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รายละเอียดครุภัณฑ
1. ชื่อรายการ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2. จํานวนที่ตองการ 1 ชุด
3. รายละเอียด
4. คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
ประกอบดวย
4.1 หองปฏิบัติการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
4.1.1 ชุดอุปกรณผลิตรายการโทรทัศน
4.1.2 ชุดอุปกรณการถายทําในหองปฏิบัติการโทรทัศน

จํานวน 1 ชุด

4.1.3 ชุดอุปกรณถายทํานอกสถานที่

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

4.2 หองปฏิบัติการโฆษณาและประชาสัมพันธ
จํานวน 1 ชุด
4.2.1 ชุดอุปกรณการนําเสนองานโฆษณา และประชาสัมพันธระบบภาพเคลื่อนไหว จํานวน 1 ชุด
4.2.2 ชุดอุปกรณการนําเสนองานโฆษณาที่รองรับการนําเสนองานดวยระบบเสียง

จํานวน 1 ชุด

4.2.3 ชุดอุปกรณถายทําภาพโฆษณาระบบดิจิตอล

จํานวน 1 ชุด

4.2.4 ชุดโสตทัศนูปกรณเพื่อรองรับการนําเสนองานโฆษณา และประชาสัมพันธ

จํานวน 1 ชุด

4.3 หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย
4.3.1 ชุดผลิตงานมัลติมีเดีย พรอมอุปกรณประกอบ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

4.3.2 เครื่องออกแบบภาพมัลติมีเดีย พรอมอุปกรณ

จํานวน 41 ชุด
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เงื่อนไข
เงื่อนไขการจัดซื้อ
• ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาครุภัณฑที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มทุกรายการที่ทางราชการไดกําหนด
• ผูเ สนอราคาจะตองแนบแค็ตตาล็อก (Catalogs) ของครุภัณฑทุกรายการเพื่อประกอบการพิจารณา
อยางนอย จํานวน 1 ชุด ในวันที่ยื่นซอง
• ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดขอเสนอตามที่ระบุในรายละเอียดเปนภาษาไทย (ยกเวนคําศัพทเฉพาะทางเทคนิค)
• ผูเ สนอราคาตองตอบรับและตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดเปนลายลักษณอักษร
• ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่มี การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย และ/หรือการใหเชา/ใชเชาซื้อครุภัณฑ
ตามที่ราชการไดกําหนด
• ผูเสนอราคาตองทําความเขาใจในเอกสารทุกฉบับใหเปนที่เขาใจโดยชัดแจง และไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นผูเสนอราคา
จะยกเปนขออาง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไมทําความเขาใจใน ขอความดังกลาวหรือละเลยไมปฏิบัติตามขอความ
นั้น หรือโดยการอางความสําคัญผิดในความหมายของขอความนั้นไมได
• ครุภัณฑและอุปกรณทุกรายการที่เสนอราคาและสงมอบจะตองเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน
• ผูเสนอราคาตองติดตั้งและสงมอบครุภัณฑทุกรายการตามที่ไดเสนอใหทางราชการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ไดลงนาม
ในสัญญา
• ผูเสนอราคาตองรับประกันการชํารุดบกพรองของครุภัณฑทุกรายการพรอมทั้งอุปกรณตางๆ เปนระยะเวลาไมนอยกวา
1 ป โดยนับจากวันที่ตรวจรับสินคาไวใชงานเปนวันเริ่มตน
• ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานการติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับอุปกรณที่ทางหนวยงานราชการจัดซื้อพรอมแนบหนังสือรับรอง
ผลงานของทางราชการมูลคาไมนอยกวา 3 ลานบาท มาแสดงในวันยื่นซอง เพื่อประโยชนแกหนวยงานราชการ
• ผูเสนอราคาตองทําการติดตั้งครุภัณฑทุกรายการใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสมบูรณและเปนไปตามความตองการของ
ทางราชการเปนอยางดี
• ผูเสนอราคาตองทําการทดลองใชงานครุภัณฑทุกรายการที่ไดติดตั้งเสร็จเรียบรอยใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพสมบูรณ
• ถาการติดตั้งและทดลองใชงานครุภัณฑเปนเหตุทําใหทรัพยสินทางราชการ เกิดการเสียหายผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ในการแกไขซอมแซม ใหกลับคืนสูภาพเดิม ตลอดจนตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดอันพึงมีจากที่ไดดําเนินการไป
• ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ และเสียคาใชจายเองในการจัดหาอุปกรณสวนควบตางๆ ที่จําเปนในการติดตั้งการทดลอง
การใชงานทั้งหมดที่ไมไดระบุในเอกสารขอกําหนดนี้
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• ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายหรือไดรับการแตงตั้งจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทยโดยมีเอกสารมาประกอบ
การพิจารณาในวันยื่นซอง (ฉบับจริง)
• ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบในการแกไข และตองรับภาระคาใชจายเอง หากการติดตั้งการทดลองใชงานครุภัณฑทุกรายการ
ที่เสนอราคาไมสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพสมบูรณ
• รายละเอียดตางๆ ที่ผูเสนอราคาเสนอนั้น หากมีปญหาในการตีความของขอความใดก็ตามใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการเปนที่ยุติ
• การพิจารณาคณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑที่ถูกตองเปนองคประกอบสําคัญ
• คณะกรรมการสงวนลิขสิทธิ์ที่จะไมพิจาณาผูเสนอราคาที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดเงื่อนไขในการรับมอบ
ครุภัณฑทางราชการจะรับมอบครุภัณฑทุกรายการก็ตอเมื่อผูเสนอราคาไดดําเนินการตอไปนี้เรียบรอย
 ทําการสงมอบครุภัณฑทุกรายการ ณ ที่ทําการของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ดําเนินการติดตั้งและทดลองใชงานครุภัณฑทุกรายการไดถูกตองครบถวนสมบูรณ
 สงมอบคูมือการใชงานครุภัณฑทุกรายการ
 คณะกรรมการตรวจรับจะรับมอบครุภัณฑทุกรายการ เมื่อไดทําการตรวจสอบครุภัณฑทุกรายการที่มี
คุณสมบัติและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพครบถวน ถาปรากฏวาครุภัณฑทุกรายการที่สงมอบมีคุณสมบัติ
ไมครบถวน และการใชงานไมเปนไปตามที่เสนอคณะกรรมการตรวจรับจะทรงไวซึ่งสิทธิจะไมรับมอบ
4.1 หองปฏิบัติการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
จํานวน 1 ชุด
4.1.1 ชุดอุปกรณผลิตรายการโทรทัศน
จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
4.1.1.1 อุปกรณกระจายสัญญาณ และเชื่อมตอระบบ พรอมอุปกรณประกอบ
จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
- เครื่องแปลงสัญญาณอนาล็อก (COMPOSIT) เปนสัญญาณดิจิตอล (SDI)
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องแปลงสัญญาณภาพคอมพิวเตอร (VGA) เปนสัญญาณอนาล็อก(COMPOSIT) จํานวน 1 เครื่อง
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4.1.1.2 เครื่องขยายสัญญาณเสียง จํานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
- เปนเครื่องขยายเสียงชนิดสเตอริโอ
- มีกําลังขยายไมนอยกวา 300+300 วัตต ที่ 8 โอหม
- มีกําลังขยายไมนอยกวา 425+425 วัตต ที่ 4 โอหม
- มีอัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณเสียงรบกวน (20Hz-20 kHz) 100 dB
- มีคาความเพี้ยน THD < 0.05%
- ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 20Hz-20 kHz
- มีคาความตานทานทางอินพุทไมนอยกวา 20 กิโลโอหม (Balanced)
- มีคา Damping Factor ไมนอยกวา 100
- มีคา Dynamic Headroom ( 4 โอหม ) 2 dB
- มีคา Input Sensitivity ไมนอยกวา 1.2Vrms
- มีชองตอสัญญาณ INPUT ใหเลือกใชงานไมนอยกวา 3 แบบ
- มีสวิทซปรับเลือก Crossover อยูดานหลังเครื่อง
- สามารถปรับเปลี่ยนการทํางานจากระบบ Stereo Mode เปนระบบ Subwoofer / Satellite ได
- มีระบบปองกันเครื่องขยายเสียงและลําโพง ( GuardRai) ชวยเพิ่มอายุการใชงาน
- มีสวิทซปด-เปดอยูดานหนาเครื่องพรอมมีไฟแสดงสถานการทํางานของเครื่อง
- มีระบบ PROTECTION ปองกันความเสียหายของเครื่อง
- ใชไฟ 220 V, 50/60 Hz
- มีหนังสือการสํารองอะไหลเวลาไมนอยกวา 5 ป ออกจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทนนําเขาจําหนายในประเทศไทย
เพื่อ ประโยชนในการบริการหลังการขาย
4.1.1.3 ลําโพงขยายสัญญาณเสียง จํานวน 4 ตัว
คุณสมบัติทั่วไป
- เปนลําโพงชนิดสองทาง
- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 5.25 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
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- Frequency Response (-6dB) ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 75Hz - 19 kHz
- Frequency Range (-10 dB) ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 60Hz - 20 kHz
- Maximum Output (Continuous) ไมนอยกวา 104 dB SPL
- Maximum Output (Peak) ไมนอยกวา 110 dB SPL
- Sensitivity (SPL @ 1w/1m) ระดับความดังของเสียงวัดที่ 1 วัตตตอ 1 เมตร ไมนอยกวา 86.5dB
- ทนกําลังขยายไมนอยกวา 60W ( 100 hours IEC )
- มุมกระจายเสียง Horizontal ไมนอยกวา 90 องศา
- มุมกระจายเสียง Vertical ไมนอยกวา 90 องศา
- ความตานทาน 8 โอหม
- มีหนังสือการสํารองอะไหลเวลาไมนอยกวา 5 ป ออกจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทนนําเขาจําหนายในประเทศไทย
เพื่อประโยชนในการบริการหลังการขาย
4.1.1.4 เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียงดิจิตอล
คุณสมบัติทั่วไป

จํานวน 1 เครื่อง

-

เปนเครื่องปรับแตงเสียงแบบดิจิตอล (DSP) ขนาดไมนอยกวา 2 INPUT และ 2 OUTPUT

-

มีระบบประมวลไมนอยกวา 48 kHz , 24-bit Converters

-

มี 8 Preset สามารถเลือกไดหนาเครื่อง

-

มี LED แสดงสัญญาณขาเขาที่ดานหนาเครื่อง

-

สามารถปรับแตงเสียงและการควบคุมการทํางานโดยผานชอง RS-232 ดานหนาเครื่องได

-

สามารถรวมการปรับแตงเสียงในหนาที่ของ EQ, Delay, Mix, Limiter, Crossover, Tone and Noise

-

สามารถใชไดกับไฟฟากระแสสลับ 220 V 50 Hz

-

มีหนังสือการสํารองอะไหลเวลาไมนอยกวา 5 ป ออกจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทนนําเขาจําหนายในประเทศไทย
เพื่อประโยชนในการบริการหลังการขาย

ผูกําหนดรายละเอียด......................................................

6

4.1.2 ชุดอุปกรณถายทําในหองปฏิบัติการโทรทัศน

จํานวน 1 ชุด

ประกอบดวย
4.1.2.1 เครื่องแสดงตัวหนังสือผานกลองวีดิโอขนาด 17 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบ

จํานวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป
- เปนอุปกรณแสดงบทโทรทัศน ที่มีหนาจอแสดงผลแบบจอ LCD ขนาดไมต่ํากวา 17 นิ้ว
- มี SOFTWARE ที่ทํางานไดในระบบ WINDOWS XP หรือดีกวาได
- มี FONT ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และสามารถรองรับ Front ได โดยสามารถกําหนด หรือเปลี่ยนแปลงขนาด
ของ FONT ที่แสดงใน TELE-PROMPTER
- มีชุด REMOTE CONTROL ที่สามารถควบคุมความเร็วและทิศทาง การเลื่อนขึ้น-ลงได
- สามารถ Import File ไดโดยตรงจาก Microsoft Word
- ตองมีชุดอุปกรณสําหรับติดตั้ง On-Monitor Camera , Glass ,VGA Cable
- ตองมีชุดอุปกรณสําหรับติดตั้งเพื่อกันแสงได
- ลักษณะของตัวโปรแกรมจะตองรองรับการนําเขาของขอมูลแบบ Microsoft Word ได
สามารถติดตั้งและใชงานเขากับกลองถายโทรทัศนที่ทางหนวยงานมีใชงานอยูเดิมได
4.1.3 ชุดอุปกรณถายทํานอกสถานที่
ประกอบดวย
4.1.3.1 ขาตั้งกลองถายวิดีโอ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 2 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป
- เปนขาตั้งกลองถายวิดีโอสามารถถายทํานอกสถานที่ได
- สามารถรับน้ําหนักของกลองไดไมนอยกวา 4 กิโลกรัม
- สามารถปรับ Tilt angle +90° / -60° หรือดีกวา
- มีขนาด Ball diameter ไมนอยกวา 75mm

ผูกําหนดรายละเอียด......................................................
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4.1.3.2 กลองบันทึกเทปวีดิทัศนระบบดิจิตอล

จํานวน 2 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป
- เปนกลองบันทึกวิดีทัศนระบบดิจิตอล และสามารถบันทึกลงแผนบันทึกขอมูลได
- ใชชุดรับภาพ ขนาดไมนอยกวา 1 / 2.9 นิ้ว
- มีระบบบันทึกภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูงในรูปแบบ HDV 1080i
- สามารถเลือกบันทึกดวยระบบดิจิตอลทั้ง SD และ HD
- มีขายึดจับไมโครโฟนกับตัวกลองพรอมชองตอแบบ Mini Jack 1ชอง พรอมไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด
- มีแบตเตอรี่ความจุไมนอยกวา 6600 mAh พรอมกระเปาใสกลอง จํานวน 1 ชุด ตอ 1 กลอง
- เลนสซูมที่มีกําลังขยายขนาดไมนอยกวา 10 เทา แบบ Optical
- เสนอพรอมแผนบันทึกขอมูลขนาดไมนอยกวา 32 GB จํานวน 1 แผน ตอกลองบันทึกเทปวีดิทัศนระบบดิจิตอล
เงื่อนไขอื่นๆ
- ผูเสนอราคาที่ไมไดเปนตัวแทนจําหนายนําเขาโดยตรงจะตองมีหนังสือรับรองการสํารองอะไหลจาก ตัวแทน
นําเขาจําหนายในประเทศไทยมาแสดง (ฉบับจริง) เพื่อประโยชนแกหนวยงานราชการ
- ผูเสนอราคาจะตองเสนอพรอมเครื่องดูดความชื้นขนาดไมนอยกวา 60 ลิตรตอวัน ที่อุณหภูมิ 30 ºC , ความชื้น
80%RH หรือดีกวา พรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง
4.2 หองปฏิบัติการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ประกอบดวย

จํานวน 1 ชุด

4.2.1. ชุดอุปกรณการนําเสนองานโฆษณา และประชาสัมพันธระบบภาพเคลื่อนไหว

จํานวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป
- มีขนาดจอแสดงผลภาพโทรทัศน ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
-

เปนจอแสดงผลสําหรับแสดงภาพงานถายทํา

-

ชนิด LCD TV รองรับสัญญาณวิดีโอ และคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี

ผูกําหนดรายละเอียด......................................................
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4.2.2. ชุดอุปกรณการนําเสนองานโฆษณาที่รองรับการนําเสนองานดวยระบบเสียง

จํานวน 1 ระบบ

ประกอบดวย
4.2.2.1 เครื่องผสมสัญญาณเสียง จํานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
- มีชองสัญญาณเขาโมโนไมนอยกวา 6 ชอง และ สเตอริโอ 4 ชอง
- มีชองสัญญาณ Auxiliary ใหเลือกใชไมนอยกวา 4 ชอง
- มีชองสัญญาณออก แบบ Master L / R
- ชองตอไมโครโฟน มีปุมปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre หรือ เทียบเทา
- มี Mono output ไมนอยกวา1 ชองสัญญาณ
- มี Fader ชนิด ALPS ขนาดความยาวไมนอยกวา 100 มม.
- มีปุม 100 Hz High Pass Filter ในทุกชองโมโน
- มี EQ แบบ 3 band
- มีชองสัญญาณ USB stereo audio in/out ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ
- มีชอง เชื่อมตอ สัญญาณเพื่อบันทึกเสียง 2 Track เขาและออก แบบ USB
- มีไฟ LED แสดง ความแรงของสัญญาณ Output ไมนอยกวา 12 ดวง
- ตอบสนองความถี่ Stereo in to Mix L/R out +0.5/-1dB ไมนอยกวา 10Hz-30 kHz
- มีหนังสือการสํารองอะไหลเวลาไมนอยกวา 5 ป ออกจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทนนําเขาจําหนายในประเทศไทย
เพื่อประโยชนในการบริการหลังการขาย

ผูกําหนดรายละเอียด......................................................
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4.2.3. ชุดอุปกรณถายทําภาพโฆษณาระบบดิจิตอล

จํานวน 1 ชุด

ประกอบดวย
4.2.3.1 เครื่องจายกระแสไฟฟาและควบคุมการทํางานไมโครโฟน

จํานวน 1 เครื่อง

คุณสมบัติทั่วไป
- มีสวิทซปด-เปด เครื่องพรอมสัญญาณไฟแสดงการทํางาน
- มีปุมกดปรับระดับความดังของเสียงไดทุกระดับ โดยแสดงการทํางานที่จอ LCD ทั้งตัวเลข และตัวอักษร
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการทํางาน
-

สามารถควบคุมจํานวนชุดประชุมไดไมนอยกวา 100 ชุด โดยสามารถขยายการควบคุมจํานวนชุดประชุม
ทั้งหมดไดไมนอยกวา 1,000 ชุด รวมประธาน โดยตอพวงเครื่องจายกระแสไฟฟา 10 เครื่อง

-

สามารถเลือกวิธีการควบคุมการสนทนาได 2 แบบ คือ
แบบอัตโนมัติ สามารถกําหนดจํานวนผูสนทนาพรอมกันไดตั้งแต 1 ถึง 5 คนขึ้นไป
แบบจัดลําดับกอนหลังหรือการจองคิว (FIFO) ทํางานเหมือนแบบอัตโนมัติ แตมีลักษณะพิเศษมากกวา
ตรงที่สามารถจัดลําดับผูสนทนาไดโดยเครื่องจะบันทึกลําดับกอนหลัง เมื่อผูสนทนาขอพูดและไมโครโฟนจะทํางาน
เมื่อถึงลําดับใหพูด

-

มีชองตอสัญญาณขาเขาแบบ XLR สําหรับตอรวมกับอุปกรณภายนอก
มีชองตอสัญญาณขาออกแบบ XLR สําหรับตอรวมกับเครื่องบันทึกเสียง
มีระบบทดสอบการทํางาน (TEST FUNCTION) โดยสามารถทดสอบการทํางานของไมโครโฟนทุกตัว
หรือตัวใดตัว หนึ่ง แสดงผลการทํางานผานจอ LCD ดานหนาเครื่องได
มีหนังสือการสํารองอะไหลเวลาไมนอยกวา 5 ป ออกจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทนนําเขาจําหนายในประเทศไทย
เพื่อประโยชนในการบริการหลังการขาย

คุณสมบัติทางดานเทคนิค
- ตอบสนองความถี่ MIC IN TO LINE OUT
- คาความเพี้ยนฮารโมนิครวม
- อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน
- อัตราความแรงของสัญญาณขาออก

: ไดตั้งแต 35Hz-19KHz หรือกวางกวา
: นอยกวา 0.1 เปอรเซ็นต
: มากกวา 68 dBA
: 0 dBm BALANCE 600 โอหม
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4.2.3.2 ไมโครโฟนตัวหลัก

จํานวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป
-

เปนไมโครโฟนชนิดคอออนและลําโพงคุณภาพสูงในตัว ความยาวของไมโครโฟนไมนอยกวา 50 เซนติเมตร

-

มีไมโครโฟนคอออน พรอมสัญญาณไฟสีแดงรอบไมโครโฟนขณะทํางาน

-

มีไมโครโฟนสามารถถอดออกจากตัวเครื่องได

-

มีสวิทซปด-เปดไมโครโฟน ขณะใชงานที่สวิทชไมโครโฟนจะมีไฟสีแดงติดคางอยูแสดงการทํางาน

-

มีสวิทซพิเศษสําหรับกดตัดการทํางานของไมโครโฟนตัวอื่น

-

มีสายพรอมปลั๊กยาวไมนอยกวา 2 เมตร ติดกับตัวเครื่อง ดานหลัง และมีซอกเก็ตแบบ D-SUB 15 PIN สําหรับตอ
พวง DAISYCHAIN กับชุดผูเขารวมประชุมตัว อื่นๆ

คุณสมบัติทางเทคนิค
สวนของไมโครโฟน
ชนิด
: Electret Cardoid
สามารถตอบสนองความถี่
: ไดตั้งแต 50 Hz-20,000 Hz หรือกวางกวา
MAX.SPL
: 110 dB SPL ( 3% THD) หรือมากกวา
Impedance
: 2.2 kohm หรือดีกวา
Signal to Noise Ratio : มากกวา 60 dBA
Front / Back Ratio
: มากกวา 25 dB
สวนของลําโพง
เสนผาศูนยกลาง
: ไมต่ํากวา 2 นิ้ว
สามารถตอบสนองความถี่
: ไดตั้งแต 150 Hz-15,000 Hz หรือกวางกวา
4.2.3.3 ไมโครโฟนตัวรอง
จํานวน 22 ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
- เปนไมโครโฟนชนิดคอออนและลําโพงคุณภาพสูงในตัว ความยาวของไมโครโฟนไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
- มีไมโครโฟนคอออนพรอมสัญญาณไฟสีแดงรอบไมโครโฟนขณะทํางาน
- มีไมโครโฟนสามารถถอดออกจากตัวเครื่องได
- มีสวิทซปด-เปดไมโครโฟน ขณะใชงานที่สวิทชไมโครโฟนจะมีไฟสีแดง ติดคางอยูแสดงการ ทํางาน
- มีสายพรอมปลั๊กยาวไมนอยกวา 2 เมตร ติดกับตัวเครื่อง ดานหลัง และมีซอกเก็ตแบบ D-SUB 15 PIN สําหรับตอ
พวง
แบบ DAISY CHAIN กับชุดผูเขารวมประชุมตัวอื่นๆ
ผูกําหนดรายละเอียด......................................................

11

คุณสมบัติทางเทคนิค
สวนของไมโครโฟน
ชนิด
สามารถตอบสนองความถี่
MAX.SPL
Impedance
Signal to Noise Ratio
Front / Back Ratio

:
:
:
:
:
:

สวนของลําโพง
เสนผาศูนยกลาง
สามารถตอบสนองความถี่

Electret Cardoid
ไดตั้งแต 50 Hz-20,000 Hz หรือกวางกวา
110 dB SPL ( 3% THD) หรือมากกวา
2.2 kohm หรือดีกวา
มากกวา 60 dBA
มากกวา 25 Db

: ไมต่ํากวา 2 นิ้ว
: ไดต้งั แต 150 Hz-15,000 Hz หรือกวางกวา

4.2.3.4 ไมโครโฟนไรสาย
คุณสมบัติทั่วไป

จํานวน 2 ชุด

-

เปนไมโครโฟนชนิดมือถือ เครื่องรับสัญญาณเปนชนิดตั้งโตะ

-

คลื่นความถี่ ระหวาง 680 – 870 MHz ชนิด UHF หรือดีกวา

-

สามารถปรับความถี่ไดไมนอยกวา 10 ชองสัญญาณ

4.2.3.5 กลองถายวิดีโอพรอมขาตั้ง

จํานวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป
-

เปนกลองถายวิดีโอระบบดิจิตอลแบบพกพา

-

มี CMOS Sensor และระบบซูมภาพแบบออพติคอล

-

มีจอ LCD ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว

-

สามารถบันทึกลงฮารดดิสก หรือแผนบันทึกขอมูลได

-

มีขาตั้งประกอบการใชงานไดเปนอยางดี
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4.2.4. ชุดโสตทัศนูปกรณเพื่อรองรับการนําเสนองานโฆษณา และประชาสัมพันธ
ประกอบดวย
4.2.4.1 จอแสดงผลภาพโทรทัศน ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว
คุณสมบัติทั่วไป
- เปนจอแสดงผลสําหรับแสดงภาพงานถายทํา

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 2 ชุด

- ชนิด LCD TV หรือ LED TV รองรับสัญญาณวิดีโอ และคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี
- ผูเสนอราคาตองทําการติดตั้งขาติดยึดผนังพรอมสายสัญญาณใหใชงานได
เงื่อนไขอื่นๆ
- ผูเสนอราคาที่ไมไดเปนตัวแทนจําหนายนําเขาโดยตรงจะตองมีหนังรับรองการสํารองอะไหลจาก ตัวแทน
จําหนายในประเทศไทยมาแสดง (ฉบับจริง) เพื่อประโยชนแกหนวยงานราชการ
- ผูเสนอราคาจะตองเสนอพรอมเครื่องเลือกสลับสัญญาณคอมพิวเตอร 15-pin HD และสัญญาณเสียง แบบอิสระ
( Matrix Switcher ) รองรับสัญญาณ HDTV เขา 4 ของสัญญาณ ออก 4 ของสัญญาณ และสามารถควบคุมการ
ทํางานผานพอรต RS-232 ได
- ผูเสนอราคาตองติดตั้งชุดอุปกรณสําหรับควบคุมการทํางานระบบภาพ และเสียง จํานวน 1 ชุด
- ผูเสนอราคาจะตองเสนอพรอมคอมพิวเตอรชนิดพกพาสําหรับเชื่อมตอสัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง
- ผูเสนอราคาตองติดตั้งโครงสรางของหองแสดงผลงานโฆษณาและประชาสัมพันธโดยจัดหาและ ตกแตงประตู
ทางเขาทําจากไมอัดวีเนียร กรุโครงดวยวัสดุไฮ-กลอส ตรงกลางทําชองกระจก และทําการตกแตงหองโดยมี
ฟงกชั่นเปนหองสําหรับแสดงผลงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
- ติดตั้งกลองประดับผนังพรอมโคมดาวนไลท และชุดผามานกันแสงแบบชักขึ้นพับเก็บเพื่อความสวยงาม
- พื้นหองปูดวยพรมทอชนิดคุณภาพสูง ความหนาไมนอยกวา 6 มม. โดยมี น้ําหนักไมนอยกวา 2 ปอนด/ตร.หลา
(สีและลายของพรมนําเสนอใหเลือกภายหลัง)
- จัดหาโตะประชุมขนาด กวาง 140 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 19 ตัว พรอมเกาอี้หุมดวยหนังมีลอ
มีที่เทาแขน จํานวน 37 ชุด และ ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด หรือดีกวา
- ผูเสนอราคาจะตองเสนอพรอมติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือขาย และไฟฟาสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ
ภาพมัลติมีเดีย จํานวน 1 ระบบ พรอมยายระบบเดิม จํานวน 1 ระบบ
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4.3 หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย
4.3.1 ชุดผลิตงานมัลติมีเดีย พรอมอุปกรณประกอบ
4.3.1.1 ชุดอุปกรณนําเสนอการผลิตงานมัลติมีเดีย

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป
- เปนจอแสดงผลสําหรับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
- มีขนาดไมต่ํากวา 65 นิ้ว (โดยวัดตามแนวทแยง) ชนิด LCD มีความละเอียด 1920x1080 Pixel, Brightness
ไมนอยกวา 510 cd/m2, Contrast Ratio ไมนอยกวา 5,000:1
- มีหนวยประมวลผลกลาง CPU ในตัวเครื่อง พรอมหนวยความจําหลัก และหนวยความจําสํารอง
- มี Software ระบบปฎิบัติการ (OS) ติดตั้งพรอมใชงานมาจากโรงงานผูผลิตโดยตรง และผูใชงานสามารถติดตั้งระบบ
ปฎิบัติการ (OS) อื่นๆ ที่ผูใชงานมีไดโดยตองรองรับ Windows XP, Window Vista, Window7 ได
- รองรับสัญญาณวิดีโอ, คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี และมีชองสัญญาณขาออกแบบ DVI หรือดีกวา
- สามารถสั่งการทํางานผานการสัมผัสหนาจอ และเขียนทับขอมูลที่มีอยูดวยปลายนิ้ว และปากกาที่มีมาพรอมกับกระดาน
อิเล็กทรอนิกสได
- มีโปรแกรมที่มีเครื่องมือใหผูสอนเลือกใชงานไดพื้นฐาน เชน ปากกาสําหรับเขียน, ปากกาสําหรับเนนขอความ,
ยางลบ, ภาพวาด เปนอยางนอย
- มีโปรแกรมสามารถนําขอมูลอื่นๆ มาแสดงไดทั้งภาพและเสียง เชน Picture File, Video File, Power Point File,
Flash, Web และ PDF File หรือดีกวา
- กระดานอิเล็กทรอนิกสตองติดตั้งเซ็นเซอรระบบสัมผัสจากโรงงานผูผลิตโดยตรง และไมมีการนําสวนหนึ่งสวนใด
มาติดตั้งเพิ่มเติม
- ผูเสนอราคาตองทําการติดตั้งขาติดยึดผนังพรอมเชื่อมตอสายสัญญาณเพื่อรองรับการนําเสนองานโฆษณา
และประชาสัมพันธไดเปนอยางดี
4.3.2 เครื่องออกแบบภาพมัลติมีเดีย พรอมอุปกรณ
จํานวน 41 ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีประสิทธิภาพไมต่ํากวา Intel Core i5-650Dual core มีสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา
3.20 GHz หรือดีกวา และมีหนวยความจํา L3 Cache ไมนอยกวา 4 MB
- แผงวงจรหลัก (Mainboard) ใช Chipset ตระกูล H57 หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติดีกวา และแผงวงจรหลักตอง
เปนยี่หอเดียวกับตัวเครื่องที่เสนอ
ผูกําหนดรายละเอียด......................................................
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- ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอรตองมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับผลิตภัณฑที่เสนอ และตองสามารถแสดง
หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับตัวเครื่องได
- มีหนวยความจําหลักแบบ DDR3 PC3 10600 FSB 1333 MHz หรือมีคุณสมบัติดีกวา ซึ่งมีขนาดไมนอยกวา 4 GB
และสามารถรองรับการขยายหนวยความจําสูงสุดไดไมนอยกวา 16 GB บน Mainboard และมี Memory Slot
จํานวนรวมไมนอยกวา 4 Slot
- มี Media Card Reader Slot แบบ 8 in 1 หรือดีกวา ที่รองรับ Memory Stick (Standard/PRO), SD Memory
Card, MMC Card ไดเปนอยางนอย
- มี SATA DVD+/-RW Drive ชนิด Internal Drive จํานวน 1 Drive หรือมีคุณสมบัติดีกวา
- Hard Disk ชนิด SATA 3.0Gb/s ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB ความเร็วไมต่ํากวา 7200 rpm หรือมีคุณสมบัติ
ดีกวา
- มีหนวยควบคุมการแสดงผล ชนิด Integrated Intel Graphics Media Accelerator HD ซึ่งใชเทคโนโลยี Intel's
Dynamic Video Memory Technology (DVMT) และมีหนวยความจํา (Video Memory) ขนาดไมนอยกวา 256
MB (สามารถใชรวมกับหนวยความจําหลักได)
- สวนควบคุมการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) เปนอุปกรณที่ติดตั้งอยูบน Mainboard (Builtin on Board) ซึ่งสนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมี Interface เปนแบบ RJ-45 และสนับสนุนการ
ทํางานแบบ Wake On LAN
- สวนควบคุมเสียง (Sound Controller) เปนแบบ Integrated High Definition Audio แบบ 5.1 Channel หรือมี
คุณสมบัติดีกวา และมีลําโพงติดตั้งอยูภายในตัวเครื่อง
- มีสวนเชื่อมตออุปกรณภายนอก (I/O Interface) แบบอนุกรม (Serial Port) จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มี PS/2 Port
แบบ Build-In จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง และ USB 2.0 Port จํานวนไมนอยกวา 6 ชอง โดยมีอยูดานหนาจํานวนไม
นอยกวา 2 ชอง
- มีสวนเชื่อมตออุปกรณแสดงผลภายนอกแบบ Build-in VGA และ DVI Port อยางละ 1 Port
- มี Expansion Slot จํานวนไมนอยกวา 4 slot โดยเปน PCI Express x16 อยางนอย 1 Slot, PCI Express x1
อยางนอย 1 Slot และ PCI ไมนอยกวา 2 Slots
- Keyboard ใชหัวเชื่อมตอแบบ USB โดยตรง จํานวนแปนพิมพรวมกันไมนอยกวา 104 keys โดยมีตัวอักษรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพอยูบนแปนพิมพอยางถาวร
- มีจอภาพสี ชนิด TFT- LCD จํานวน 1 หนวย มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
• ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
• รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1440 x 900 pixel
• มี Dot Pitch ไมต่ํากวา 0.285 mm
• มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 1000:1
• มี Brightness ไมเกินกวา 250 cd/m
ผูกําหนดรายละเอียด......................................................
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•
•
•
-

มี Pixel response time ไมนอยกวา 5 ms
มี Power Management ไมต่ํากวา ENEGY STAR 5.0
มี มาตราฐานการประหยัดพลังงานแบบ EPEAT Gold Rating
Mouse เปนชนิด Optical Mouse ที่มีปุม Scroll Wheel โดยใชหัวเชื่อมตอแบบ USB โดยตรง ทั้งนี้จะตองมี
Mouse Pad ที่สามารถใชงานรวมกับ Optical Mouse ที่เสนอใหดวย
ตัวเครื่อง, จอภาพ, Keyboard และ Mouse ตองมีเครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการคา
นั้น
ตัวเครื่องมีขนาดของแหลงจายไฟ (Power Supply) ไมเกินกวา 280 Watt แบบ Variable speed fan Autosensing 85 Plus
มี Software ในการจัดการ และควบคุมการทํางานของ Power Supply เพื่อชวยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา (Power Management) โดยสามารถเลือก ที่สามารถเลือก Profiles ไดตามความเหมาะสมในการใชงาน และ
Software ดังกลาวถูกพัฒนาจากเจาของผลิตภัณฑ และเปนเครื่องหมายการคาเดียวกับตัวเครื่องที่เสนอ
ไดรับการรับรองมาตรฐานดานการประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดลอม EPEAT Gold Rating และ Green Guard
พรอมเอกสารรับรอง
ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองจากผูผลิตวาเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง จากเจาของผลิตภัณฑ

เงื่อนไขทั่วไป
1. ในการเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาครุภัณฑและอุปกรณประกอบที่เปนของใหม
2. ผูเสนอราคาจะตองเสนอพรอมชุดโตะ และเกาอี้ สําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบภาพมัลติมีเดีย
จํานวน 41 เครื่องไดเปนอยางดี
3. ในการสงมอบ จะตองมอบครุภัณฑและอุปกรณประกอบ สามารถใชงานไดทันทีผูเสนอราคาที่ไมไดเปนตัวแทน
จําหนายโดยตรงตองมีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล จากตัวแทนจําหนายในประเทศไทยมาแสดงใน เพื่อประโยชน
แกหนวยงานราชการ (ฉบับจริง)
4. ผูเสนอราคาจะตองติดปายระบุชื่อหองที่ใชปฏิบัติการ เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เปนอยางนอย
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