
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดนารายณิการาม 
เรื่อง  ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคากลาง 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนวัดนารายณิการาม  ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
และราคากลาง  รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  (เลือกรายการ )   ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพ่ือใช้ประกอบการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ ๔๕  โรงเรียนวัดนารายณิการามจึงประกาศรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง  รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  (เลือกรายการ )   
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพ่ือให้ผู้ประกอบการประชาพิจารณ์  เป็นระยะเวลา  ๕  วันทำการ  ตั้งแต่
วันที่  3  กันยายน   ๒๕๖๔   ถึงวันที่    9 กันยายน  ๒๕๖๔  และสามารถส่งหนังสือประชาพิจารณ์โดยตรง  
ได้ที่โรงเรียนวัดนารายณิการาม ที่อยู่ ๔๙/๑  ม. ๓  ต.เหล  อ.กะปง จ. พังงา  รหัสไปรษณีย์  ๘๒๑๗๐ 
รายละเอียดคุณลักษณะเพาะและราคากลางดังแนบ 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๖๓ 

 

(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนารายณิการาม 

 

 

 

 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายกาครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

๑.   โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) สมาร์ททีวี 4 K ขนาด 55 นิ้ว ราคากลางต่อหน่วย  25,300 บาท 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840 × 2160 พิกเซล 
2) ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เป็นแบบสมาร์ท ทีวี 
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องรองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
7) มีตัวรับสัญญาณ (Digital) ในตัว 

 

 
(ลงชื่อ) ............................................ประธานกรรมการ 

(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 
 

(ลงชื่อ) ........................................กรรมการ 
(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 

 
(ลงชื่อ) ................................กรรมการ 

(นางแพรทอง  ชนะศรี) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๒.  รายการ Active Board พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw  ราคากลางต่อหน่วย  100,000  บาท 
 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

กระดาน Active Board พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw ที่เสนอจะต้องได้รับ
มาตรฐาน  การแผกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้  

1) เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001  
2) ได้รับมาตรฐานการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก.1956-2548 หรือ  มอก. 

1956-2553 บรภิัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ  
(CISPR 22)  หรือ FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE  

3) ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.1561-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ
เฉพาะด้านความปลอดภัย (IEC 60950) หรือ IEC 60950 หรือ UL หรือ TUV หรือ  CSA ที่
สามารถ ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สถาบันมาตรตราฐานนั้นๆ 
 
Active Board  

๑) สามารถแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ผานเครื่องฉายภาพระบบ ่ LCD/DLP ได ้ 
๒) พ้ืนผิวกระดานผลิตจากวัสดุผิวแข็ง หรือทนทาน ลดแสงสะท้อน (Low Glare Screen) ไม่เกิดเป็นจุด

รวมแสง  
๓) กระดานมีขนาดพ้ืนที่ใช้งานไม่ตํ่ากวา 75 นิ้ว ไม่รวมขอบโดยวัดตามแนวทแยง  
๔) กระดานสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนติดผนัง และวางบนขาตั้งพร้อมล้อเลื่อนโดยติดตั้ง เครื่อง

โปรเจคเตอร์  
๕) มีความละเอียดภายในกระดานไม่น้อยกวา 12,000 x 9,000 พิกเซล  
๖) ผู้ใช้งานอยางน้อย 2 คน สามารถเขียนบนกระดานพร้อมก ่ นได้อิสระในทุกพ้ืนที่ของกระดาน โดยใช้

สีที่แตกตา่งกนั 
๗) เชื่อมต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ผานช่อง USB Port มีความยาวไม่น้อยกวา 5 เมตร หรือแบบไร้

สาย  
๘) ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจําหน่ายกระดาษ Active Board จากบริษัทผู้ผลิต หรือ

ผู้แทนจําหน่ายในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้ง  
๙) มีปากกาไร้สาย ชนิดไม่ใช้แบตเตอรี่ ทํางานร่วมกบกระดานแบบปฏิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างจำนวนไม่

น้อยกวา 2 ด้าม หรือสามารถใช้นิ้วในการเขียนได้  
๑๐)  การทํางานต้องมีความแม่นยําในการใช้งานทั่วไป  

 
 



๑๑)  มีซอฟท์แวร์ควบคุมการทํางาน  
- สามารถนําเสนอรูปแบบ กราฟิก ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง ได้  
- สามารถเขียน ไฮไลท์ ข้อความบนซอฟท์แวร์อ่ืนได้  
- สามารถบันทึกไฟล์ผานซอฟท์แวร์ควบคุมการทํางานได้ ่  
- สามารถใช้งานร่วมกบ ั MS Office และสามารถบันทึกข้อมูลที่เขียนรูปแบบของไฟล์ 

เอกสาร,ไฟล์คํานวณ,ไฟล์นําเสนองาน, PDF, HTML รวมทั้งวิดีโอไฟล์ได้ 
- สามารถ Input ตัวอักษรภาษาไทยได้ ผานแป้ นพิมพ์เสมือน ( ่ Virtual Keyboard)  
- สามารถบันทึกข้อมูลการสอนบนกระดานทั้งภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอไฟล์  
- สามารถทํางานร่วมกบระบบปฏิบัติการไม่ตํ่ากวา ่ Window7 หรือ Linux หรือ Mac ได้   
- สามารถอัพเกรดซอฟท์แวร์ในอนาคตโดยผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ และ

ติดตั้งได้ไม่จํากัดจำนวนเครื่อง  
- มีฟังกชันช่วยสร้างรูปทรง รองรับวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี เพ่ือใช้ประกอบใน การ

เรียนการสอน หรือตามความเหมาะสมกบผู้ใช้งาน  
๑๒)  มีซอฟท์แวร์ สําหรับใช้และผลิตสื่อการสอน  

- สามารถสร้างสื่อการสอนและแบบทดสอบ  
- สามารถนําเสนอสื่อการสอนในรูปแบบตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและ 

วีดีโอ  
- มีโปรแกรมที่นําภาพสื่อการเรียนการสอนมาใช้งานร่วมกบอุปกรณ์แสดงภาพใน 

รูปแบบของ Clip art, Image, Template, Movie และ Flash  
- มีบทเรียนสําเร็จรูปที่มีองค์ประกอบต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ และ  

เนื้อหาสอดคล้องกบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เลือกใช้งาน ไม่น้อยกวา 5 กลุม่สาระ 
การเรียนรู้ รวมไม่น้อยกวา 100 เรื่อง ที่เหมาะสมกับระดับชั้นของโรงเรียนที่มีความ
ต้องการ โดยผู้ขายต้องติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สําหรับครู)  

- มีคลังข้อมูล ภาพและเสียง ไม่น้อยกวา 500 ไฟล์ เพ่ือใช้ในการประกอบการเรียนการ ่ 
สอนหรือสร้างสื่อ  

๑๓)  ผู้ขายต้องดำเนินการต่อไปนี้  
- มี F-training บนเว็ปไซต์ของผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่ายกระดาน Active Board ใน 

ประเทศที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีโอกาสทบทวนและศึกษาเพ่ิมเติม    
- ผู้ขายต้องจัดอบรมให้โรงเรียนอยางน้อยโรงเรียนละ 2 คนระยะเวลาอบรมอย่างน้อย 14  

ชั่วโมง ในเรื่องวิธีการติดตั้ง การดูแลบำรุงรักษาการใช้งานเครื่องมือการใช้งานซอฟท์แวร์ 
ต่างๆ และการสร้างบทเรียน รวมทั้งการบูรณาการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรู้  

- ผู้ชายต้องจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน ตั้งแต่วันตรวจรับ  
 

เครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw  
๑) เป็นเครื่องฉายภาพโดนรับสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์  
๒) เป็นเครื่องฉายภาพ แบบ LCD หรือ DLP หรือดีกว่า  
๓) สามารถแสดงผลที่ความละเอียดระดับ XGA หรือ WXGA หรือดีกว่าได้  
๔) ความสว่างสูงสุดไมน่้อยกว่า 2500  ANSI Lumens  



๕) มีContrast Ratio ไม่น้อยกวา 500 ่ : 1 ในแบบ LCD หรือไม่น้อยกวา 2000 ่ : 1 ใน
แบบ DLP   

๖) มีระบบปรับภาพให้คมชัด (Focus) 
๗) มีระบบปรับแกไขปัญหาการแสดงผลภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) ใน 

แนวตั้งไม่น้อยกวา +/  - 15 องศา  
๘) มีอุปกรณ์ควบคุมการทํางานของเครื่องฉายภาพจากระยะไกล (Remote Control) 
๙) มีระบบค้นหาและเลือกสัญญาณภาพ  
๑๐)  มีระบบปรับภาพให้คมชัด (Focus) มีระยะฉายภาพชัดทั่วทั้งกระดาน Active Board ที่

ระยะ ไม่เกิน 1.2 เมตร และสามารถใช้งานร่วมกนได้เป็นอย่างดี 
๑๑)  สามารถทํางานในระบบประหยัดพลังงานได้เพ่ือยืดอายุของหลอดภาพ  
๑๒)  หลอดฉายภาพที่เสนอต้องมีการรับประกนอายุการใช้งานไม่่น้อยกว่า 3000 ชั่วโมง หรือ    

1 ปี แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน  
๑๓)  มีช่องต่อสัญญาณเข้า อยางน้อยดังนี้  

- ช่องต่อสัญญาณ RGB D –Sub 15 pin ไม่น้อยกวา 1 ช่อง 
- ช่องต่อสัญญาณ S – Video   ไม่น้อยกวา 1 ช่อง 
- ช่องต่อสัญญาณ Audio   ไม่น้อยกวา 1 ช่อง  
- ช่องต่อสัญญาณ HDMI   ไม่น้อยกวา 1 ช่อง  
- ช่องต่อสัญญาณ Ethernet   ไม่น้อยกวา 1 ช่อง  

๑๔)  มีช่องต่อสัญญาณอออก RGB D –Sub 15 pin ไม่น้อยกวา 1 ช่อง  
๑๕)  มีสายสัญญาณเชื่อมต่อแบบ VGA ความยาวไม่น้อยกวา 10 เมตร จำนวน 1 เส้น 
๑๖)  มีสาย AC ที่ผ่านมาตรฐาน UL หรือ IEC 60950 จำนวน 1 เส้น 
๑๗)  มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและมีกระเป๋าใส่เครื่องโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw 

     
 

(ลงชื่อ) ................. ...........................ประธานกรรมการ 
(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 

 
(ลงชื่อ) ................................ ........กรรมการ 

(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 
 

(ลงชื่อ) ................................กรรมการ 
(นางแพรทอง  ชนะศรี) 

 
 
 
 
 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๓.  รายการ  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ     ราคากลางต่อหน่วย  20,๐๐๐  บาท 
 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เช่น 3 มิติ ฟิล์มสไลด์ แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น   
2) อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CMOS ขนาด 1/2.7 นิ้ว  
3) สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์  
4) ให้ความละเอียด (Resolution) ขนาด 8,000,000 Pixel  
5) มีระบบการซูมภาพ 512 X (32 X Optical, 16X Digital)  
6) มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้าง และมีไฟส่องสว่างด้านล่าง ชนิด LED  
7) มีช่องต่อสัญญาณ Input / Output อย่างน้อย RGB x 2 , S-Video x 1, Video x 1 , USB, HDMI และ 

RS-232   
8) สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลา 1 ปี 

 
 

 
(ลงชื่อ) .................... ........................ประธานกรรมการ 

(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 
 

(ลงชื่อ) ........................................กรรมการ 
(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 

 
(ลงชื่อ) ............ ....................กรรมการ 

(นางแพรทอง  ชนะศรี) 
 
 

 
 
 

 
 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๔.  รายการ  Graphics Calculator       ราคากลางต่อหน่วย  8,250  บาท 
 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) เป็นเครื่องคิดเลขแบบ Graphics Calculator  
2) มีแป้ นพิมพ์แบบ touchpad/panel และแป้นพิมพ์ตัวเลข  
3) จอสี LCD  
4) ความละเอียดจอไม่น้อยกว่า 320 x 240 Pixel  
5) ใช้ถ่าน อัลคาไลน์แบบ AAA หรือแบบชาร์ทได้  
6) มี RAM ไม่น้อยกว่า 180 KB  
7) สามารถคํานวณและให้ผลลัพธ์ทั้งจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน  
8) มีควาสามารถในการคํานวณทางพีชคณิต แคลคูลัส ตรีโกรณมิติ สมการอนุพันธ์  
9) สามารถวาดกราฟสมการฟังก์ชัน กราฟสมการอิงตั ่ วแปรเสริม กราฟสมการเชิงชั้ว กราฟลำดับ  
10) วิเคราะห์กราฟของฟังก์ชัน หาราก สมการ จุดสูงสุด จุดตํ่าสุด พ้ืนที่ใต้กราฟ ความชัน จุดตัดของกราฟ 

จุดเปลี่ยน โค้ง (Inflection point) สมการเส้นสัมผัส ความยาวส่วนโค้ง  
11) สามารถวิเคราะห์ค่าสถิติ แบบจุด แบบเส้น XY แบบ Boxplots   
12) สามารถวาดกราฟฮิสโตแกรม  
13) มีฟังก์ชันเกี่ยวกับการคํานวณ ทางเมตริก เช่น ่ Inverse Determinant Transpose 

Argument เป็นต้น   
14) สามารถแก้สมการโดยการแทนค่า (Numeric Equation Solver)  
15) สามารถเชื่อมกับคอมพิวเตอร์หรือต่อกับเครื่องโปรเจคเตอร์ได้  
16) มีการสาธิต หรือการอบรมให้ผู้ซื้อไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง   
17) มีคู่มือภาษาไทย  
18) รับประกัน อย่างน้อย 1 ปี 

 
 

   (ลงชื่อ) ............................................ประธานกรรมการ 
                                               (นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์)  
                                    (ลงชื่อ) ........................................กรรมการ 
                                             (นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 

 
                                    (ลงชื่อ) ............... .................กรรมการ 
                                            (นางแพรทอง  ชนะศรี) 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๕.  รายการ  เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง     ราคากลางต่อหน่วย  9,350  บาท 
 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

๑) มีกาลังขยายเสียง ไม่น้อยกว่า 650 วัตต์ (PMPO) 
๒) ตู้ลำโพงบรรจุดอกลำโพงขนาดไม่น้อยกวา 15 นิ้ว จำนวน 1 ตัว หรือ เป็นลำโพงแบบสอง

ทาง หากเป็นลำโพงทางเดียว ให้มีลำโพงเสียงแหลมมาพร้อมในชุด  
๓) ความไวการตอบสนองลำโพงไม่น้อยกวา 90 ่ dB  
๔) ตอบสนองความถี่ในย่าน 35 Hz – 20 KHz   
๕) มีช่องต่อแบบ USB และเล่นไฟล์ MP3 ได ้ 
๖) มีไมโครโฟนไร้สาย มาพร้อมชุดไม่น้อยกวา 2 ตัว   
๗) สามารถปรับระดับเสียงแบบแยกอิสระ TREBLE&BASS CONTROL, MIC. ECHO & 

VOLUME CONTROL, MUSIC VOLUME CONTROL  
๘) มีช่องต่อไมโครโฟนชนิดใช้สายไม่น้อยกวา 2 ช่อง   
๙) มีช่องไลน์อินพุต ไม่น้อยกวา 1 ช่อง  
๑๐)  มีแบตเตอรี่ในตัวและสามารถชาร์จไฟในตัวเครื่องได้  
๑๑)  ใช้ไฟฟ้า AC 220V/50Hz ได้  
๑๒)  มีคันชักและล้อเลื่อน สําหรับลากจูง เคลื่อนย้ายได้สะดวก  
๑๓)  มีการรับประกนคุณภาพ อะไหล่และบริการเป็นเวลาอยางน้อย 1 ปี  

 
 

 
(ลงชื่อ) .... ........................................ประธานกรรมการ 

(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 
 

(ลงชื่อ) ........................................กรรมการ 
(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 

 
(ลงชื่อ) ........ ........................กรรมการ 

(นางแพรทอง  ชนะศรี) 
 

 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๖.  รายการ  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 Ansi ราคากลางต่อหน่วย  ๓0,๓๐๐  บาท 
 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ  
2) ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP  
3) ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True   
4) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความส่องสวางข้ันต่ำ 

 
 

 
 

(ลงชื่อ) ................... .........................ประธานกรรมการ 
(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 

 
(ลงชื่อ) ........................................กรรมการ 

(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 
 

(ลงชื่อ) ..... ...........................กรรมการ 
(นางแพรทอง  ชนะศรี) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๗.  รายการ  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว  ราคากลางต่อหน่วย  10,4๐๐  บาท 
 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) เป็นจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 
84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x8 ฟุต หรือ 7 x7 ฟุต 

2) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล  
3) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์     50 เฮิรตซ์ 

 
 

 
(ลงชื่อ) ............................................ประธานกรรมการ 

(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 
 

(ลงชื่อ) ........................................กรรมการ 
(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 

 
(ลงชื่อ) ................................กรรมการ 

(นางแพรทอง  ชนะศรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๘.  รายการ  ชั้นวางของ 2 ชัน้ มีบานปิด      ราคากลางต่อหน่วย  ๓,5๐๐  บาท 
 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) เป็นชั้นวางของขนาดไม่น้อยกว่า   กว้าง 80 x ยาว 40 x สูง 84 ซม.  
2) ผลิตจากไม้ Particle Board หรือวัสดุที่ดีกว่า 
3) หน้า TOP หนาไมน่้อยกว่า 2.5 ซม. ปิดด้วยเมรามีน และปิดขอบด้วย PVC หนา ประมาณ 0.2 ซม. 

ประกอบเป็นชั้น โดยใช้ระบบ knock down  
4) มีชั้นปรับระดับภายในตู้ 1 ชั้น  
5) ปุ่มปรับระดับชั้นท าด้วยโลหะชุบนิเกิล แบบฝังที่ผนังประตู เป็นเกลียวสามารถ ปรับระดับได ้ 
6) หน้าบานติดกุญแจล็อคระบบ Central lock  
7) ผนังตู้เป็นสีด า หน้า TOP หน้าบาน และชั้นปรับระดับเป็นสีเชอรี่หรือสีบีช 

 
 

 
(ลงชื่อ) ............................................ประธานกรรมการ 

(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 
 

(ลงชื่อ) ........................................กรรมการ 
(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 

 
(ลงชื่อ) ............... .................กรรมการ 

(นางแพรทอง  ชนะศรี) 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๙.  รายการ  ชั้นวางของ 2 ชัน้       ราคากลางต่อหน่วย  3,0๐๐  บาท 
 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) เป็นชั้นวางของขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. x ยาว 40 ซม. x สูง 83 ซม.   
2) ผลิตจากไม้ Particle Board หรือวัสดุที่ดีกว่า  
3) หน้า Top หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ปิดด้วยเมลามีน และปิดขอบด้วย PVC หนาประมาณ 0.2 ซม.

ประกอบเป็นชั้น โดยใช้ระบบ knock down   
4) มีชั้นปรับระดับภายในตู้ 1 ชั้น   
5) ปุ่มปรับระดับชั้นท าด้วยโลหะชุบนีเกิล แบบฝังที่ผนังตู้ เป็นเกลียวสามารถ ปรับระดับได้   
6) ผนังตู้เป็นสีด า หน้า Top หน้าบาน และชั้นปรับระดับเป็นสีเชอรี่หรือสีบีช 

 
 

 
(ลงชื่อ) ...................... ......................ประธานกรรมการ 

(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 
 

(ลงชื่อ) ............ ............................กรรมการ 
(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 

 
(ลงชื่อ) ................................กรรมการ 

(นางแพรทอง  ชนะศรี) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๑๐.  รายการ  ชั้นวางของ 4 ชั้นมีบานปิด 2 ชั้นล่าง      ราคากลางต่อหน่วย  ๕,0๐๐  บาท 
 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) เป็นชั้นวางของขนาดไม่น้อยกว่า   กว้าง 80 x ยาว 40 x สูง 160 ซม.  
2) ผลิตจากไม้ Particle Board หรือวัสดุที่ดีกว่า 
3) หน้า TOP หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ปิดด้วยเมรามีน และปิดขอบด้วย PVC หนาประมาณ 0.2 ซม. 

ประกอบเป็นชั้น โดยใช้ระบบ knock down  
4) ตัวชั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน สว่นลา่งเป็นตู้มีบานปิดสูง 84 ซม. มีชั้นปรับระดับภายในตู้ 1 ชั้น ส่วนบนเป็น

ชั้นเปิดมีชั้นปรับระดับภายในตู้ 1 ชั้น  
5) ปุ่มปรับระดับชั้นท าด้วยโลหะชุบนิเกิล แบบฝังที่ผนังประตู เป็นเกลียวสามารถปรับระดับได้   
6) หน้าบานติดกุญแจล็อคระบบ Central lock 7. ผนังตู้เป็นสดี า หน้า TOP หน้าบาน และชั้นปรับ

ระดับเป็นสีเชอรี่หรือสีบีช 
 
 

 
(ลงชื่อ) ..................... .......................ประธานกรรมการ 

(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 
 

(ลงชื่อ) ............ ............................กรรมการ 
(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 

 
(ลงชื่อ) ................................กรรมการ 

(นางแพรทอง  ชนะศรี) 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๑๑.  รายการ ชั้นวางของ 4 ชั้น       ราคากลางต่อหน่วย  4,00๐  บาท 
 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) เป็นชั้นวางของขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 x ยาว 40 x สูง 160 ซม.  
2) ผลิตจากไม้ Particle Board หรือวัสดุที่ดีกว่า  
3) หน้า TOP หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ปิดด้วยเมรามีน และปิดขอบด้วย PVC หนา ประมาณ 0.2 ซม. 

ประกอบเป็นชั้น โดยใช้ระบบ knock down  
4) มีชั้นปรับระดับภายในตู้ 3 ชั้น  
5) ปุ่มปรับระดับชั้นท าด้วยโลหะชุบนิเกิล แบบฝังที่ผนังประตู เป็นเกลียวสามารถปรับระดับได้  
6) ผนังตู้เป็นสีด า หน้า TOP และชั้นปรับระดับเป็นสีเชอรี่หรือสีบีช 

 
 

 
(ลงชื่อ) .............................. ..............ประธานกรรมการ 

(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 
 

(ลงชื่อ) ........................................กรรมการ 
(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 

 
(ลงชื่อ) ................ ................กรรมการ 

(นางแพรทอง  ชนะศรี) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๑๒.  รายการ โต๊ะครู        ราคากลางต่อหน่วย  4,๐๐๐  บาท 
 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) เป็นโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.60 x ยาว 1.20 x สูง 0.75 เมตร  
2) ผลิตจากไม้Particle Board หรือวัสดุที่ดีกว่า  
3) หน้า TOP หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ปิดด้วยเมรามีน และปิดขอบด้วย PVC หนาประมาณ 0.2 ซม. 

ประกอบเป็นชั้น โดยใช้ระบบ knock down  
4) มีลิ้นชักรางเหล็ก และติดกุญแจล็อคระบบ Central lock  
5) ขาโต๊ะเป็นสีด า หน้า TOP สีเชอรี่หรือบีช 

 
 

(ลงชื่อ) .................. ..........................ประธานกรรมการ 
(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 

 
(ลงชื่อ) ................ ........................กรรมการ 

(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 
 

(ลงชื่อ) ............... .................กรรมการ 
(นางแพรทอง  ชนะศรี) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๑3.  รายการ เก้าอ้ีครู        ราคากลางต่อหน่วย  1,35๐  บาท 
 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) เป็นเก้าอ้ีสำนักงาน สามารถปรับระดับความสูงได้   
2) บุหนังเทียม มีขาล้อเลื่อน 5 ขา   
3) มีที่ท้าวแขน 

 
 
 

(ลงชื่อ) ..................... .......................ประธานกรรมการ 
(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 

 
(ลงชื่อ) ................. .......................กรรมการ 

(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 
 

(ลงชื่อ) ................................กรรมการ 
(นางแพรทอง  ชนะศรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 

โรงเรียนวัดนารายณิการาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
๑4.  รายการ โต๊ะเข้ากลุ่มย่อย      ราคากลางต่อหน่วย  2,500  บาท 
 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) เป็นโต๊ะโครงสร้างที่ขาทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พ่นทับด้วย 
EPOXY อบด้วยความร้อน ที่ปลายขาสามารถปรับระดับได้  

2) หน้า TOP ผลิตจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ปิดด้วยเมรามีน และปิด ขอบด้วย 
PVC หนาประมาณ 0.2  

3) หน้า TOP เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีมุมทั้งสี่มุมดังนี้ 60, 120, 120 และ 60 องศา  
4) หน้า TOP เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ละด้านยาวไม่น้อยกว่า 45, 45, 45 และ 90 ซม. มุมมน       

(สูง 39 ซม.)  
5) โต๊ะกลางสามารถประกอบเป็นโต๊ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (เมื่อใช้โต๊ะ 3 ตัว ประกอบกัน) สามารถ

ประกอบเป็นโต๊ะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า (เมื่อใช้โต๊ะ 6 ตัว ประกอบกัน) และ สามารถประกอบเป็นโต๊ะ
รูปหกเหลี่ยมด้านเท่าแบบเต็ม (เมื่อใช้โต๊ะ 8 ตัว ประกอบกัน) 

 
 

(ลงชื่อ) ............................................ประธานกรรมการ 
(นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์) 

 
(ลงชื่อ) ........................................กรรมการ 

(นางสาวชลธิชา  ชวูรรณรักษ์) 
 

(ลงชื่อ) .............. ..................กรรมการ 
(นางแพรทอง  ชนะศรี) 

 


