
แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน 1 ชุด       30,000       30,000 1 2 3, 5

(30,000)
ผล
แผน 9 ชุด       22,000      153,000 1 2 3, 4

(198,000)
ผล
แผน 13 เคร่ือง         2,500       32,500 1 2 3, 4

(32,500)
ผล
แผน 1 ชุด       47,000       47,000 1,2 3 4

(47,000)
ผล
แผน 1 ชุด       25,000       25,000 1,2 3 4

(25,000)
ผล
แผน 1 25,000       25,000       1 2 3,4

(25,000)
ผล
แผน 4 5,000        20,000       1 2  3,4

(20,000)
ผล
แผน 4 2,000        8,000        1 2  3,4

(8,000)
ผล

หมายเหตุ :
     ให้ระบุหมายเลขข้ันตอนแผนการด าเนินงานลงในช่องเดือน ดังน้ี
     หมายเลข 1  หมายถึง   ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ  
     หมายเลข 2  หมายถึง   ประกวดราคา (สอบราคา , ตกลงราคา)
     หมายเลข 3  หมายถึง   เซ็นสัญญา  
     หมายเลข 4  หมายถึง   เบิกจ่าย (พร้อมระบุจ านวนเงินไว้ในวงเล็บ เป็นจ านวนเต็ม)  

แผน/ผลจัดซ้ือจัดจ้าง
รายการ

แผน/ผล จ านวน
(ระบุหน่วย

นับ)

ราคา
ต่อหน่วย

จ านวนเงิน

(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

ล าดับ

1

2

3

4

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล แบบมิลเลอเลส (พร้อมชุดอุปกรณ์)

ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเคร่ืองรับสัญญาณ

ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO28

6 ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเคร่ืองรับสัญญาณ

7 เคร่ืองฟอกอากาศ



คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 2563 1 30,000              30,000               1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
   2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
      - เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
      - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
      - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
   4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
   5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB 
จ านวน 1 หน่วย
   6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   7) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
   8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
   9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จานวน 1 หน่วย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

1

รายละเอียดครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ล าดับ รายการ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด ลักษณะและโครงสร้าง

จ านวน
หน่วย

ราคาต่อหน่วย รวมเงิน



ล าดับ รายการ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด ลักษณะและโครงสร้าง

จ านวน
หน่วย

ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

2 คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 2563 9 22,000              198,000          
   1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
   2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB

   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
      - เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
      - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
      - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
   4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
   5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย
   6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   7) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
   8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
   9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จานวน 1 หน่วย
   10) มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)



ล าดับ รายการ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด ลักษณะและโครงสร้าง

จ านวน
หน่วย

ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 2563 13 2,500               32,500            
   1) มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
   2) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

4    1) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 1 47,000              47,000            
   2) สามารถรองรับการถ่ายวีดีโอ 4K UHD 24p
   3) สามารถใช้งานระบบ Eye AF ได้
   4) สามารถควบคุมการท างานหน้าจอด้วยระบบTouchscreen
   5) สามารถรองรับ Wireless YouTube Live streaming
   6) สามารถบันทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวได้ เพ่ือรองรับการใช้งานผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์
   7) มีเมมโมร่ีการ์ด: SD, SDHC*, SDXC*, *UHS-I cards ความจุไม่ต่ ากว่า 64 gb และ
สามารถใช้บันทึกวีดีโอขนาด 4 k ได้
   8) มีเลนส์พร้อมใช้ ช่วงความยาว 15-45 mm เป็นย่ีห้อเดียวกับตัวกล้อง
   9) มีAdapterท่ีสามารถน าเลนส์ เม้า EF มาใช้งานได้
   10) มีไมค์ไร้สายท่ีสามารถรองรับการใช้งานตัวกล้อง มีตัวส่งสัญญาณ 1 ตัว และตัวรับ
สัญญาณ 1 ตัว และมีจอ OLED บนตัวรับและตัวส่งแสดงข้อมูลท่ีจ าเป็นท้ังปริมาณ
แบตเตอร่ี สถานะการเช่ือมต่อ ความแรงสัญญาณ
   11) มีขาต้ังกล้องพร้อมใช้งานท่ีสามารถรับน้ าหนักได้ไม่ต่ ากว่า 8 KG และสามารถยืด
สูงสุดได้ไม่ต่ ากว่า 150 cm

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล แบบมิลเลอเลส (พร้อม
ชุดอุปกรณ์)

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA3



ล าดับ รายการ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด ลักษณะและโครงสร้าง

จ านวน
หน่วย

ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 2563 1 25,000              25,000            
(ขอใหม่)
   คุณลักษณะของเคร่ืองส่งสัญญาณ
   1) เป็นไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ
   2) มีความถ่ีอยู่ในย่าน UHF
   3) หัวไมโครโฟนเป็นชนิด Dynamic
   4) มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Cardioid
   5) มีก าลังส่งไม่น้อยกว่า 10 mW หรือดีกว่า
   6) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  1 ปี
   คุณลักษณะของเคร่ืองรับสัญญาณ
   1)  เป็นเคร่ืองรับสัญญาณชนิดมีเสารับสัญญาน
   2) มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาออกเป็นแบบ Balanced XLR
   3) ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า 50 – 15,000 Hz 
   4) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  1 ปี
   1) หน้าจอสัมผัส OLED 4 5,000               20,000            
   2) ฟิลเตอร์ True HEPA กรองอนุภาคขนาดจ๋ิวกว่า 99.97%
   3) อ่านและตรวจเช็ควัดค่า AQI แบบเรียลไทม์
   4) อัพเกรดอัตราการผลิตอากาศบริสุทธ์ิไปถึง 380 m^3/h (CADR)
   5) สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ ( PM 2.5)
   6) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  1 ปี

ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเคร่ืองรับสัญญาณ5

6 เคร่ืองฟอกอากาศ



ล าดับ รายการ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด ลักษณะและโครงสร้าง

จ านวน
หน่วย

ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

   1) ตัวน้ ายาถังดับเพลิง คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีคุณสมบัติเป็นตัวน าไฟฟ้า 4 2,000 8,000             
   2) สามารถดับเพลิง CLASS B,C ท่ีเกิดจาก สารเคมีเหลวประเภทติดไฟ เช่นน้ ามัน  
เช้ือเพลิง แก๊ส และไฟฟ้า
   3) ไม่ท้ิงคราบสกปรกเลอะเทอะ ภายหลังการใช้งาน
   4) เป็นถังดับเพลิงท่ีเหมาะส าหรับติดต้ังในส านักงาน ห้องคอมพิวเตอร์
   5) ขนาด 10 ปอนด์
   6) เม่ือใช้งานแล้วสามารถน าถังดับเพลิงกลับมาใช้ได้อีก

25 332,500         รวมท้ังส้ิน

ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO27


