
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา 1 คน ซึ่งสามารถใหความชวยเหลือ หรือปรึกษาทางดานเทคนิคกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณได หากอุปกรณในระบบตางๆ เกิดปญหา (โปรดแสดงเอกสาร ประวัติการศึกษา และ/
หรือ ใบประกาศที่เกี่ยวของ) 

1.1.2 คุณลักษณะและขอกําหนดทางดานเทคนิคของระบบสายสัญญาณ FIBER OPTIC SOLUTION 
(1) สายเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber Optic Cable) ชนิด Single mode เปนแบบใชติดต้ังภายนอก 

อาคารแขวนอากาศ (Aerial Cable) ชนิด Fig.8 ซึ่งมีจํานวนเสนใยแกวนําแสงจํานวน 24 cores เปนอยางนอย 
(2) มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801:2002, TIA/EIA-568B.3, IEC 60793-2B1.3,  

Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE และ ITU-T G.652 D เปนอยางนอย  
(3) เปลือกนอกของสายเคเบิลใยแกวนําแสง (Outer Jacket) ทําดวยวัสดุ HDPE (High Density  

Polyethylene) ความหนา 1.5mm เพื่อปองกันรังส ีUV และทนตอสภาพแวดลอม  
(4) มี Central Strength Member ทําดวยวัสดุ FRP เปนอโลหะ  
(5) มี Messenger Wire ทําดวยวัสดุ Extra High Strength Galvanized SteelWireขนาด 

7/1.2mm 
(6) สามารถทนอุณหภูมิขณะติดต้ัง,ขณะใชงานและเก็บรักษา -40°C ถึง 70°C  
(7) มีคา Overall Diameter ไมนอยกวา 19.3mm, Cable Diameter ไมนอยกวา 11.00 mm  
(8) มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A เพื่อสะดวกในการ เรียงสาย  
(9) สามารถรับแรงดึงขณะติดต้ังได 7,000 N และขณะใชงาน 2,200 N 
(10) มีเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑอยางนอย 5 ป  

1.1.3 กลองเก็บปลายสายเคเบิลใยแกวนําแสง สําหรับติดต้ังภายในตูเก็บอุปกรณระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอร 

(1) เปนอุปกรณพักสาย FiberOptic แบบชนิดติดต้ังบนตู RACK 19” Standard ลักษณะเปน Patch 
(2) PanelFDU รองรับการเช่ือมตอสายเคเบิลใยแกวนําแสงไดไมนอยกวา 24 FiberPorts 
(3) มีพื้นที่ขดสายหรือเก็บสายอยูภายใน (InternalManagementRing) 
(4) รองรับการติดต้ัง AdapterPlate ไดอยางนอย 3 Plate 
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(5) สามารถดึงถาดเขา-ออก ไดโดยสายภายนอกไมขยับ และรางเลือ่นเปนแบบลูกปน  เพื่อสะดวกใน 
การใชงาน 

(6) มีแผนพลาสติก (LightPolycarbonateCoverWithLabel) ปองกันสิ่งแปลกปลอมและแมลง  
ติดต้ังงาย สะดวกในการใชงานและติดปายแสดงเสนทาง 

(7) สามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณเก็บสายภายในใหเปนอุปกรณตอสาย (SpliceTray) ได 
(8) ตองมีพื้นที่ดานหลังสําหรับขดพักสายไวได 
(9) ตัวผลิตภัณฑตองมีช้ินอุปกรณเพิ่มเติมในสวนของตัวจับยึดสายดานหลังที่ปรับระดับศูนยกลางของ

สายได (CableGlands)  และนอตสําหรับประกอบครบชุด 
(10) เปนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับสายเคเบิลใยแกวนําแสง 
(11) มีเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑอยางนอย 1 ป  

1.1.4 หัวตอสายเคเบิลใยแกวนําแสง แบบ Single Mode  
(1) เปนหัวตอสายเคเบิลใยแกวนําแสง Single ModePigtail ซึ่งสายเคเบิลใยแกวนําแสงสายเคเบิลใย 

แกวนําแสงมีขนาด 9/125 Micron หัวตอเปนชนิด STConnector 
(2) เปนสายสําเร็จจากโรงงาน 
(3) ความยาวไมตํ่ากวา 1.5 เมตร 
(4) การเช่ือมตอเปนแบบ FusionSplice เทาน้ัน 
(5) ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันกับสายเคเบิลใยแกวนําแสง 
(6) มีเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑอยางนอย 1 ป  

1.1.5 สาย Fiber Optic Patch Cord แบบ Single Mode 
(1) เปนสาย FiberOpticPatchCord แบบ Single Mode ซึ่งสายเคเบิลใยแกวนําแสงมีขนาด 9/125 

Micron 
(2) สาย 1 เสนจะตองประกอบไปดวย 2 Core (Duplex) 
(3) ปลายสายดานหน่ึงเปนหัวตอชนิด LCConnector สวนปลายอีกดานหน่ึงเปนหัวตอชนิด ST 

Connector โดยมีจํานวนขางละ 2 หัว 
(4) มีแกนของ Connector เปนแบบ Ceramic เพื่อทนตอความรอน 
(5) ความยาวไมตํ่ากวา 3 เมตร 
(6) ตองเปนสายสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต สายเคเบิลใยแกวนําแสงมีคา LossCertification ทั้งสอง 

ดาน 
(7) ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันกับสายเคเบิลใยแกวนําแสง 
(8) มีเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑอยางนอย 1 ป  
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1.2 งานติดต้ังสายเคเบิลโทรศัพท 
1.2.1 ขอกําหนดท่ัวไปในการติดต้ังระบบสายเคเบิลโทรศัพทขนาด 50 คูสายจํานวน 1 เสนทาง    

เชื่อมโยงระหวางอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ไปยังอาคารสํานักวิทยบริการ 1 
(1) เปนสายปอนสัญญาณโทรศัพทสําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Cable) ขนาด

พื้นที่หนาตัดสายแตละเสนไมนอยกวา 0.65Sq mm.สายปอนสัญญาณแตละชุด มีจํานวนคูสายไมนอยกวา 25 คูสาย 
และมี Code สีตามมาตรฐาน 

(2) ทําดวยวัสดุ Polyethylene หรือ Polypropylene ภายในมี Aluminum Shield ความหนาไม 
นอยกวา 0.2 mm. และ Non-hygroscopic tape 

(3) วัสดุที่นํามาใช ตลอดจนวิธีการติดต้ังและทดสอบจะตองอางอิงตามมาตรฐานการติดต้ัง EIA/TIA 
(4) อุปกรณสื่อสารที่สนองตองผลิตข้ึนตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของซึง่รวมถึง

มาตรฐานดานไฟฟา โทรคมนาคม ความปลอดภัย และระดับสัญญาณรบกวน  พรอมระบุหมายเลขรับรองมาตรฐาน 
เชน FCC และ/หรือ มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ 

(5) อุปกรณทั้งหมดใชกับไฟฟา 220V 50Hz ตามมาตรฐานของไทยโดยไมตองใชอุปกรณแปลง ระบบ 
ไฟฟา 

(6) อุปกรณที่เสนอตองสามารถเช่ือมตอใชงานรวมกับระบบการสื่อสารขอมูลของสถาบัน ที่มีอยูใน
ปจจุบันไดเปนอยางดี 

(7) อุปกรณที่เสนอตองมีคุณสมบัติไมดอยกวาขอกําหนดในเอกสารฉบับน้ีทุกรายการ โดยผูเสนอตอง 
ทําการเปรียบเทียบลักษณะที่ตองการกับลักษณะที่เสนอทุกรายการ 

(8) ระบบและอุปกรณที่เสนอทุกช้ินใหรวมการรับประกันเปนเวลาอยางนอย 1 ป  พรอมมีเอกสาร
รับรองการรับประกัน ยกเวน การเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  โดยเปนบริการแบบเรียกไดในเวลาราชการ ซึ่งผูรับ
จาง สามารถตอบสนองตอการแจงเหตุไดภายในเวลา 12 ช่ัวโมงนับจากที่ไดรับแจงเหตุจาก สถาบัน ทางโทรศัพท 
โทรสาร หรือหนังสือแจง 

(9) การติดต้ังสายเคเบิลทั้งหมดน้ี  ใหรวมถึงการติดต้ังและจัดหาอุปกรณปลายทางอื่น ๆ  ที่จําเปนใน 
จํานวนที่เหมาะสม เชน Metal-box / wall enclosures, patch cable  เพื่อใหระบบสามารถใชงาน

ไดทันทีตามรูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย 
(10) อุปกรณ Caballing  Systemทั้งหมดใหใชผลิตภัณฑจากผูผลิตที่ไดมาตรฐานเปนที่เช่ือถือได 
1.2.2 ติดต้ังระบบสายเคเบิลโทรศัพทขนาด 25 คูสายจํานวน 1 เสนทาง เชื่อมโยงระหวางอาคาร

สํานักวิทยบริการ1 ไปยังอาคารสํานักวิทยบริการ2 
(1) เปนสายปอนสัญญาณโทรศัพทสําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร(Outdoor Cable) ขนาดพื้นที่หนาตัด

สายแตละเสนไมนอยกวา 0.65Sq mm.สายปอนสัญญาณแตละชุด มีจํานวนคูสายไมนอยกวา 25 คูสาย และมี Code สี
ตามมาตรฐาน 

(2) ทําดวยวัสดุ Polyethylene หรือ Polypropylene ภายในมี Aluminum Shield ความหนาไม 
นอยกวา 0.2 mm. และ Non-hygroscopic tape 

(3) อุปกรณและวัสดุทุกช้ินที่เสนอมาติดต้ังในงานน้ี  จะตองมีตัวอยางและ/หรือ เอกสารแสดงขอมูล
ทางเทคนิคของอุปกรณที่จะนํามาใชในงานน้ี  ใหเสนอตอสถาบันพิจารณาและอนุมัติกอนจึงติดต้ังใชได 

(4) วัสดุที่นํามาใช ตลอดจนวิธีการติดต้ังและทดสอบจะตองอางอิงตามมาตรฐานการติดต้ัง EIA/TIA 
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(5) อุปกรณสื่อสารที่สนองตองผลิตข้ึนตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของซึง่รวมถึง 
มาตรฐานดานไฟฟา โทรคมนาคม ความปลอดภัย และระดับสัญญาณรบกวน  พรอมระบุหมายเลขรับรองมาตรฐาน 
เชน FCC และ/หรือ มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ 

(6) อุปกรณทั้งหมดใชกับไฟฟา 220V 50Hz ตามมาตรฐานของไทยโดยไมตองใชอุปกรณแปลง ระบบ 
ไฟฟา 

(7) อุปกรณที่เสนอตองสามารถเช่ือมตอใชงานรวมกับระบบการสื่อสารขอมูลของสถาบัน ที่มีอยูใน
ปจจุบันไดเปนอยางดี 

(8) อุปกรณที่เสนอตองมีคุณสมบัติไมดอยกวาขอกําหนดในเอกสารฉบับน้ีทุกรายการ โดยผูเสนอตอง 
ทําการเปรียบเทียบลักษณะที่ตองการกับลักษณะที่เสนอทุกรายการ 

(9) ระบบและอุปกรณที่เสนอทุกช้ินใหรวมการรับประกันเปนเวลาอยางนอย 1 ป  พรอมมีเอกสาร
รับรองการรับประกัน ยกเวน การเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  โดยเปนบริการแบบเรียกไดในเวลาราชการ ซึ่งผูรับ
จาง สามารถตอบสนองตอการแจงเหตุไดภายในเวลา 12 ช่ัวโมงนับจากที่ไดรับแจงเหตุจาก สถาบัน ทางโทรศัพท 
โทรสาร หรือหนังสือแจง 

(10) การติดต้ังสายเคเบิลทั้งหมดน้ี  ใหรวมถึงการติดต้ังและจัดหาอุปกรณปลายทางอื่น ๆ  ที่จําเปนใน 
จํานวนที่เหมาะสม เชน Metal-box / wall enclosures, patch cable  เพื่อใหระบบสามารถใชงานไดทันทีตาม
รูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย 

(11) อุปกรณ Caballing  System ทั้งหมดใหใชผลิตภัณฑจากผูผลิตที่ไดมาตรฐานเปนที่เช่ือถือได 
 
 
หมวดท่ี 2 งานติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบรวมจอภาพและเคสไวในชิ้นเดียวกัน (All in 
One)  จํานวน 60 เครื่อง 

2.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม
นอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยความจําชนิดแคช ไมตํ่ากวา 6 MB. 

2.2 มี Bios ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งมีเครื่องหมายการคาเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร 
2.3 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกวา (1066 MHz หรือ 1333MHz) หรือดีกวา มขีนาด

ไมนอยกวา 4 GB และมีชองเหลือวางเพื่อขยายไดในอนาคต 
2.4 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1TB จํานวน 1หนวย 
2.5 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
2.6 มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps ตามมาตรฐาน RJ-45 จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง 
2.7 มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 21 น้ิว แบบ LCD หรือ LED backlit  มีความละเอียดไมนอยกวา 1920 x 

1080 pixel  
2.8  มีกลอง Web Camera และ ไมโครโฟนติดต้ังภายในตัวเครื่อง 
2.9 มีสวนควบคุมการแสดงผลสามารถใชหนวยความจําแบบ DVMT ไดไมนอยกวา 256 MB สามารถใช

รวมกับหนวยความจําหลักได  

2.10 มีชองอานสื่อผสม(Media Card Reader)  รองรับการอาน SD,MS, MS PRO หรือดีกวา จํานวน 1 

หนวย  
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2.11 มีสวนเช่ือมตอกับระบบเครื่อขายไรสายความเร็วตามมาตรฐาน 802.11 b/g/n และ Bluetooth 

มาตรฐาน 2.1หรือดีกวาอยางละ 1 หนวย 

2.12  มีระบบเสียงแบบ High Definition  Audio หรือดีกวา พรอมลําโพงแบบ Stereo ขนาดไมนอยกวา 

2 W และชองเช่ือมตอ microphone, headphone อยางละ 1 port ติดต้ังภายในตัวเครื่อง 

2.13 มีชองสัญญาณเช่ือมตอแบบอนุกรมตามมาตรฐานแบบ USB 2.0 อยางนอย 4 ชอง และแบบUSB 3.0 

ไมนอยกวา 2 ชอง 

2.14 มี Slot หรือชองตอแบบ HDMI หรือ Display Port ไมนอยกวา 1 ชอง 

2.15 ตัวเครื่อง (Case) และจอภาพตองเปนช้ินเดียวกันแบบ AIO (all-in-one form factor )  

2.16 มีขนาดของแหลงจายไฟ (Power Supply) ไมนอยกวา  135 Watts  

2.17 แปนพิมพแบบ USB ไมนอยกวา 104 Keys และมีเมาสแบบ USB แบบ Optical พรอมแผนรอง 

2.18 ติดต้ังตู Rack ขนาด 19 น้ิว ไมนอยกวา 4U จํานวน 2 ตู ตูละ 1 หอง เพื่อรองรับอุปกรณกระจาย

สัญญาณเครือขาย พรอมติดต้ังรางเดินระบบไฟฟาและเดินสายแลนเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ตใหกบัคอมพิวเตอรทุก

เครื่องภายในหอง จํานวน 2 หอง และพรอมติดต้ังสายสลิงล็อกดวยกุญแจรหัส 4 หลักปองกันการโจรกรรมกับตัวเครื่อง

คอมพิวเตอรทุกเครื่องโดยใหคลองยึดติดกับโตะ 

2.19 ผลิตภัณฑที่เสนอ ตัวเครื่อง แปนพิมพ เมาส และคูมือเครื่องอยูภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน  

2.20 ผลิตภัณฑที่เสนอไดถูกผลิตประกอบเสร็จสมบูรณจากโรงงานผูผลิตที่ไดรับมาตรฐานระบบคุณภาพ 

ISO 9001 และ ISO 14001 Series 

2.21 ผลิตภัณฑที่เสนอตองไดรับการรับรองมาตรฐานดังน้ี FCC, UL, Energy Star และสนับสนุน

ระบบปฏิบัติการ Windows 7 HCL  

2.22 มีการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอรจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑอยางนอย 3 ปแบบ Onsite ไมจํากัด

ระยะทางพรอมรับประกันอุปกรณทุกช้ินสวน  โดยมีเอกสารรับรองจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ  

2.23 บริษัทผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอจะตองมีระบบ Online Support ที่ใหบริการ Download คูมือ
, Driver และ Bios Update ผานทางระบบ Internet โดยผูเสนอราคาจะตองแจง URL ใหทราบมาในเอกสารเสนอ
ราคาน้ีดวย 
 
 
หมวดท่ี 3 งานติดต้ังเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอรจํานวน 3 เครื่อง 

3.1 เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียวสามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ 
3.2 เปนเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไมนอยกวา 0.63 น้ิว สามารถแสดงผลที ่

ความละเอียดเปนอยางนอย 1024×768 จุด (True XGA) พรอมลําโพงในตัว 16 W 
3.3 กําลังสองสวางไมนอยกวา 3500 ANSI lumen ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวาง 
3.4 ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที ่True 
3.5 อัตราสวน Contrast Ratio ไมนอยกวา 2000:1 
3.6 สัดสวนการซูมภาพ 1-1.6เทา 
3.7 สามารถใชงานรวมกับอุปกรณไรสายเชน โนตบุค หรือ แท็ปเล็ตได 
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3.8 มีชองตอสัญญาณเขาไมนอยกวาดังน้ี D-sub 15 pin 2 ชอง, S-Video 1 ชอง, Video 1 ชอง, Audio 2 
ชอง, HDMI 1ชอง, Microphone 1 ชอง 

3.9 มีชองสัญญาณออกตองมีชองตอสัญญาณออกแบบไมนอยกวาดังน้ี D-Sub 15 pin 1 ชอง และ Audio 1 
ชอง 

3.10 ใชหลอดภาพกําลังไฟไมเกิน 337 วัตต 
3.11 อายุการใชงานหลอดภาพไมนอยกวา 4,000 ช่ัวโมง ที่การทํางานในโหมด Normalและ 6,000 ช่ัวโมง ที่

การทํางานในโหมด Eco 
3.12 สามารถเช่ือมตอกับระบบ LAN  และมีโปรแกรมเช็คสถานการณทํางานของเครื่องโปรเจคเตอรหลาย ๆ

ตัวที่ตอเขาในระบบเครือขายไดควบคุมการทํางานของเครื่องเปนกลุม หรือเฉพาะเครื่องที่ตองการตรวจสอบโดยสามารถ 
เปด-ปดเครื่อง / ปรับคาตางๆของเครื่อง /  ตรวจสอบระบบการเตือน ERROR ของเครื่อง / วิเคราะหปญหาของเครื่อง  
และดูอายุหลอดภาพได     

3.13 สามารถปรับแกสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวต้ังและแนวนอน (Keystone Correction) ไดไมนอยกวา +/- 30
องศาอัตโนมัติได 

3.14 รองรับการเช่ือมตออุปกรณ USB Thumb Drive และสามารถนําเสนอไฟลภาพจาก USB Thumb 
Drive ได 

3.15 มีเมนูการใชงานตัวเครื่องเปนภาษาไทย (Thai OSD) 
3.16 สามารถฉายภาพโดยการเช่ือมตอดวยสาย USB ได (USB Display) 
3.17 มี A/V Mute Slide  
3.18 สามารถต้ัง Password  เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครือ่ง 
3.19 สามารถฉายภาพได 30”-300" น้ิว เปนอยางนอย 
3.20 ตองสามารถฉายภาพขนาดไมนอยกวา 60 น้ิววัดแบบ ทแยงมุม โดยมีระยะหางจากจอภาพถึง เครื่อง

ฉายไมเกิน 1.69 เมตร 
3.21 สามารถปดเครื่องไดโดยไมตองรอ Cool-Down 
3.22 บริษัทเจาของผลิตภัณฑหรือผูนําเขาตองไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ  

14001 Series หรือใหมกวา 
3.23 มีเอกสารการรับประกันเครื่องไมนอยกวา 3 ป (หลอดภาพรับประกัน 1,000 ช่ัวโมงหรือ 1 ป แลวแต

ระยะใด ถึงกอน)  
 
 
หมวดท่ี 4 งานติดต้ังจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 3 ชุด 

4.1 เปนจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการข้ึนลงของจอภาพทั้งแบบสวิทซปดเปดและรีโมทไรสาย มวนเก็บ 
ดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 120 น้ิว  

4.2 มอเตอรเปนแบบชนิดที่สามารถหมุนยอนกลับได ซึ่งสามารถควบคลุมการหยุดของจอไดทุก ตําแหนงและ 
จะหยุดอัตโนมัติเมื่อข้ึนสุดหรือลงสุด  

4.3 เน้ือจอเปนชนิด Matt White 
4.4 เน้ือจอสีขาวทําจากวัสดุชนิด FIBER ปองกันเช้ือรา ดานหลังเคลือบสีดํา ทนตอการฉีดขาด ปองกันการ ติด 

ไฟ และสามารถทําความสะอาดได 
4.5 เน้ือจอเปนช้ินเดียวไมมีรอยตอมีขอบจอสีดําและดานหลังจอเคลือบสีดํา 
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4.6 ผาหุมจอดานลางเดินตะเข็บคู เพื่อความแข็งแรง 
4.7 ใชไดกับไฟ 220 โวลต 50 เฮิรซ  
4.8 กระบอกจอมีฝาปดทั้งสองขางทําดวยเหล็กหนา มีความแข็งแรงใชติดต้ังไดกับผนังหรือ เพดานได 
4.9 ผลิตภัณฑที่เสนอตองไดรับมาตรฐาน ISO 9001  
4.10 มีเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป  

 
 
หมวดท่ี 5 งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน หรือชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 36000 บีทียู/ชั่วโมง จํานวน 
6 เครื่อง 

5.1 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 36,000 บีทียู/ช่ัวโมง ตองไดรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

5.2 ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจาก 
โรงงานเดียวกัน 

5.3 ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและสามารถ 
ถอดลางทําความสะอาดได 

5.4 อุปกรณควบคุมอุณหภูมิใชเทอรโมสตัสแบบอิเล็กทรอนิกส (electronic thermostat) ที่สามารถ      
ปรับต้ังอุณหภูมิไดในชวงไมนอยกวา  16 – 30 °C โดยใหคาความละเอียดถูกตองแมนยําในการควบคุม 
อุณหภูมิ (temperature accuracy,  precision) ได ±  1 °C  หรือละเอียดมากกวา พรอมวงจรหนวงเวลา 
การทํางานของคอมเพรสเซอร เพื่อปองกันคอมเพรสเซอรเสียหาย หากเกิดไฟดับแรงดันไฟฟาขาดหายไป  
หรือคอมเพรสเซอรหยุดทํางานวงจรจะหนวงเวลาไมตํ่ากวา  2 นาทีจึงสามารถใชงานคอมเพรสเซอร ไดอีก 

5.5 สารทําความเย็นเหลวของเครื่องปรับอากาศ (Liquid refrigerant) ใหใชนํ้ายาอาร (R -22) หรือสาร      
ทําความเย็นที่ลดภาวะสิ่งแวดลอมได 

5.6 คอมเพรสเซอร หรือเครื่องอัดกาซใหใชชนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชกับระบบไฟฟา 1 เฟส 220V50  Hz   
โดยตรงและติดต้ังบนสปริงหรือลูกยางลดการสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร 

5.7 แผงไสกรองอากาศเปนแบบอะลูมิเนียมหรือใยสังเคราะหที่สามารถถอดลางทําความสะอาดไดงาย 
5.8 มีเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป ในสวนคอมเพลสเซอรรับประกันไมนอยกวา 3 ป  
5.9 มีเอกสารยืนยันการบริการลางเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คการทํางานทุกช้ินสวน ไมนอยกวา 3 ครั้ง ใน

ระหวางรับประกัน โดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม 
 
 

หมวดท่ี 6 งานติดต้ังโตะสําหรับนักศึกษา จํานวน 30 ชุด 
6.1 เปนโตะขนาดไมนอยกวา 180x60x75 ซม. (กxลxส) 
6.2  แผนหนาโตะผลิตจากไม ParticleBoard ความหนาไมนอยกวา 25 มม. เคลือบผิว MelamineResin 

Film ดวยระบบ ShortCycle ปดขอบดวย PVC (EdgePVC) ความหนาไมนอยกวา 2มม.  
6.3  แผนบังตาผลิตจากไม ParticleBoard ความหนาไมนอยกวา 16 มม. เคลือบผิวดวย MelamineResin 

Film ดวยระบบ Short Cycle ปดขอบดวย Edge PVC ความหนาไมนอยกวา 0.5 มม.  
6.4  ขาโตะผลิตจากเหล็กแปปกลมชุปโครเมี่ยมตรงกลางปดดวยเหล็กแผน ความหนาไมนอยกวา 1.0  

มิลลิเมตร เพรสข้ึนรูปพนเคลือบผิวดวยสี Epoxy และติดปุมพลาสติกเพื่อปรับระดับสูง-ตํ่าได 
 6.5  มีเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป  
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หมวดท่ี 7 งานติดต้ังเกาอ้ีสําหรับนักศึกษา จํานวน 60 ชุด 
7.1 เปนเกาอีท้ี่ใชวัสดุ ABS สีขาวมีพนักพงิ ไมมีที่ทาวแขน 
7.2 เปนเกาอี้ขนาดไมนอยกวา 40x40x75 ซม. (กxลxส) 
7.3 มีเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป  

 
 
หมวดท่ี 8 งานติดต้ังโตะสําหรับครูผูสอนพรอมเกาอ้ี จํานวน 3 ชุด 

8.1 โตะสําหรับครูผูสอน 
 8.1.1 เปนโตะขนาดไมนอยกวา 180x90x75 ซม. (กxลxส) 

8.1.2 หนาโตะทําจากไม ParticleBoard ความหนาไมนอยกวา 25 มม. เคลือบผิว MelamineResinFilm 
ดวยระบบ ShortCycle ปดขอบดวย PVC (EdgeBand) ความหนาไมนอยกวา 1 มม.  

 8.1.3 ขาโตะทําจากเหลก็แปปกลมขนาดไมนอยกวา 2 น้ิว หนาไมนอยกวา 1.6 มม. ดานลางปลายขา 
เปนแปบกลม ชุปโครเมี่ยม 

 8.1.4 คานกลางโตะทําจากเหล็กแปบเหลี่ยมขนาดไมนอยกวา 1½"x1½"x1.2 มม. ปลายคานติดต้ังขอ 
ตอสําหรับติดคานขา 

 8.1.5 แผนรางไฟทําจากเหล็กแผน SPCC ความหนาไมนอยกวา 1.6 มม. พับข้ึนรูปและเจาะรูเปน 
ระเบียบติดต้ังเขากับชุดคานกลางใหความแข็งแรง 

 8.1.6 แผนปดหนาทําจากเหล็กแผน SPCC ความหนาไมนอยกวา 1.6 มม. พับข้ึนรูปและเจาะรูเปน 
ระเบียบ ติดต้ังดวยแขนเหล็กพับข้ึนรูปยึดติดกับแผน TOP 
 8.1.7 มีเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป 

8.2 เกาอ้ีสําหรับผูสอน 
 8.2.1 เปนเกาอี้ขนาดไมนอยกวา 70x76x98-104 ซม. (กxลxส) 
 8.2.2 ไมเบาะน่ังทําจากไมอัดหนาไมนอยกวา 12 มม. บุฟองนํ้า หุมดวยหนัง PULEATHER หรือวัสดุที ่

ดีกวา 
 8.2.3 ไมพนักพิงทําจากไมอัดหนาไมนอยกวา 18 มม. บุฟองนํ้า หุมดวยหนัง PULEATHER หรือวัสดุที ่

ดีกวา 
 8.2.4 ทาวแขนทําดวยพลาสติกชนิด PP (โพลี-โพรพิลีน) 
 8.2.5 ขาเกาอี้ 5 แฉก ทําจากอลูมิเนียมหลอข้ึนรูป และลูกลอทําจาก NYLON หรือวัสดุที่ดีกวา 
 8.2.6 มีเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป 
 
 

หมวดท่ี 9 งานติดต้ังกระดานหองเรียน จํานวน 3 ชุด 
9.1 เปนกระดานไวทบอรดชนิดไรเงา ขนาดไมนอยกวา 120 ซม. x 480 ซม. 
9.2 พื้นผิวหนาเปนแผนเหล็กหนาไมนอยกวา 0.4 มม. ผิวดาน สีขาวนวล ถนอมสายตา ไมสะทอนแสง 

เมื่อฉายโปรเจคเตอร ไดภาพคมชัด สามารถใชทินเนอร แอลกอฮอล หรือนํ้ามันสน ทดสอบผิวหนา ไดสีไมหลุดรอน 
เขียนลื่น ลบออกงาย ไมทิ้งคราบ สามารถเขียนดวยปากกาไวทบอรด 

9.3 ไมมีรอยตอของกระดานตลอดแผน 
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9.4 การผนึกกระดานเขาดวยกันใชวัสดุแกนกลาง ที่มีความหนาแนนสูง แข็งแรงทนทาน ไมยอยสลายงาย
โดยใชกาวอีพอกซี่เปนวัสดุประสานเขาดวยกัน 

9.5 ผนึกทับหลังสุดดวยแผนเรียบ สังกะสีหรืออลูมีเนียม ความหนาไมนอยกวา 0.29 มม. เพื่อปองกัน
ความช้ืน มีความแข็งแรงทนทานตอทุกสภาพอากาศ ปองกันปลวก แมลงไดเปนอยางดี 

9.6 ประกอบเปนกระดานสําเร็จรูป โดยใชเฟรมทําดวยอลูมีเนียมเคลือบอโนไดซ สีบรอนซทอง ความหนา 
ไมนอยกวา 0.15 ซม. สันเฟรมกวางไมนอยกวา 3 ซม. หนากวางไมนอยกวา 2 ซม. มุมของกระดานทําดวยพลาสติก
ชนิดเมลามีนแข็งแรง โคงมน ปองกันอันตรายตอผูใช 

9.7 ขอบดานลางของกระดานเปนรางวางแปรงและปากกา วัสดุทําดวยอลูมีเนียมเคลือบอโนไดซ ความ
กวางของรางไมนอยกวา 10 ซ.ม. ความสูงของรางไมนอยกวา 2 ซม. หัวทายรางมีขอบพลาสติกชนิดแข็งแรงครอบติด
แนนกับตัวราง ไมสามารถถอดออกไดโดยงาย 

9.8  มีเอกสารการรับประกันผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป 
 
 
หมวดท่ี 10 งานติดต้ังกระดานอัจฉริยะชวยสอน พรอมเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอรแบบฉายภาพระยะสั้น
(short throw) 

10.1 ขอกําหนดท่ัวไปกระดานอัจฉริยะชวยสอนจํานวน 1 ชุด 
10.1.1  จอรับภาพสําหรับโปรเจคเตอรที่มีขนาดวัดตามเสนทแยงมุมไมนอยกวา 85 น้ิว สามารถใชงาน

ลักษณะสัมผัสดวยมือและสามารถใชปากกาที่ใหมากับจอรับภาพในการ เขียน โดยใชเทคโนโลยี Infrared Sensor ใน
การรับสัญญาณ มีความเร็วในการตอบสนองสัญญาณไมนอยกวา 120 จุดตอวินาท ี

10.1.2  สามารถติดต้ังไดทั้งแบบแขวนผนังและวางบนขาต้ังพรอมลอเลื่อน (อุปกรณมาตราฐาน) กรอบ
และกระดานทําจากอลูมิเนียม 

10.1.3  เช่ือมตอคอมพิวเตอรแบบใชสายผานชองตอสัญญาณแบบ USB โดยไมอาศัยไฟฟาจาก
แหลงจายอื่นๆ 

10.1.4  สามารถเลื่อนหนาจอในแตละหนาการนําเสนอเพื่อเพิ่มพื้นที่การใชงานไดไมจํากัด 
10.1.5  สามารถเลือกภาษา อังกฤษ และ ไทย สําหรับเมนูการใชงานได 
10.1.6  มีถาดวางปากกาและยางลบติดต้ังอยูทีด่านลางของกระดาน โดยมีฟงกช่ันเปลี่ยนสีปากกาและ

ยางลบเมื่อหยิบใชงานโดยใชเทคโนโลยี Infrared Sensor เปนตัวควบคุม 
10.1.7  มีปากกาชนิดพิเศษไมตองใชแบตเตอรรี่ เปนอุปกรณที่ใชรวมกับจอรับภาพ 3 ดาม โดยแตละ

ดามจะใชแทนสีที่ตางกัน, ยางลบ 1 ดามและปากกายืดได 1 ดาม เปนอุปกรณมาตรฐาน 
10.1.8  ใชไดกับคอมพิวเตอร ไมนอยกวาระบบปฏิบัติการวินโดส (Windows) เวอรช่ันXP, VISTA และ 

SEVEN 
10.1.9  สามารถบันทึกเสนที่เขียนลงในโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และMicrosoft 

Power point ได 
10.1.10 มีฟงกช่ันการบันทึกผลงานเปนไฟลนามสกุลตาง ๆ ไดแก.JPG, .JPEG, .TIFF, .TIF, .PNG, .GIF, 

.BMP,.HTM, .PDF, .PPT, .HHT,.AVIและ .DPB เปนอยางนอยเพื่อนําไปใชงานรวมกับโปรแกรมอื่นๆ 
10.1.11 มีหนาตางแสดงภาพขนาดยอของแผนงานหนาตางๆและมีฟงกช่ัน Bird’s-Eye เพื่อแสดงพื้นที่ที่

ใชงานทั้งหมดในหนาจอเดียวกัน 



 

 

15 

10.1.12 มีฟงกช่ันปากกาอัจฉริยะที่สามารถชวยอํานวยความสะดวกในการวาดรูปทรง วงกลม, 
สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงร,ี เสนตรง, เสน   ลูกศรตรง, เสนโคง, และเสนลูกศรโคง ไดอยางรวดเร็ว 

10.1.13 มีฟงกช่ันชวยในการวาดเสนกราฟทางคณิตศาสตรตางๆ เชน Sine, Cosine, Tangent, 
Square 

10.1.14 มีฟงกช่ัน Spotlight ที่สามารถเปลี่ยนรูปทรงได 5 แบบ, เปลี่ยนสีของสวนที่บัง และปรับความ
โปรงของสวนที่บังได 

10.1.15 มีฟงกช่ัน Wrap Screen ที่สามารถเปลี่ยนสีใหสวนที่บังหรือใชรูปเปนหนาที่บัง และสามารถ
ล็อคการเลื่อนเฉพาะแนวต้ังหรือแนวนอนได เพื่อความสะดวกในการใชงาน 

10.1.16 สามารถเพิ่มลิงคไปยังโปรแกรมตางๆ เพื่อเรียกโปรแกรมน้ันๆมาใชงานไดทันท ี
10.1.17 สามารถเลือกเขียนขอความที่ตองการทับรูปภาพ, วีดิโอไฟลและและ Website ได 
10.1.18 สามารถสั่งพิมพโดยผานเครื่องพิมพ จากโปรแกรมบอรดได 
10.1.19 สามารถบันทึกการนําเสนอเปนภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง ในรูปแบบไฟล .AVI และ .DPB เพื่อ

ความสะดวกในการนํากลับมาแสดงอีกครั้ง 
10.1.20 สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมได โดยรองรับไฟลชนิด .AVI, .MPG, .MOV, 

.RM,.RMVB และ .SWF 
10.1.21 ทําหนาที่ชวยในการ Presentation เชน เปนกระดานดํา, เขียนอธิบายเพิ่มเติมลงใน 

Presentation File และทําหนาที่แทนเมาสเสมือนทํางานบน Touch Screen ไดอยางดี 
10.1.22 สามารถเพิ่มลด เมนูในทูลบารได และบันทึกแยกสําหรับผูใชงานแตละคนได 
10.1.23 มีปุมฟงกช่ันพื้นฐานอยูบนจอรับภาพสําหรับควบคุมสั่งงานโปรแกรม ที่ใชรวมกบัจอ เพื่อ

สะดวกในการใชงานโดยมีคําสั่ง   อยูบนดานซาย และขวาไมนอยกวาดานละ 25 คําสั่ง โดยสามารถต้ังคาปุมคําสั่งไดเอง
ไมนอยกวา 3 ปุม 

10.1.24 รองรับการการเขียนไดพรอมกันสองคน 
10.1.25 มีเอกสารรับประกันตัวเครือ่งอยางนอย 3 ป 

10.2 ขอกําหนดท่ัวไปเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอรแบบฉายภาพระยะสั้น(short throw) 
จํานวน 1 ชุด 

10.2.1 เปนเครื่องฉายภาพวีดีโอและคอมพิวเตอรระบบ DLP ขนาด 0.55 น้ิว XGA DMD Chip  
10.2.2 มีความละเอียดของภาพ XGA 1024x768 จุด (NATIVE) รองรับไดถึง UXGA 1600x1200 

(Max) 60 Hz และ 1080p  
10.2.3 มีความสวางของภาพไมนอยกวา 3,000 ANSI Lumens  
10.2.4 มีอัตราสวนความคมชัด 13000: 1 (CONTRAST RATIO) และสามารถแสดงสีได 1.07 พันลาน

สี  
10.2.5 มีขนาดเลนส ทางยาวโฟกสัต้ังแต (f) 7.007 มิลลิเมตร F/2.8 (PROJECTION LENS)  
10.2.6 สามารถปรับความคมชัดไดที่เลนส (Manual focus)  
10.2.7 ใชหลอดภาพขนาดไมเกิน 240 วัตต  
10.2.8 สามารถฉายภาพไดต้ังแต 59 ~ 300 น้ิว โดยมีระยะการฉายไดต้ังแต 0.4 ~ 10 เมตร  
10.2.9 มีอายุการใชงานของหลอดภาพยาวนาน 6,000 ช่ัวโมง ในโหมดปกติ (ECO + mode) และ 

3,500 ช่ัวโมงในโหมดสวาง (Bright)  
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10.2.10 สามารถรับสัญญาณวิดีโอระบบ HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p), Full 
NTSC, PAL, PAL M/N, SECAM  

10.2.11 มีระบบ AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL ชวงความถ่ีแนวต้ังที ่24 ~ 85 Hz และ
แนวนอนที ่15.3 ~ 91.1 kHz  

10.2.12 มีชองสัญญาณ ดังตอไปน้ี 
- Computer Input : VGA D-sub 15-pin x 2 (สามารถแสดงสัญญาณ

YPbPr/RGB/SCART)  
- Video Input : RCA Composite Video x 1, S-video x 1  
- HDMI Input : HDMI1 (Support HDCP) x 1 (แสดงภาพและเสียงได)  
- Audio Input : Audio (mini jack) x 1 
- Computer Output : VGA D-sub 15-pin x 1  
- Audio Output : mini jack x 1  
- Control I/O : RS-232 x 1, RJ45 x 1(LAN for network control interface),  

USB x 1 (รองรับการควบคุมเมาสดวยรีโมท)  
10.2.13 รองรับสัญญาณภาพ 3 มิติ วีดีโอระบบ 480i และคอมพิวเตอรระบบ 1280x720, 

1024x768, 800x600 @ 120Hz  
10.2.14 มีลําโพงในตัว 1 ชุด กําลังขยายชุดละ 2 วัตต 
10.2.15 มีระบบ direct power on เปดเครื่องทันทีหลังเสียบปลั๊ก 
10.2.16 สามารถต้ังรหัสผานเพื่อควบคุมการใชงานเครื่อง และล็อคการคนหาสัญญาณภาพและเลือก

คนหาเฉพาะบางสัญญาณภาพได  
10.2.17 มีระบบแกไขความผิดพลาดจอภาพสี่เหลี่ยมคางหม ู(Auto KEYSTONE CORRECTION) ได

แบบแนวต้ัง ±40  
10.2.18 ใชไดกับไฟฟา 100-240 โวลต 50/60 Hz, ประหยัดไฟในโหมดพักเครื่อง โดยใชไฟเพียง1วัตต  
10.2.19 มีรีโมทไรสายควบคุมการสั่งงาน สามารถปดเปดการใชงานรีโมทไดตามความตองการ และมี

ปุมล็อค key pad ที่ตัวเครื่อง  
10.2.20 มีเอกสารการรับประกันตัวเครื่องอยางนอย 3 ป (หลอดภาพรับประกัน 1,000 ช่ัวโมงหรือ 1 

ป แลวแตระยะใด ถึงกอน)  
10.2.21 สินคาตองสามารถใชงานรวมกับกระดานอัจริยะในขอ 10.1 ไดเปนอยางดี 
 
 

หมวดท่ี  11 การฝกอบรมและการบํารุงรักษาระบบ  
 11.1 การฝกอบรม 

ผูชนะการประมูลจัดใหมีการฝกอบรมใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเพื่อให
สามารถใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ  การฝกอบรมในแตละหัวขอตองกระทําโดยวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ 
และมีประสบการณในอุปกรณดานน้ัน  และตองมีเอกสารประกอบการฝกอบรมที่มีคุณภาพดีในระดับสากล แจกใหแกผู
เขารับการฝกอบรม สําหรับวัน เวลา และสถานที่ในการจัดการฝกอบรม ใหผูชนะการประมูลจัดทําเปนแผนงาน เพื่อให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณพิจารณาอนุมัติกอน  ทั้งน้ีการฝกอบรมตองใชเวลาไมนอยกวา 8 ช่ัวโมง ในการน้ีผูชนะ
เสนอราคาตองเปนผูออกคาใชจาย เปนตนวา  คาเดินทาง  คาที่พัก  คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นใดในการฝกอบรม
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ใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  สําหรับสถานที่ที่ใชในการฝกอบรมอาจจะเปนสถานที่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ  หรือสถานที่ของเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย หรือสถานที่ของเจาของผลิตภัณฑตางประเทศก็ได  
โดยมีรายละเอียดการฝกอบรมดังน้ี 

11.1.1 การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
11.1.2 การใชงานเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรและจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 
11.1.3 การใชกระดานอัจฉริยะชวยสอนพรอมเครื่องฉายมัลติโปรเจคเตอรแบบฉายภาพระยะสั้น 

 11.2 การบํารุงรักษาระบบ 
11.2.1 ผูชนะการประมูลตองเสนอแผนและกําหนดการการบํารุงรักษาอุปกรณที่ผูชนะการประมูลได

ทั้งหมดในโครงการน้ีใหกับทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
11.2.2 ผูชนะการประมูลตองสํารองอะไหลอุปกรณทุกรายการทั้งหมดในโครงการน้ีเปนระยะเวลา

อยางนอย 3 ป  
 
 
หมวดท่ี12 ขอกําหนดเพ่ิมเติมท่ัวไป  
 12.1ผูชนะการประมูลจะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

12.1.1 ผูชนะการประมูลตองสงแบบการเช่ือมตอของอุปกรณในแตหมวดที่เสนอ และอุปกรณประกอบ
อื่นๆ ใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณพิจารณาอนุมัติแบบกอนดําเนินการติดต้ังจริง และในระหวางการติดต้ังหาก
จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงที่ตางออกไปจากที่ไดรับรองแลวตองขออนุมัติกอนดําเนินการทุกครั้ง 

12.1.2 ผูชนะการประมูลจะตองจัดสงคูมือการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณระบบตางๆ ตาม
ภาคผนวก เปนภาษาไทย จํานวน 2 ชุดภายหลังจากตรวจรับมอบงานเสร็จเรียบรอยแลว 

12.1.3 ผูชนะการประมูลตองรับผิดชอบเรื่องการขนยายขยะมูลฝอย และเศษวัสดุ ออกจากพื้นที่
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และหากมีคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการขนยายขยะมูลฝอย และเศษวัสดุ ผูชนะการประมูลจะตองเปน
ผูรับผิดชอบ 

12.1.4 ผูชนะการประมูลตองดําเนินการติดต้ังระบบไฟฟาและอุปกรณปองกันไฟฟาลัดวงจร (Circuit 
Braker) ภายในหอง พรอมสงมอบงานอุปกรณทุกระบบใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับต้ังแตวันที่ผูเสนอราคาลงนามใน
สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

12.1.5 ผูชนะการประมูลตองสงเอกสารรายช่ือทีมงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพทติดตอได ทั้งหมด ใหแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณกอนที่จะเขาดําเนินการทุกครั้ง  

12.1.6 ภายในกําหนดระยะเวลารับประกัน หากเกิดความเสียหายใด ๆ แกผลิตภัณฑอันเน่ืองมาจาก
การใชงานปกติ  จะตองซอมแซมแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติภายใน  48  ช่ัวโมง หลังจากที่ไดรับแจง   หากผู
รับจางน่ิงเฉยไมดําเนินการใด ๆ ที่จะแกไขความเสียหายของอุปกรณหรือระบบภายหลังจาก 48 ช่ัวโมงนับจากที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดแจงผูรับจางทางจดหมาย โทรศัพท หรือโทรสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมีสิทธ์ิ
ที่จะดําเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจาง หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขอุปกรณหรือระบบที่เสียหายสามารถใชงานไดปกติ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณสามารถเรียกเก็บคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมดจากผูรับจางได ผูรับจางมีสิทธ์ิ
แจงขอขยายกําหนดเวลาการทํางานพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลย
พินิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

12.1.7 ผูชนะการประมูลตองมีเอกสารแสดงแผนการดําเนินงาน ในสวนของ ตารางปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการติดต้ังระบบ และ รายละเอียดการฝกอบรม เปนอยางนอย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
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12.1.8 ผูชนะการประมูลตองจัดหาเอกสาร คูมือประกอบ เพื่ออธิบายถึงรายละเอยีดของอุปกรณ
ระบบและซอฟตแวร โดยภายหลังการติดต้ัง ตองจัดอบรมการใชอุปกรณและซอฟตแวรใหกับบุคลากร / เจาหนาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

12.1.9 ผูชนะการประมูลตองรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑตามระยะเวลาที่กําหนดในแตละรายการ 
นับต้ังแตวันที่ไดรับมอบผลิตภัณฑครบถวน 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 


