
ร่างขอบเขตของงาน (แก้ไขเพิ่มเติม) 
(Terms of Reference : TOR) 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพ 
1.  ความเป็นมา 
 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา  จ.น่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพ  จ านวน 12 รายการ    เป็นเงิน 1,663,200.00 บาท  (หนึ่งล้านหก
แสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูมีวัสดุครุภัณฑ์ สื่อการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างพอเพียงและทันสมัย 
  2. เพ่ือนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูออกแบบไว้ ท าให้เข้าใจหลักการและ
มองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น 
  3. เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียน 
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 3.1  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อครั้งนี้ 

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียน 
ท่าวังผาพิทยาคม ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท า การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ 
 3.5  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 3.6  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.7  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับนิติบุคคลซึ่งได้มีระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า
เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญ (กรณี ป.ป.ช. ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ) เว้นแต่นิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายตามประกาศนี้หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าว
แล้ว ทั้งนี้ไม่ว่าสัญญานั้นจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม 

 
 



4.  แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

ล าดับ 
ที ่

รายการที่เลือก จ านวน 
งบประมาณ 
ต่อหน่วย 

งบประมาณ 
ทั้งสิ้น 

1 
โทรทัศน์แอลอีดี ( LED TV)แบบ Smart TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080  ขนาด 55 นิ้ว 17 18,200 309,400 

2 
เครื่องขยายเสียง(Power Amp) ขนาด 150 วัตต์   
พร้อมล าโพง และไมโครโฟน 8 20,000 160,000 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One ส าหรับงานส านักงาน 17 17,000 289,000 
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One ส าหรับประมวลผล 1 23,000 23,000 

5 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer) 16 7,500 120,000 

6 โต๊ะครู 42 4,000 168,000 
7 เก้าอ้ี 42 1,500 63,000 
8 เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  แบบติดตั้ง ขนาด 26000 บีทียู 4 36,000 144,000 
9 เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  แบบติดตั้ง ขนาด 32000 บีทียู 2 42,300 84,600 

10 
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาด3500 ANSI 
Lumens 4 28,000 112,000 

11 จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 4 24,300 97,200 
12  เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ 1 93,000 93,000 

รวม 1,663,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1) โทรทัศน์แอลอีดี ( LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว 

- ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้  (Smart TV) 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
- มี ตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
- สินค้ามีการรับประกันคุณภาพอะไหล่และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
 

2)  เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต์   พร้อมล าโพง และไมโครโฟน 
- เป็นเครื่องขยายเสียงก าลัง สามารถต่อก าโพงได้สองช่อง ซ้ายขวา 
- มีก าลังการขยายไม่น้อยกว่า 150 W ที่ล าโพง 8 ohm สามารถท างานได้ในการต่อ 4 Ohm 

และ 8 Ohm 
-  ตอบสนองในช่วงความถี่ครอบคลุม 65 Hz - 18 kHz 
-  มีระบบป้องกันล าโพง ระบบป้องกันความร้อนเกิน และสายล าโพงลัดวงจร 
-  มีปุ่มปรับความดังของเสียง 
- มี Input เป็น XLR และ phone jack อย่างละสองช่อง เป็นอย่างน้อย 
- มีสวิทช์ปิดเปิด และใช้ไฟ 220V 50Hz 
- สินค้ามีการรับประกันคุณภาพอะไหล่และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One ส าหรับงานส านักงาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
   - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
   - สินค้ามีการรับประกันคุณภาพอะไหล่และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 



 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One ส าหรับงานประมวลผล 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- สินค้ามีการรับประกันคุณภาพอะไหล่และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 

ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ 

ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 



- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- สินค้ามีการรับประกันคุณภาพอะไหล่และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 
6. โต๊ะครู 

- โต๊ะท างานขาเหล็ก 120 ซม. 2 ลิ้นชัก Top เมลามีน   W 120 X  D 60  X H  75 cm 
 
7. เก้าอ้ี 
  - เก้าอ้ีส านักงาน สีด า 
  - วัสดุหนัง PVC 
  - ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก มีล้อ 
  - ขนาด กว้างxลึกxสูง 59x56x92-104 ซม. 
   - ระบบโช๊คแก๊ส ปรับสูง-ต่ าได้ 
   - มีที่เท้าแขนท าจากพลาสติก 
  - รับน้ าหนัก 80 KG.  
 
8.  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  แบบติดตั้ง ขนาด 26000 บีทียู 

-  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 26000 บีทียู 
-  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
-  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเชอร์ 
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท า

ความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

- สินค้ามีการรับประกันคุณภาพอะไหล่และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
 
 
 
 



การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
-  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร

สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
- สินค้ามีการรับประกันคุณภาพอะไหล่และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 
9. เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  แบบติดตั้ง ขนาด 32000 บีทีย ู

-  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 32000  บีทียู 
-  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
-  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท า

ความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5)  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

- สินค้ามีการรับประกันคุณภาพอะไหล่และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
-  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร

สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
 
10. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาด3500 ANSI Lumens 

-  เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์ เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ และวิดีโอ 
-   ใช้  LCD Panel หรือระบบ DLP  
-  ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดบัความละเอียดของภาพที ่True 
- ขนาดที ่ก าหนดเป็นขนาดคา่ความส่องสว่างขัน้ต่ า 
หมายเหตุ  : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  มีชื่อเรียกในชื่ออ่ืนๆ เช่น วิดีโอโปรเจคเตอร์ 
ดาต้าโปรเจคเตอร์   เครือ่งฉายภาพจากสญัญาณคอมพิวเตอร์  และ 
วิดีโอ แอลซีดี  โปรเจคเตอร์   หรือ ดีแอลพ ีโปรเจคเตอร์  เป็นต้ น 
การระบ ุชื่อครุภัณฑ์ ให้ใช้ค าว่า  "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ  ..... 
ขนาด  …… ANSI Lumens  และการเขยีนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ใน (ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดบัความละเอียดของภาพที ่True) 
ให้ ระบ ุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์ 
- มีสินค้ามีการรับประกันคุณภาพอะไหล่และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 
 



 
11. จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 

- ขนาด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว  หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุต 
หรือ 9 x 9 ฟุต 

- สินค้ามีการรับประกันคุณภาพอะไหล่และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
 

12. เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ 
  - รองรับใบหน้า 6,000 ใบหน้า    
   - รับลายนิ้วมือ 6,000 ลายนิ้วมือ    
   - รองรับฝ่ามือ 3,000 ฝ่ามือ    
   - บันทึกรายการเข้า ออกได้ 200,000 รายการ    
   - ตัวเครื่องท างานระบบ Standalone จอสี 5 นิ้ว Touch Screen     
   - มีความสามารถในการสแกนใบหน้าได้เร็ว 1 วินาที    
  - มีเสียงตอบรับเป็นภาษาไทย/อังกฤษ    
  - ดึงข้อมูลผ่านระบบ TCP/IP, WIFI (Option)    
  - ตัวเครื่องมีกล้องระบบอินฟาเรด มีความสามารถในการสแกนใบหน้าที่มีแสงน้อยได้  
 - สามารถต่อกับชุด Electronic Lock ได้ทุกชนิด    

- ระยะห่างสแกนใบหน้า 0.3-3 เมตร    
- รองรับการจดจ าใบหน้าเมื่อใส่ Mask    
- แจ้งเตือนเมื่อพบบุคคลไม่ใส่ Mask    
- สามารถตรวจจับอุณหภูมิได้ในช่วงประมาณ 34 ถึง 45 องศาเซลเซียส    
- ความแม่นย าในการวัดอุณหภูมิ ±0.3 องศาเซลเซียส    
- ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนได้ในระยะ 30-120 cm  
- สินค้ามีการรับประกันคุณภาพอะไหล่และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
   

5.  ระยะเวลาด าเนินการและส่งมอบงาน 
 ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

6.  วงเงินในการจัดหา 
 จัดซื้อภายในวงเงิน 1,663,200.00 บาท  (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทั้งนี้ จะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับ
การอนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเท่านั้น 
 
 
 



 

7.  ราคากลางในการจัดซื้อ 
 ราคากลาง ได้ก าหนดไว้เป็นเงิน  1,663,200.00 บาท  (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสองร้อย
บาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะน าราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพ่ิมเติมใน
ภายหลังไม่ได้ 
 

8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุไว้ จะต้อง
รับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของดังกล่าวที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียน
ได้รับมอบสิ่งของดังกล่าว โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
9. สถานที่ติดต่อ 
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์ 098-8292021  
E-mail :school55160@gmail.com 
 
  
 

           ประกาศ ณ วันที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2564 
       

 
 (นางธิดา  เสมอใจ) 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

 
 


