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รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

1. ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกประสบการณ์การการเป็นผู้ประกอบการ 
 

2. จ านวนที่ต้องการ 1 ชุด  ประกอบด้วย 
2.1 ออฟฟิศส าเร็จรูปส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ     1 ชุด 
2.2 จอแสดงสื่อฝึกประสบการณ์การ (Signage Monitor)     1 เครื่อง 
2.3 พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง       1 ชุด 
2.4 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 15000 BTU แบบ Inverter พร้อมติดตั้ง  2 ชุด 
2.5 โต๊ะ 6 ที่นั่งส าหรับออฟฟิศส าเร็จรูปส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ   2 ชุด 
2.6 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะ 6 ที่นั่ง        12 ชุด 
2.7 ระบบแสงสว่างพร้อมติดตั้ง        1 งาน 
2.8 ระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง        1 งาน 

 
3. รายละเอียดทั่วไป 

3.1 ครุภัณฑ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้มาก่อน 
 

4. คุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 ออฟฟิศส าเร็จรูปส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ     1 ชุด 
4.1.1 ออฟฟิศส าเร็จรูปส าหรับการเป็นผู้ประกอบการมีขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร ความยาว

รวมไม่น้อยกว่า 8.0 เมตร ความสูงรวมไม่น้อย 2.8 เมตร 
4.1.2 เหล็กเสาโครงสร้างตู้ส านักงานมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว × 4 นิ้วความหนาไม่น้อยกว่า 2.2 มิลลิเมตร 
4.1.3 เหล็กคานล่างโครงสร้างเป็นเหล็กกล่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว x 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.2 

มิลลิเมตร 
4.1.4 เหล็กตงหลักมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว × 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตรและเหล็กตงรองมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว × 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร และมีระยะตงไม่น้อยกว่า 40 × 
40 เซนติเมตร  

4.1.5 แผ่นพ้ืนวีว่าบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ปูทับผิวด้วยกระเบื้องยางแบบทากาวความหนาไม่
น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ขนาดพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 23 ตารางเมตร 

4.1.6 หลังคา Sandwich panel มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 39 ตารางเมตร หลังคามีความหนาไม่น้อยกว่า 73
มิลลิเมตร  

4.1.7 ผนังภายนอกใช้แผ่นไม้อัดซิเมนต์ หนาไม่น้อย 8 มิลลิเมตร พร้อมท าสี  ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 40 
ตารางเมตร 

4.1.8 ผนังภายในใช้แผ่นไม้อัดซิเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร พร้อมท าสี ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 40 
ตารางเมตร 

4.1.9 พ้ืนด้านนอกใช้ปูด้วยแผ่นไม้เทียม conwood หนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 3 ตารางเมตร 

4.1.10 งานกระจกอลูมิเนียมประกอบด้วย 
1) ประตูกระจก อลูมิเนียม  บานสวิงคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 x 1.8 เมตร กระจกใส มีความหนาไม่

น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด  
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2) บานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม แบบบานฟิกซ์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 1.3 เมตร กระจกใสมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด  

3) บานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม แบบบานฟิกซ์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 x 1.3 เมตร กระจกใสมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด  

4) บานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม แบบสไลด์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 1.3 เมตร กระจกใสมีความหนาไม่
น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร จ านวน 2 ชุด 

4.1.11 ระบบรางน้ าฝนชนิดไวนิลตลอดแนวด้านหลังของส านักงานส าเร็จพร้อมเดินท่อน้ าไปต าแหน่งท่อน้ า
ทิ้ง  

4.1.12 ผ้าใบกันสาดทรงยุโรปขนาดไม่น้อยกว่า 0.90 x 4.8 เมตร จ านวน 1 ชุด 
 

4.2 จอแสดงสื่อฝึกประสบการณ์การ (Signage Monitor)    1 เครื่อง 
4.2.1 จอภาพ มีขนาดไม่น้อยกว่า 54 นิ้ว 
4.2.2 ความละเอียดของการแสดงผล (Resolution) ไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล ที่ 60Hz 
4.2.3 แสดงภาพด้วยหลอดภาพ LED Backlight ชนิด DLED 
4.2.4 ความสว่างของจอภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า 500 nits (typ.) เป็นอย่างน้อย 
4.2.5 อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 1200:1 
4.2.6 การแสดงสี (Color) ไม่น้อยกว่า 1.07G(8 Bits+FRC) 
4.2.7 ความกว้างมุมมองภาพ (View Angle H x V) : 178°/178° เป็นอย่างน้อย 
4.2.8 ความเร็วในการตอบสนองภาพ (Response Time) 8 ms เป็นอย่างน้อย 
4.2.9 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000(min) ชั่วโมง 
4.2.10 รองรับการท างานแบบ 16/7 หรือดีกว่า 
4.2.11 มีขอบเขตความกว้างของสี (Color gamut) ไม่น้อยกว่า 72% 
4.2.12 สามารถแสดงภาพหรือคอนเทนต์และเมนูการใช้งานได้ท้ังแนวตั้งและแนวนอน 
4.2.13 ระบบปฏิบัติการ Android 8.0 หรือมากกว่า 
4.2.14 หน่วยประมวลผล (CPU)เป็น ARM Cortex Quad Core A73 x 2 และ A53 x 2 Up to 1.5GHz  
4.2.15 หน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก 4+2 Up to 600MHz 
4.2.16 ต้องมี RAM ไม่น้อยกว่า 2GB. และ ROMไม่น้อยกว่า 16GB. 
4.2.17 รองรับ WIFI 2.4/5G IEEE802.11ac/a/b/g/n WC0SR2511T เทียบเท่าหรือมากกว่า 
4.2.18 ช่องต่อสัญญาณเข้า ดังนี้ 

1) มีช่องสัญญาณขาเข้า HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
2) มีช่อง LAN 10/100Mbps RJ45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3) USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 1 ช่องและUSB 3.0 ไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
4) มีช่อง TF Card ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

4.2.19 มีล าโพงในตัวเครื่องก าลังขับไม่น้อยกว่า 8w  
4.2.20 ควบคุมด้วยรีโมทและช่อง RS232 (RJ45) อย่างน้อย1ช่อง 
4.2.21 สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม CMS และ HiCMS ได้เป็นอย่างด ี
4.2.22 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น (.apk) เพ่ิมได ้
4.2.23 มีหน้าต่างแสดงการท างานของแต่ละช่องสัญญาณ (HDMI1, HDMI2, VGA) เพ่ือแสดงสถานะการ

เชื่อมต่อได้ 
4.2.24 สามารถท างานได้ในอุณหภูมิ 0°~40° องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 20%~80% 
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4.2.25 รองรับระบบไฟ 100V - 240V AC, 50 - 60 Hz 
4.2.26 มีรูปแบบการสร้างคอนเทนต์ให้สามารถเลือกได้ทั้งแบบ Create from templates, Customized 

design, Import design ได้จากโปรแกรมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4.2.27 สามารถเลือกการวางตัวอักษรทั้งแบบคงที่และแบบเคลื่อนไหวได้ พร้อมทั้งก าหนดทิศทาง, ความเร็ว

ของการเคลือนไหวพร้อมการปรับขนาดได้จากโปรแกรมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4.2.28 สามารถสร้าง QR Code ไดจ้ากการพิมพ์ตัวอักษร, ตัวเลข และสามารถใช้การสแกนเพ่ือเข้าถึงพร้อม

การปรับขนาดได้จากโปรแกรมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4.2.29 สามารถเพ่ิมพ้ืนหลัง, รูปภาพ, ภาพสไลด์, ภาพวีดีโอ, วีดีโออนไลน์(สรีมมิ่ง) พร้อมการปรับขนาดได้

จากโปรแกรมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4.2.30 สามารถลงลิงค์เพ่ือแสดง Webpage พร้อมการปรับขนาดได้จากโปรแกรมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4.2.31 สามารถแสดงตัวอย่างคอนเทนต์ที่สร้างก่อนการส่งได้จากโปรแกรมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4.2.32 สามารถเลือกจัดเก็บคอนเทนต์เพ่ือลงใน USB ได้ทั้งในรูปแบบ .cms และแบบ. cmx ไฟล์ได้จาก

โปรแกรมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4.2.33 สามารถเลือกระยะเวลาการแสดงคอนเทนต์และแบ่งกลุ่มการแสดงคอนเทนต์ได้จากโปรแกรมของ

เจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4.2.34 สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดอุปกรณ์ และเลือกแหล่งที่มาเพ่ือแสดงได้หลังจากการเปิดตัวเครื่องโดยไม่

ต้องเข้าหน้าเมนูหลักได้จากโปรแกรมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4.2.35 สินค้าได้การรับรองมาตรฐาน (Certification) CB/CE/ERP/RCM เป็นอย่างน้อย 
4.2.36 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งระบุชื่อโครงการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือตัวแทนจ าหน่ายที่

ออกโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์รับรอง เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย 
 

4.3 พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง      1 ชุด 
4.3.1 ผู้เสนอราคาท าการจัดหาพัดลมระบายอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ส าหรับออฟฟิศส าเร็จรูป

ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
4.3.2 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ส าหรับออฟฟิศส าเร็จรูป

ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
 

4.4 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 15000 BTU แบบ Inverter พร้อมติดตั้ง  2   ชุด 
4.4.1 เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 15000 BTU แบบ Inverter 
4.4.2 ความคุมการท างานด้วยรีโมทแบบมีสายหรือแบบไร้สายได้ 
4.4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 15000 BTU แบบ Inverter ให้

สามารถใช้งานได้ 
 

4.5 โต๊ะ 6 ที่นั่งส าหรับออฟฟิศส าเร็จรูปส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ  2 ชุด 
4.5.1 โต๊ะ 6 ที่นั่งส าหรับออฟฟิศส าเร็จรูปส าหรับการเป็นผู้ประกอบการมีขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 

2.0 เมตร ขนาดความลึกรวมไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร ขนาดความสูงรวมไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร 
4.5.2 แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยว่า 15 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film 

ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.  
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4.5.3 โครงขาโต๊ะ : ท าจากท่อเหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยมเชื่อมประกอบกับเหล็กแผ่นพับตัวยูยึดคานและปีกตัวยูรับ 
TOP ด้านล่างเชื่อม ติดบู๊ชส าหรับปุ่มปรับระดับ เคลือบสี Epoxy สีขาว Texure อบด้วความร้อน 
ปลายขาด้านล่างติดปุ่มปรับระดับพลาสติกฉีดข้ึนรูป  

4.5.4 คานรับน้ าหนัก : ท าจากเหล็กสี่เหลี่ยม 
 

4.6 เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะ 6 ที่นั่ง        12 ชุด 
4.6.1 โครงเก้าอ้ี : ผลิตจากเหล็กดัดข้ึนรูปตามแบบ 
4.6.2 ปลายขา : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีด า 
4.6.3 วัสดุหุ้ม : หุ้มหนัง PU /หนังเทียม เย็บด้ายโชว์ตะเข็บ 

 
4.7 ระบบแสงสว่างพร้อมติดตั้ง        1 งาน 

4.7.1 ผู้เสนอราคาท าการจัดหาไฟแสงสว่างแบบติดลอยจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
4.7.2 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งไฟแสงสว่างแบบติดลอยจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
4.7.3 ผู้เสนอราคาท าการจัดหาโคมไฟห้อยจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
4.7.4 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งโคมไฟห้อยจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
4.7.5 ผู้เสนอราคาท าการจัดหาโคมไฟติดผนังจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
4.7.6 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งโคมไฟติดผนังจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
4.7.7 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาและติดตั้งสวิตซ์ควบคุมไฟแสงสว่างจ านวนไม่น้อยกว่า 2 สวิตซ์ 

 
4.8 ระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง        1 งาน 

4.8.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาสายไฟชนิด VCT  
4.8.2 สายไฟ, สวิตช์, เต้ารับต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน IEC 
4.8.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเดินสายเมน 3 x 10 Sq.mm จากตัวอาคาร 4 มายังออฟฟิศส าเร็จรูป

ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
4.8.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าแบบแยกวงจร หรือตู้ คอนซูม

เมอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 วงจร พร้อมเบรกเกอร์ เพ่ือให้รองรับอุปกรณ์ภายในออฟฟิศส าเร็จรูป
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

4.8.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาและติดตั้งเต้ารับไฟแบบปลั๊กกราวด์คู่ Panasonic จ านวนไม่น้อย
กว่า 3 จุด 

4.8.6 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ยึดติดผนังส าหรับจอแสดงสื่อฝึกประสบการณ์การ (Signage 
Monitor) 

4.8.7 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งจอแสดงสื่อฝึกประสบการณ์การ (Signage Monitor) พร้อมอุปกรณ์
ยึดติดผนัง 

4.8.8 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเดินสายสัญญาณภาพส าหรับจอแสดงสื่อฝึกประสบการณ์การ (Signage 
Monitor) 
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5. ผู้เสนอราคาต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ และแนบแคตตาล็อก โดย
ท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่าคุณสมบัติดังกล่าว
ตรงตามก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า 

6.  ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์   120  วัน 
7.  ระยะเวลาการรับประกัน  1  ปี  
8.  การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก  เกณฑ์ราคา 
9.  สถานที่ส่งมอบ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 

 
ลงชื่อ............................................................. ประธานกรรมการ  

                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติกร   ภมรปฐมกุล) 
 
 

                    ลงชื่อ................................................ ............. กรรมการ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฑริกา  วงษ์วานิช) 

 
 

                              ลงชื่อ............................................................. กรรมการและเลขานุการ 
                                              (นายปิยวิทย์   ล้อมวงศ์) 

 
   

                     ลงชื่อ................................................................หัวหน้าหน่วยงาน  
                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี  ตันโช) 
                                   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติราชการแทน                                                      
                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 


