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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนางานนวัตกรรมการศึกษา   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ความเป็นมา 
นวัตกรรม (Innovation) มีรำกศัพท์มำจำกภำษำลำติน ค ำว่ำ Innovare แปลว่ำ “ท ำสิ่งใหม่ขึ้นมำ” 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (2549) ได้ให้ควำมหมำยของนวัตกรรมไว้ว่ำ นวัตกรรม คือ “สิ่งใหม่ที่เกิด
จำกกำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” โทมัส ฮิวส์Hughes,1987) 
ได้ให้ควำมหมำยของนวัตกรรมไว้ว่ำ “เป็นกำรน ำเอำวิธีกำรใหม่ มำปฏิบัติหลังจำกที่ได้ผ่ำนกำรทดลอง
และได้รับกำรพัฒนำมำเป็นล ำแล้ว และมีควำมแตกต่ำงจำกกำรปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมำ” สมนึก เอ้ือจิ
ระพงษ์พันธ์และคณะ(2553) ได้ให้ควำมหมำยของ นวัตกรรม หมำยถึง “สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ 
ทักษะประสบกำรณ์ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรพัฒนำขึ้น ซึ่งอำจจะมีลักกษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
บริกำรใหม่ หรือกระบวนกำรใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม” 

สรุป นวัตกรรม คือ “สิ่งที่เกิดจำกกำรใช้ควำมรู้ในศำสตร์สำขำต่ำงๆอย่ำงบูรณำกำร เพื่อประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทำงสังคมและเศรษฐกิจ” 

องค์ประกอบของนวัตกรรม 
จำกประเด็นที่เป็นแก่นหลักส ำคัญของค ำนิยำม  องค์ประกอบที่เป็นมิติส ำคัญของนวัตกรรม มีอยู่ 3 

ประกำร คือ 
1. ความใหม่ (Newness) หมำยถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนำขึ้น ซึ่งอำจเป็นตัวผลิตภัณฑ์ บริกำร 

หรือกระบวนกำร โดยจะเป็นกำรปรับปรุงจำกของเดิมหรือพัฒนำขึ้นใหม่เลยก็ได้
(Utterback,1971,1994,2004 ; Tushman and Nadler,1986;freeman & 
Soete,1997;Betje,1998;Herkma,2003;Schilling,2008) 

2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรือการสร้างความส าเร็จในเชิง
พาณิชย์ กล่ำวคือ นวัตกรรม จะต้องสำมำรถท ำให้เกิดมูลค่ำเพิ่มขึ้นได้จำกกำรพัฒนำสิ่งใหม่
นั้นๆซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอำจจะวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็
ได้  (Utterback,1971,1994.2004;Drucker, 1985,1993;Damanpour, 1987;Smits, 
2002;DTI 2004) 

3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์(Knowledge and Creativity Idea) สิ่งที่จะเป็น
นวัตกรรมได้นั้นต้องเกิดจำกกำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นฐำนของกำรพัฒนำให้
เกิดซ้ ำ ใหม่  ไม่ ใช่ เกิดจำกกำรลอกเลี ยนแบบ  กำรท ำซ้ ำ  เป็นต้น (Evan,1966 ; 
Drucker,1985,1993; Rogers,1995; Perez-Bustamante,1999; Smits,2002; 
Herkema,2003; Lemon and Sahota,2003; DTI,2004; Schilling,2008) 
 

 



2 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

  กระบวนการนวัตกรรม 
  กระบวนกำรนวัตกรรม จะเป็นส่วนส ำคัญที่ท ำให้องค์กรสำมำรถด ำรงอยู่และเจริญเติบโต
 ต่อไปได้ ซึ่งกระบวนกำรประกอบด้วยส่วนที่ส ำคัญ ๆ หลำยประกำร 

1. การค้นหา(Searching) เป็นกำรส ำรวจสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อ
ตรวจจับสัญญำณของทั้งโอกำสและอุปสรรค ส ำหรับกำรน ำไปสู่จุดเริ่มต้นกำรเปลี่ยนแปลงใน
อนำคต 

2. การเลือกสรร(Selecting) เป็นกำรตัดสินใจเลือกสัญณำณท่ีส ำรวจพบเหล่ำนั้น เพื่อจะน ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ทั้งนี้กำรเลือกสรรจ ำเป็นต้องมีควำมำสอดคล้อง
กับหลักกลยุทธ์ขององค์กร 

3. การน าไปปฏิบัติ(Implementing) เป็นกำรแปลงสัญญำณที่มีศักยภำพ ไปสู่กำรสร้ำงสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นและน ำสิ่งเหล่ำนั้นออกเผยแพร่สู่ตลำดทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร แ ต่
สัญญำณที่ว่ำ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วครำวเท่ำนั้นหำกแต่จะเกิดขึ้น ด้วยกำรด ำเนินงำน
ขั้นตอนที่ส ำคัญอีก ๔ ประกำร ดังนี้ 

3.1 การรับ (Acquring) คือ ขั้นตอนของกำรน ำองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ให้เกิด
เป็นนวัตกรรมขึ้น เช่น กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่จำกกระบวนกำรทำงวิจัยและพัฒนำ
(R&D) , กำรท ำวิจัยทำงกำรตลำด รวมไปถึง กำรได้รับองค์ควำมรู้จำกแหล่งอ่ืน ๆ 
โดยกำรถ่ำยทอดทำงเทคโนโลยี (Technology Transfer) หรือกำรค้นคว้ำร่วมกัน
ในเครือพันธมิตร (Strategic Alliance) เป็นต้น 

3.2 การปฏิบัติ(Executing) คือ ขั้นตอนของกำรน ำโครงกำรดังกล่ำวสู่กำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้สภำพของควำมไม่แน่นอนต่ำง ๆ ซึ่ งต้องอำศัยทักษะกำรแก้ปัญหำ 
(Problem-Solving) ตลอดเวลำ 

3.3 การน าเสนอ (Launching) คือ กำรน ำนวัตกรรมที่ได้ออกสู่ตลำด โดยอำศัยกำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้นวัตกรรมนั้นสำมำรถเป็นที่ยอมรับจำกตลำดได้
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงแรกของกำรน ำออกสู่ตลำด 

3.4 การรักษาสภาพ(Sustaining) คือ กำรรักษำสถำนะภำพกำรยอมรับจำกตลำด ให้
เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องต่อไปและคงอยู่ให้นำนเท่ำที่จะเป็นได้ ซึ่งอำจจะต้องน ำ
นวัตกรรมนั้น ๆกลับมำปรับปรุงแก้ไขในแนวควำมคิดหรือท ำกำรเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น 
(Reinnovation) เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ถึกพัฒนำให้มีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดมำกยิ่งข้ึน 

4. การเรียนรู้ (Learning) 
 เป็นสิ่งจ ำเป็นที่องค์กรควรที่จะศึกษำและเรียนรู้ในชั้นตอนต่ำง ๆของกระบวนกำรทำง 

  นวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้พื้นฐำนที่แข็งแกร่ง และสำมำรถน ำไปใช้พัฒนำวิธีกำร
  ส ำหรับจัดกำรกับกระบวนกำรทำงนวัตกรรมเหล่ำนั้นให้มีประสิทธิภำพที่ดียิ่งข้ึน 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครน ำแนวนโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital  
Economy) โดยมุ่งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศดิจิทัลเข้ำมำมีบทบำทต่อกำรพัฒนำกระบวนกำรจัด
กำรศึกษำ  กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และสังคมดิจิทัล (Digital Knowledge and Society) ที่ทันสมัย พัฒนำ
รูปแบบกำรเรียนกำรสอนตลอดจนกำรต่อยอดสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยกำรบูรณำกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนและสร้ำงช่องทำงในกำรศึกษำที่สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกสถำนที่ (จำกทั่วโลก) 
ทุกเวลำ (ไม่จ ำกัดเวลำ) และทุกเครื่องมือ (ไม่จ ำกัดอุปกรณ์กำรเข้ำถึง) โดยเน้นกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำร
สอนแบบดิจิทัล เพื่อสนองตอบต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นกำรพัฒนำ Digital Content แบบบูรณำกำร 
โดยกำรบูรณำกำรเนื้อหำ/สำรัตถะ ที่แปลงเข้ำสู่ระบบดิจิทัล ในด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนวัฒนธรรม และด้ำนพัฒนำ
ทักษะทำงอำชีพ จนน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นคอร์สกำรเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจ ำนวนมำก 
(MOOC – Massive Open Online Course)  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็น
ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นดิจิทัลซึ่งสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในฐำนะหน่วยงำนที่ท ำงำน เพื่อสนับสนุนภำรกิจ 
หลักของมหำวิทยำลัยจึงได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนำงำนนวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนด้ำนกำร
เรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของมหำวิทยำลัยในกำร
ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และยัง
เป็นช่องทำงสนับสนุนข้อมูลทำงวิชำกำรและกำรวิจัยให้กับผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) และธุรกิจ SME 
จำกกำรแข่งขันเชิงรำคำ ไปสู่กำรแข่งขันเชิงกำรสร้ำงคุณค่ำของสินค้ำและบริกำร (Service Innovation) 
ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดตั้ง (start up) โดยกำรสร้ำง Incubator Program และเครือข่ำยเพื่อสร้ำง Pre-startup 
ที่มีคุณภำพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของมหำวิทยำลัยทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอนและงำนสำยสนับสนุนของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

2.2 เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของมหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่
จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งมีคลังทรัพยำกรสำรสนเทศ  เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและสำมำรถเรียกข้อมูลมำ
ใช้หรือน ำไปวิเครำะห์ต่อยอดได้อย่ำงสะดวกตอบสนองต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
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3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 

3.3 ผู้เสนอรำคำไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ยื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลำง 
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำมท ำ
สัญญำตำมที่ กวพ. ก ำหนด 

3.6 ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อของกรม 
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือ

แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

3.9 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินหมื่นบำท
คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

3.10  ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งแผนกำรด ำเนินงำนก่อนเริ่มด ำเนินโครงกำร (Microsoft Project) หรือ
โปรแกรมอ่ืนใดที่ท ำงำนในลักษณะของกำรควบคุมโครงกำร (Project Management) ต่อ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และจะต้องจัดท ำแบบส ำหรับใช้งำนจริง (Shop Drawing) ยื่นต่อ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ก่อนเริ่มด ำเนินกำรทุกครั้ง 
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4. รูปแบบคุณลักษณะเฉพาะ 
1. กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ (Camera Head) ชนิด EFP   จ านวน 3 ตัว 

1.1 เป็นกล้องโทรทัศน์สีชนิด 3-chip CCD ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2/3 นิ้ว 
1.2 มีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงกล้องและชุดควบคุมกล้องด้วยสำยสัญญำณแบบ Fiber 
1.3 สำมำรถส่งสัญญำณรูปแบบ Optical Fiber Transmission ระยะไกลได้ไม่น้อยกว่ำ 1800 เมตร 
1.4 รองรับสัญญำณวิดีโอดังนี้เป็นอย่ำงน้อย1080/50i,59.94i, 720/50p, 59.94p และ 1080/25PsF 
1.5 มีฟังค์ชั่น Hyper Gamma, Multi-matrix, Adaptive-matrix, Master white gain, Focus assist,  

ALAC2 และ Digital Extender หรือมำกกว่ำ 
1.6 ตัวกล้องสำมำรถประมวลผลภำพ A/D conversion ที่ 16-bit ได้หรือดีกว่ำ 
1.7 มี ND filter 4 ระดับคือ 1:Clear, 2:1/4ND, 3:1/16ND และ 4:1/64ND หรือมำกกว่ำ 
1.8 มี CC Filter แบบ Electrical 
1.9 ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ในกรณี

ที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำก      
ผู้น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
 Effective picture elements (H x V)ไม่น้อยกว่ำ  1920 x 1080 
 Signal-to-Noise ratio -60 dB (1080i) หรือดีกว่ำ 
 Spectrum system F1.4 prism system 
 SDI output BNC (x1) 
 Test output BNC (x1) 
 Intercom XLR 5-pin, female (x1) 
 Prompter output/Genlock input/ BNC (x1) Return input  
 Remote 8-pin (x1) 
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2. ชุดควบคุมกล้อง (Camera Control Unit)      จ านวน 3 ชุด 

2.1 เป็นชุดควบคุมกล้อง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ Camera Control Unit 
2.2 ชุดควบคุมกล้องท่ีใช้ต้องเป็นตรำสินค้ำเดียวกัน กับ กล้องถ่ำยภำพโทรทัศน์ที่น ำเสนอ 
2.3 มีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงอุปกรณ์แปลงสัญญำณท้ำยกล้องและชุดควบคุมกล้องด้วยสำยสัญญำณแบบ Fiber 
2.4 มีระบบ Intercom และ Tally 
2.5 สำมำรถใช้งำนร่วมกับรีโมทควบคุมกล้องได้ 
2.6 สำมำรถติดตั้งใน Rack มำตรฐำน ควำมกว้ำง 19” ได้ 
2.7 ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ในกรณี

ที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้
น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  

คุณลักษณะทางเทคนิค 
 Power Supply AC 100V to 240V, 50/60 Hz 
 Camera input  Fiber (x1) 
 Intercom/Tally/PGM D-sub 25-pin, female(x1) 
 Remote  8-pin multi-connector (x1) 

 Prompter input BNC(x2), VBS signal, 1.0 Vp-p, 75Ω, 2ch 
 HD-SDI/SD-SDI output BNC (x2), Monitor BNC (x2) 

 VBS output BNC (x2), VBS 1.0 Vp-p, 75Ω 
 LAN RJ-45 (x1), 10BASE-T, 100BASE-TX 
 Serial return input BNC (x2) 

 
3. จอ LCD ส าหรับตรวจสอบภาพท้ายกล้อง ( LCD Viewfinder) จ านวน   3  จอ 

3.1 เป็นจอ LCD ชนิด TFT ขนำด 7 นิ้ว ที่ใช้ส ำหรับตรวจสอบภำพท้ำยกล้องถ่ำยท ำโทรทัศน์ 
3.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องเป็นตรำสินค้ำเดียวกัน กับ กล้องถ่ำยภำพโทรทัศน์ที่น ำเสนอ 
3.3 มีควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 280 cd/m2 
3.4 มีควำมละเอียดที่  1920x1080 หรือดีกว่ำ 
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4. แป้นควบคุมส าหรับ ชุดควบคุมกล้อง ( Remote Control Unit)  จ านวน 3 ชุด 
4.1 เป็นแป้นควบคุมเชื่อมต่อส ำหรับชุดควบคุมกล้อง 
4.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องเป็นตรำสินค้ำเดียวกัน ชุดควบคุมกล้องท่ีน ำเสนอ 
4.3 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอแป้นควบคุมพร้อมสำยที่ใช้งำนเชื่อมต่อกับชุดควบคุมกล้องท ำน ำเสนอ 

 
5. เลนส์มุมกว้างชนิดก าลังขยายไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 12 เท่า   จ านวน  1 ชุด 

5.1 เป็นเลนส์มุมกว้ำงมีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 12 เท่ำ ส ำหรับ วงจรรับภำพขนำด 2/3 นิ้ว และสำมำรถ 
ใช้กับกล้องถ่ำยท ำโทรทัศน์ที่น ำเสนอได้เป็นอย่ำงดี 

5.2 เป็นเลนส์คุณภำพระดับ High Definition 
5.3 มีช่องเชื่อมต่อเข้ำกับชุดควบคุมเลนส์ เพื่อให้สำมำรถควบคุมกำรขยำย และโฟกัสได้เป็นอย่ำงน้อย 

 
6. เลนส์ชนิดก าลังขยายไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 20 เท่า   จ านวน  2  ชุด 

6.1 เป็นเลนส์ที่มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 20  เท่ำ ส ำหรับ วงจรรับภำพขนำด 2/3 นิ้ว และสำมำรถใช้กับ 
กล้องถ่ำยท ำโทรทัศน์ที่น ำเสนอได้เป็นอย่ำงดี 

6.2 เป็นเลนส์คุณภำพระดับ High Definition 
6.3 มีช่องเชื่อมต่อเข้ำกับชุดควบคุมเลนส์ เพื่อให้สำมำรถควบคุมกำรขยำย และโฟกัสได้เป็นอย่ำงน้อย 

 
7. ชุดควบคุมเลนส์    จ านวน 3 ชุด 

7.1 เป็นชุดควบคุมเลนส์ที่สำมำรถใช้งำนร่วมกับเลนส์ และกล้องถ่ำยท ำโทรทัศน์ที่น ำเสนอได้เป็นอย่ำงดี 
7.2 สำมำรถท ำกำรควบคุมเลนส์แบบ Servo หรือ  Motor 
7.3 ชุดควบคุมเลนสำมำรถท ำกำร Zoom และ Focus ได้เป็นอย่ำงดีและจะต้องสำมำรถยึดติดกับ ขำตั้ง 

กล้องได้ 
 
8. ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนสื่อสารส าหรับห้องถ่ายท าโทรทัศน์ จ านวน 4 ชุด 

8.1 เป็นชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนแบบคำดศีรษะ ส ำหรับสื่อสำรระหว่ำงห้องควบคุมและห้องถ่ำยท ำ 
8.2 เป็นชุดหูฟังที่ออกแบบมำส ำหรับงำน ถ่ำยท ำโทรทัศน์ 
8.3 สำมำรถใช้เชื่อมต่อกับกล้องถ่ำยท ำโทรทัศน์ และชุดควบคุมกล้องท่ีน ำเสนอได้ 
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9. ขาตั้งกล้องพร้อมล้อเลื่อนส าหรับกล้องโทรทัศน์แบบที่ 1   จ านวน 2  ชุด 
9.1 เป็นชุดขำตั้งกล้องระดับสถำนีโทรทัศน์ (Professional) 
9.2 ส่วนของหัวตั้งกล้องเป็นชนิดหัวน้ ำมัน (Fluid head) ขนำด Ball base 75 มม. หรือดีกว่ำ 
9.3 มีไฟส่องเพื่อระดับลูกน้ ำในที่มืด 
9.4 มีมือจับทั้ง 2 ข้ำง 
9.5 ขำตั้งกล้องมีระบบปรับสมดุลย์ (Counter balance) ไม่ต่ ำกว่ำ 4 ระดับแบบปรับได้หรือดีกว่ำ 
9.6 หัวตั้งกล้องสำมำรถปรับระดับควำมหนืดทั้งแนวตั้งและแนวนอนไม่น้อยกว่ำ 5 ระดับ หรือดีกว่ำ 
9.7 หัวตั้งกล้องสำมำรถปรับมุม ก้ม/เงย ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ +90° / - 75° หรือดีกว่ำ 
9.8 ส่วนของขำตั้งกล้องมีเบ้ำเป็นชนิด 75 มม.และเป็นขำชนิด Alloy tripod รองรับกำรยืดขำได้ 2 ระดับ 

หรือดีกว่ำ 
9.9    2 หัวตั้งกล้องรองรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 10 Kg. 
9.10 มี Spreader แบบ Mid-spreader รองรับกำรใส่ Dolly 
9.11 มีชุดล้อเลื่อน (Dolly) มำพร้อมชุดขำตั้งกล้อง 
9.12 ชุดขำตั้งกล้องสำมำรถปรับระดับกำรใช้งำน สูง/ต่ ำ ได้ไม่น้อยกว่ำ 56-170 ซม. หรือดีกว่ำ 
9.13 มีกระเป๋ำส ำหรับบรรจุขำตัวกล้องจำกผู้ผลิต 
9.14 มีกำรรับประกันควำมเสียหำยของอุปกรณ์ท่ีจ ำหน่ำยไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อม 

หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน 
9.16    ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง  

(ในกรณีที่อุปกรณ์ท่ีเสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้น ำเข้ำ
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแนบหนังสือที่
ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
10. ขาตั้งกล้องพร้อมล้อเลื่อนส าหรับกล้องโทรทัศน์แบบที่ 2   จ านวน 1 ชุด 

10.1 เป็นชุดขำตั้งกล้องระดับสถำนีโทรทัศน์ (Professional) 
10.2 ส่วนของหัวตั้งกล้องเป็นชนิดหัวน้ ำมัน (Fluid head) ขนำด Ball base 100 มม. 
10.3 มีไฟส่องเพื่อระดับลูกน้ ำในที่มืด 
10.4 มีมือจับทั้ง 2 ข้ำง 
10.5 ขำตั้งกล้องมีระบบปรับสมดุลย์ (Counter balance) ไม่ต่ ำกว่ำ 4 ระดับแบบปรับได้หรือดีกว่ำ 
10.6 หัวตั้งกล้องสำมำรถปรับระดับควำมหนืดทั้งแนวตั้งและแนวนอนไม่น้อยกว่ำ 5 ระดับ หรือดีกว่ำ 
10.7 หัวตั้งกล้องสำมำรถปรับมุม ก้ม/เงย ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ +90° / - 90° หรือดีกว่ำ 
10.8 ส่วนของขำตั้งกล้องมีเบ้ำเป็นชนิด 100 มม.และเป็นขำชนิด carbon fiber tripod รองรับกำรยืด 

ขำได้ 2 ระดับหรือดีกว่ำ 
10.9 หัวตั้งกล้องรองรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 14 Kg. 
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10.10 มี Spreader แบบ Mid-spreader รองรับกำรใส่ Dolly 
10.11 มีชุดล้อเลื่อน ( Dolly) ที่สำมำรถกันกำรทับสำยสัญญำณได้  
10.12 ชุดขำตั้งกล้องสำมำรถปรับระดับกำรใช้งำน สูง/ต่ ำ ได้ไม่น้อยกว่ำ 65-170 ซม. หรือดีกว่ำ 
10.13 มีกระเป๋ำส ำหรับบรรจุขำตั้งกล้องจำกผู้ผลิต 
10.14 มีกำรรับประกันควำมเสียหำยของอุปกรณ์ท่ีจ ำหน่ำยไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อม 

หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน 
10.16  ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ใน 

กรณีที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้น ำเข้ำที่
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแนบหนังสือที่ระบุ
ชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
11. ชุดแสดงตัวอักษรพร้อมอุปกรณ์    จ านวน 1 ชุด 

11.1 เป็นเครื่อง Prompter ที่มีจอMonitor ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 15 นิ้ว 
11.2 มีกระจกสะท้อนภำพควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 3 mm 
11.3 มีช่อง USB ส ำหรับต่ออุปกรณ์ควบคุม 

 
12. จอรับภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 46 น้ิว พร้อมชุดขาตั้งชนิดมีล้อเลื่อน  จ านวน 1 ชุด 

12.1 เป็นจอรับภำพชนิด LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 46 นิ้ว พร้อมชุดขำตั้งชนิดมีล้อเลื่อน ส ำหรับใช้ใน 
ห้องถ่ำยท ำ 

12.2 ควำมละเอียดในกำรแสดงผลไม่น้อยกว่ำ 1920x1080 
12.3 มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1ช่องสัญญำณ 

 
13. โคมไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์แบบ Double line      จ านวน 2 โคม 

13.1 เป็นโคมไฟถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์แบบแนวนอน ส ำหรับกำรท ำ Flood light 
13.2 มีควำมเข้มของแสงไม่น้อยกว่ำ 790 Lux ที่ระยะ 3 เมตร 
13.3 โครงสร้ำงท ำจำกวัสดุน้ ำหนักเบำ มีแผ่นบังแสง 4 บำน บำนปรับแต่งได้ 
13.4 โคมไฟสำมำรถให้ก ำลังไฟไม่น้อยกว่ำ 220W 
13.5 สำมำรถควบคุมกำรเพิ่มลดแสงไฟจำกชุดควบคุมบนตัวเครื่อง หรือแบบ DMX 
13.6 รองรับกำรใช้ไฟฟ้ำ 100-240V AC 
13.7 สำมำรถใช้แขวนเพดำนหรือกับขำตั้ง  และปรับก้มเงยได้ 
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14. โคมไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์แบบ Single line       จ านวน 8 โคม 
14.1 เป็นโคมไฟถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์แบบแนวนอน ส ำหรับกำรท ำ Flood light 
14.2 มีควำมเข้มของแสงไม่น้อยกว่ำ 1070 Lux ที่ระยะ 3 เมตร 
14.3 โครงสร้ำงท ำจำกวัสดุน้ ำหนักเบำ มีแผ่นบังแสง 4 บำน บำนปรับแต่งได้ 
14.4 โคมไฟสำมำรถให้ก ำลังไฟไม่น้อยกว่ำ 220W 
14.5 สำมำรถควบคุมกำรเพิ่มลดแสงไฟจำกชุดควบคุมบนตัวเครื่อง หรือแบบ DMX 
14.6 รองรับกำรใช้ไฟฟ้ำ 100-240V AC  
14.7 สำมำรถใช้แขวนเพดำนหรือกับขำตั้ง  และปรับก้มเงยได้ 

  
15. โคมไฟชนิดชนิด LED แบบ Spotlight     จ านวน 4 โคม 

15.1 เป็นโคมไฟถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์แบบ Spotlight ส ำหรับกำรท ำ Spot light 
15.2 มีควำมเข้มของแสงไม่น้อยกว่ำ 7000 Lux ที่ระยะ 3 เมตร (Beam angle 15 องศำ) 
15.3 มีขนำดของเลนส์ไม่น้อยกว่ำ 7 นิ้ว 
15.4 โคมไฟสำมำรถให้ก ำลังไฟไม่น้อยกว่ำ 200W 
15.5 มีค่ำดัชนีควำมถูกต้องของสีไม่น้อยกว่ำ 92-95 
15.6 สำมำรถใช้แขวนเพดำนหรือกับขำตั้ง  และปรับก้มเงยได้ 

 
16. ระบบรางแขวนระบบไฟแสงสว่างห้องถ่ายท าโทรทัศน์พร้อมชุดล้อเลื่อนและอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน 1 ระบบ 

16.1 จัดท ำระบบรำงเลื่อนไม่น้อยกว่ำ 2 รำง โดยแต่ละรำงรองรับโคมไฟไม่น้อยกว่ำ 2 โคม 
16.2 จัดท ำโครงสร้ำงรองรับระบบรำงเลื่อน 
16.3 รำงไฟเป็นรำงชนิด I-BEAM ส ำหรับรองรับโคมไฟโดยเฉพำะ 

 
17. ล าโพง  2  ทาง ส าหรับห้องถ่ายท าโทรทัศน์     จ านวน 2 ตู้ 

17.1 เป็นล ำโพงชนิดสองทำง ชนิด Bass Reflex 
17.2 ล ำโพงเสียงทุ้มขนำดไม่น้อยกว่ำ  12 นิ้ว จ ำนวน 1 ตัว 
17.3 ล ำโพงเสียงแหลมขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว จ ำนวน 1 ตัว 
17.4 Frequency Range (-10 dB) ตอบสนองควำมถ่ี 65Hz - 20 KHz หรือดีกว่ำ 
17.5 รองรับก ำลังขับ แบบ Program (PGM) ไม่น้อยกว่ำ 300 W 
17.6 ค่ำควำมต้ำนทำน 8 โอมห์ 
17.7 Sensitivity ไม่น้อยกว่ำ 97 dB SPL 
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18. เครื่องสลับสัญญาณภาพ ระบบดิจิตอล HD และ SD    จ านวน 1 เครื่อง 
18.1 เป็นอุปกรณ์เลือกสัญญำณวีดีโอที่มีแผงควบคุมขนำด 2 M/E หรือดีกว่ำ 
18.2 รองรับสัญญำณวิดีโอในรูปแบบ 

o HD ที่ 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/23.976PsF, 1080/24PsF, 720/59.94p, 720/50p 
o SD ที ่480/59.94i, 576/50i 

18.3 รองรับสัญญำณวีดิโอขำเข้ำได้ 32 ช่องสัญญำณแบบ HD/SD SDI 
18.4 รองรับสัญญำณวิดีโอขำออก 16 ช่องสัญญำณแบบ HD/SD SDI 
18.5 รองรับกำรท ำ Key ทั้งหมด 8 Keyer 
18.6 รองรับกำรท ำ 2.5D resizer 4 ช่องสัญญำณ 
18.7 สำมำรถท ำ Color Correction กับสัญญำณวิดีโอขำเข้ำ และ AUX ขำออกได้ทั้งหมด 
18.8 สำมำรถท ำ Aux Mix Transition ได้ 
18.9 มี Frame Memory ภำยในที่บันทึกได้ 1,000 HD Frame 
18.10 มีช่องต่อ USB ส ำหรับ น ำเข้ำไฟล์นำมสกุล TIFF TGA BMP PNG 
18.11 มีฟังก์ชั่น Snapshot, shotbox และ Macros 
18.12 มีบอร์ดเสริม ส ำหรับ ฟังก์ชั่น DME 
18.13 มีบอร์ดเสริม ส ำหรับ ฟังก์ชั่น Format Converter Board 
18.14 ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง  

(ในกรณีที่อุปกรณ์ท่ีเสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้น ำเข้ำ
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแนบหนังสือที่
ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
19. แผงควบคุมส าหรับเครื่องสลับสัญญาณภาพ    จ านวน 1 เครื่อง 

19.1 เป็นแผงควบคุมท่ีออกแบบมำใช้กับเครื่องสลับสัญญำณภำพที่น ำเสนอ 
19.2 เป็นแผงควบคุมชนิด 24 ปุ่ม (24 Crosspoint Button) หรือดีกว่ำ 
19.3 แผงควบคุมรองรับกำรท ำงำน  2 M/E Rows 

 
20. จอเมนูชนิดสัมผัสส าหรับแผงควบคุม    จ านวน 1 เครื่อง 

20.1 เป็นจอเมนูชนิดสัมผัสที่ออกแบบใช้กับแผงควบคุมเครื่องสลับสัญญำณภำพ 
20.2 มีปุ่ม Dedicate Button for Quick Menu Page recall 
20.3 มีปุ่ม Rotary Control เป็นอย่ำงน้อย 
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21. เครื่องเล่นและบันทึกภาพและเสียง      จ านวน 2 เครื่อง  
21.1 เป็นเครื่องบันทึกภำพและเสียง ชนิด File-Base  
21.2 รองรับควำมระเอียดในกำรบันทึกระดับ HD / 2K / 4K 
21.3 มีช่องใส่สื่อบันทึกชนิด SSD (Solid State Drive) จ ำนวน 2 ช่อง 
21.4 มีจอแสดงผล LCD ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4.8 นิ้ว 
21.5 มีช่องต่อ Input ชนิด 3G-SDI ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง 
21.6 มีช่องต่อ Input ชนิด HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
21.7 มีช่องจ่อ Output ชนิด 3G-SDI ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง 
21.8 มีช่องต่อ Ethernet  แบบ RJ-45 รองรับ 10/100/1000   

 
22. จอรับภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 46 น้ิว ส าหรับห้องควบคุม   จ านวน  2 จอ 

22.1 เป็นจอรับภำพชนิด LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 46 นิ้ว ส ำหรับห้องควบคุม 
22.2 ควำมละเอียดในกำรแสดงผลไม่น้อยกว่ำ 1920x1080 
22.3 มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1ช่องสัญญำณ 

 
23. เครื่องผสมสัญญาณเสียง  24 ช่อง  จ านวน 1 เครื่อง 

23.1 มีช่องต่อสัญญำณ Input Mono ไม่น้อยกว่ำ 16 ช่อง และช่อง Stereo ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง 
23.2 มี 4 Group Out 
23.3 มี 4 AUX Send 
23.4 มี Power Phantom 48V ในแต่ละช่องสัญญำณ 
23.5 สำมำรถปรับ EQ ในแต่ละช่องได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ย่ำนควำมถ่ี (High, Mid, Low) 
23.6 สำมำรถตอบสนองควำมถ่ี 20 Hz – 20 KHz หรือดีกว่ำ 
23.7 มีค่ำผิดเพี้ยนฮำร์โมนิค (Total Harmonic Distortion) น้อยกว่ำ 1% 
23.8 มีสัญญำณข้ำมช่อง  -74 dB หรือดีกว่ำ  

 
24. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง จ านวน  1 เครื่อง 

24.1 มีฟังก์ชั่นกำรปรับแต่งไม่น้อยกว่ำ Graphic EQ, Compressor, Limiter และ Delay 
24.2 มีไฟ LED แสดงระดับควำมแรงของสัญญำณ Input และ Output 
24.3 มีช่องสัญญำณ ANALOG Outputs  จ ำนวน 6 ช่องสัญญำณ 
24.4 มีช่องรับสัญญำณ ANALOG Inputs จ ำนวน 2 ช่องสัญญำณ 
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25. เครื่องขยายเสียงระบบสเตอริโอ จ านวน  1 เครื่อง 
25.1 มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 350 วัตต์ ที่ 8 Ohm 
25.2 มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 900 วัตต์ ที่ 8 Ohm Bridge 
25.3 มีอัตรำส่วนของสัญญำณต่อสัญญำณเสียงรบกวน (20Hz - 20kHz) 102 dB หรือดีกว่ำ 
25.4 มีค่ำควำมเพี้ยน (THD+N) น้อยกว่ำ 0.1% 
25.5 ตอบสนองควำมถ่ี 20Hz - 20kHz หรือ ดีกว่ำ 
25.6 มีค่ำควำมต้ำนทำน ทำงอินพุทไม่น้อยกว่ำ 30 กิโลโอห์ม (Balanced) 

 
26. ล าโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม จ านวน  2 ตู้ 

26.1 เป็นล ำโพงที่มีเครื่องขยำยเสียงในตัว ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 65 Watts  
26.2 ล ำโพงเป็นชนิด 2 Way Bass Reflex 
26.3 สำมำรถตอบสนองควำมถ่ี 50Hz – 40 KHz ที่ -10dB ได้ 
26.4 มีไฟ LED ที่ด้ำนหน้ำ 
26.5 ระดับสัญญำณสูงสุด 101 dB ที่ 1 เมตร 
26.6 ขนำดล ำโพงเสียงต่ ำ 5 นิ้ว และเสียงแหลม 1 นิ้ว  

 
27. ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบ หนีบปกเสื้อ   จ านวน  2 ชุด 

27.1 ชุดเครื่องรับสัญญำณ   
o ใช้ควำมถ่ีย่ำน UHF มีระบบจัดกำรควำมถ่ีอัตโนมัติ 
o ใช้ระบบกำรรับควำมถ่ีแบบ True Diversity 
o มีค่ำ Blocking ไม่ต่ ำกว่ำ 70 dB 
o ชุดรับเป็นชนิดติดตั้งในตู้ Rack หรือตั้งโต๊ะ 

27.2 ชุดเครื่องส่งสัญญำณ    
o เป็นไมโครโฟนชนิดหนีบปกเสื้อ (Clip-On) 
o มีรูปแบบกำรรับเสียงแบบ Cardioid หรือ ดีกว่ำ 
o มีก ำลังส่งไม่น้อยกว่ำ 30 mW 
o มีค่ำตอบสนองควำมถ่ีช่วง 25 – 18,000 Hz หรือดีกว่ำ  
o ใช้แบตเตอรี่ ขนำด AA 2 ก้อนใช้งำนได้นำน ไม่น้อยกว่ำ 8 ชั่วโมง (Alkaline) 
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28. ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบ มือถือ (Hand Held) จ านวน  2 ชุด 
28.1 ชุดเครื่องรับสัญญำณ   

o ใช้ควำมถ่ีย่ำน UHF มีระบบจัดกำรควำมถ่ีอัตโนมัติ 
o ใช้ระบบกำรรับควำมถ่ีแบบ True Diversity 
o มีค่ำ Blocking ไม่ต่ ำกว่ำ 70 dB 
o ชุดรับเป็นชนิดติดตั้งในตู้ Rack หรือตั้งโต๊ 

  28.2   ชุดเครื่องส่งสัญญำณ    
o เป็นไมโครโฟนชนิด มือถือ ( Handheld) 
o มีก ำลังส่งไม่น้อยกว่ำ 30 mW 
o มีค่ำตอบสนองควำมถ่ีช่วง 80 – 18,000 Hz หรือดีกว่ำ  
o ใช้แบตเตอรี่ ขนำด AA 2 ก้อนใช้งำนได้นำน ไม่น้อยกว่ำ 8 ชั่วโมง (Alkaline) 

 
29. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมท าอักษรกราฟิก ส าหรับงาน CG     จ านวน 1 ชุด 

29.1 เป็นโปรแกรมสร้ำงสรรค์กรำฟิกและตัวหนังสือ 
29.2 สำมำรถสร้ำง clock และ station logo ได้ 

คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องคอมพิวเตอร์ 
o มีหน่วยประมวลผล ที่ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ Intel Core i7 หรือดีกว่ำ 
o มีหน่วยควำมจ ำหลัก Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 GB หรือดีกว่ำ 
o มีหน่วยควำมจ ำส ำรองขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 TB แบบ SATA 7200 rpm หรือดีกว่ำ 
o มี 64 MB Cache หรือดีกว่ำ 
o มีหน่วยอ่ำนข้อมูลแผ่น DVD R /RW จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย 
o มีระบบปฏิบัติกำร Windows 7 Professional 64 bit หรือดีกว่ำ 
o มีช่องส ำหรับเชื่อมต่อสัญญำณโดยมีสัญญำณ In – out ดังนี้ 
o มีสัญญำณวีดีโอ Input แบบ Serial Digital (SDI) และ HDMI เป็นอย่ำงน้อย 
o มีสัญญำณวีดีโอ Output แบบ Serial Digital (SDI) และ HDMI เป็น อย่ำงน้อย 
o มีช่องต่อ สัญญำณเสียงแบบ Balanced Analog Audio แบบ XLR Connector 
o มีมอนิเตอร์ LED ขนำด 22” หรือดีกว่ำ 

 
30. เครื่องส ารองไฟ    จ านวน 1 ชุด 

30.1 เครื่องส ำรองไฟ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5000 VA หรือ 4000 Watts 
30.2 รองรับแรงดัน Input ช่วง 160 – 286 V หรือดีกว่ำ 
30.3 สัญญำณ Output เป็น Sine Wave มีควำมเพี้ยนไม่เกิน 5 % ที ่Full Load 
30.4 สำมำรถส ำรองไฟที่ Full load ได้ไม่น้อยกว่ำ 9 นำท ี
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31. ตู้ใส่อุปกรณ์ ขนาด 42 U จ านวน 1 ตู้ 
31.1 เป็นตู้ใส่อุปกรณ์หน้ำกว้ำงมำตรฐำน19 นิ้ว ท ำจำกโลหะเคลือบหรือพ่นสี 
31.2 มีถำดวำงอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่ำ 4 ชุด 
31.3 ติดตั้งรำงปลั๊ก และพัดลมระบำยอำกำศ 
31.4 มีขำตั้งปรับระดับ พร้อมล้อเลื่อน 

 
32. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงาน ตัดต่อวีดีโอ    จ านวน 4 ชุด 

32.1  มีจอภำพสี LED-backlit ขนำดไม่น้อยกว่ำ 27  นิ้ว พร้อมเทคโนโลยี IPS ควำมละเอียดที่ 
รองรับได้สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 5120x2880  Pixel 

32.2 หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ชนิด Intel Core i5 แบบ Quad Core หรือดีกว่ำ มี 
ควำมเร็วของสัญญำณนำฬิกำ  ( Clock Speed ) ไม่น้อยกว่ำ 3 GHz Turbo Boost สูงสุด 3.6 GHz  

32.3 มีหน่วยควำมจ ำหลักแบบออนบอร์ด ควำมเร็ว 1867 MHz มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
32.4  มีหน่วยควำมจ ำส ำรอง ( Hard Disk ) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB  
32.5 มีกล้องแบบ FaceTime HD 
32.6 รองรับหน้ำจอเสริมและโหมด Video Mirroring 
32.7 มีระบบเสียงแบบสเตอริโอ พร้อม Speaker และ Microphone แบบ Built in จ ำนวนไม่ 

น้อยกว่ำ 2 ตัว      พร้อมทั้งช่องเชื่อมต่อหูฟัง 35 มม. 
32.8 มีช่องเชื่อมต่อพอร์ตจ่ำยไฟ พอร์ต Thunderbolt 2 จ ำนวน 2 Port   
32.9 พอร์ต USB 3 จ ำนวน 4 Port  
32.10 มีช่องสัญญำณเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet 
32.11 กำรเชื่อมต่อเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi มำตรฐำน 802.11ac ใช้ได้กับ IEEE 802.11 a/b/g/n 
32.12 มีเทคโนโลยีไร้สำย Bluetooth 4.0 
32.13 ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร OS X ไม่ต่ ำกว่ำเวอร์ชั่น El Capitan ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำม 

กฎหมำย 
32.14 มีโปรแกรมส ำหรับงำนตัดต่อ วีดีโอ โดยเป็นตรำสินค้ำเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ 

งำนตัดต่อวีดีโอ ทีมี่ลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 
 
33. เครื่องรับสัญญาณ Multimedia ผ่านระบบเครือข่าย จ านวน 1  ชุด 

33.1 เป็นเครื่องรับสัญญำณ มัลติมีเดีย โดยเป็นตรำสินค้ำเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนตัด 
ต่อวีดีโอที่น ำเสนอ 

33.2 รองรับกำรท ำงำนผ่ำนระบบเครือข่ำย 
33.3 มีช่องเชื่อมต่อ HDMI, USB และ Ethernet เป็นอย่ำงน้อย 
33.4 รองรับกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi และ  Bluetooth ได้เป็นอย่ำงน้อย 
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34.  เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายชนิดไร้สาย จ านวน 1  เครื่อง 
34.1 เป็นเครื่องกระจำยสัญญำณเครือข่ำยชนิดไร้สำย 
34.2 รองรับเทคโนโลยี IEEE 802.11/a/b/g/n ได้เป็นอย่ำงน้อย 
34.3 สำมำรถเชื่อมต่อ 2.4 GHz  และ  5GHz พร้อมกัน 
34.4 มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2 TB หรือมำกกว่ำ 

 
35.  จอรับภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 46 น้ิว ส าหรับห้องตัดต่อ   จ านวน 1 จอ 

35.1 เป็นจอรับภำพชนิด LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 46 นิ้ว ส ำหรับห้องควบคุม 
35.2 ควำมละเอียดในกำรแสดงผลไม่น้อยกว่ำ 1920x1080 
35.3 มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1ช่องสัญญำณ 

 
36.  งานเดินสายสัญญาณพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ประกอบ   จ านวน 1 งาน 

36.1 ผู้เสนอรำคำต้องเดินสำยสัญญำณ ภำพ เสียง ควบคุม และไฟฟ้ำ เพื่อให้ระบบทั้งหมด 
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

36.2 ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำระบบ Wall Box สำยสัญญำณ ที่เหมำะสมกับกล้องถ่ำยท ำโทรทัศน์ 
ที่เสนอ พร้อมสำยเชื่อมต่อส ำหรับกล้องเพื่อให้สำมำรถใช้เคลื่อนย้ำยภำยในห้องถ่ำยท ำได้เป็นอย่ำงดี 

36.3 ผู้เสนอรำคำต้องด ำเนินกำรติดตั้งระบบ แสงสว่ำงส ำหรับกำรถ่ำยท ำโทรทัศน์ตำมรำยกำรที่ 
เสนอมำให้สำมำรถใช้งำนได้ 

36.4 ผู้เสนอรำคำต้องใช้อุปกรณ์ ประกอบ สำยสัญญำณ ต่ำงๆ เป็นไปตำมมำตรฐำน ของอุปกรณ์ 
ที่น ำเสนอ และท ำกำรเข้ำและเชื่อมต่ออุปกรณ์ท้ังหมด พร้อมทดสอบให้ใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี 
 
37.  งานปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส าหรับห้องถ่ายท ารายการที่ 1  จ านวน 1 งาน 

37.1 ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรปรับปรุงพื้นห้อง ในส่วนถ่ำยท ำ ด้วย epoxy ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ  
1 mm.  เพื่อใช้ส ำหรับเคลื่อนย้ำยกล้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนชุดล้อเลื่อน 

37.2 บริเวณนอกส่วนถ่ำยท ำให้ปรับปรุงพื้นด้วย  epoxy หรือ กระเบื้องยำง หรือ ทำเคลือบผิว 
ซิเมนต์ขัดมันเดิม  ตำมควำมเหมำะสมทั้งนี้ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรเสนอต่อ คณะกรรมกำรพิจำรณำก่อน  

37.3 ปรับปรุงผนังห้องเพื่อลดเสียงจำกภำยนอก โดย ด ำเนินกำร เป็น  2 ลักษณะ ดังนี้ 
o ผนังอำคำรเดิม  ส ำหรับผนังที่มีกำรใช้ผนังร่วมกันกับห้องปฏิบัติกำรอ่ืน ท ำกำรกรุงผนังยิปซั่ม 

หนำไม่น้อยกว่ำ 9 mm ชนิดแผ่นเรียบ ด้ำนเดียวบนโครงเหล็กชุบสังกะสีที่ติดตั้งเข้ำกับผนัง
อำคำรเดิม ภำยในช่องว่ำงระหว่ำงผนังบุด้วยซับเสียงที่มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว 

o ผนังใหม่ท ำขึ้นเพื่อกั้นพื้นที่ใช้สอยภำยในห้อง ท ำกำรกรุยิปซั่ม หนำไม่น้อยกว่ำ 9 mm ชนิด
แผ่นเรียบ สองด้ำนบนโครงเหล็กชุบสังกะสี ภำยในช่องว่ำงระหว่ำงผนัง บุด้วยวัสดุซับเสียงที่มี
ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว 
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37.4 ด ำเนินกำรติดตั้งวัสดุซับเสียงภำยในห้อง โดยด ำเนินกำร เป็น 4 ลักษณะโดยเลือกให้ 
เหมำะสมกับผนังที่จะด ำเนินกำรติดตั้ง 

o ผนังส่วนถ่ำยท ำรำยกำร ไม่รวมผนังที่ติดตั้งฉำก และช่องเปิดต่ำง ๆ ท ำกำรติดตั้งวัสดุบุซับเสียง  
ควำมหนำฉนวนไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว หุ้มด้วยผ้ำใยแก้วกันกำรฟุ้งกระจำยของวัสดุ กรุทับบนโครงเหล็กชุบสังกะสี 

o ผนังส่วนถ่ำยท ำรำยกำร ไม่รวมผนังที่ติดตั้งฉำก และช่องเปิดต่ำง ๆ  ท ำกำรติดตั้งวัสดุบุ 
ซับเสียง ควำมหนำฉนวนไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว หุ้มด้วยผ้ำใยแก้วกันกำรฟุ้งกระจำยของวัสดุ กรุทับบนผนังปูนหรือ
ผนังยิปซั่มโดยตรง 

o ผนังส่วนถ่ำยท ำรำยกำรที่มีควำมสูงน้อยกว่ำ 1.50 m. ไม่รวมผนังที่ติดตั้งฉำก และช่องเปิด 
ต่ำงๆ ท ำกำรติดตั้งวัสดุบุซับเสียง ควำมหนำฉนวนไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว หุ้มด้วยผ้ำใยแก้วกันกำรฟุ้งกระจำยของ
วัสดุ ติดตั้งพร้อมวัสดุกันกระแทก ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 80 cm.  เจำะรูหรือเซำะร่องเพื่อให้เสียงผ่ำนไปถึง
ฉนวนส ำหรับซับเสียงได้ 

o ผนังนอกพื้นที่ส่วนถ่ำยท ำรำยกำร ละ ช่องเปิดต่ำง ๆ ท ำกับติดตั้งวัสดุบุซับเสียงชนิดที่ไม่ต้อง 
ป้องกันกำรฟุ้งกระจำย กรุทับบนผนังยิปซั่มหรือผนังปูนโดยตรง 

37.5 ด ำเนินกำรปรับปรุง  Acoustic  ฝ้ำเพดำนเดิมเฉพำะในส่วนถ่ำยท ำรำยกำร  
37.6 จัดหำและติดตั้งฉำก ส ำหรับถ่ำยท ำรำยกำรโทรทัศน์ ขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ  8 เมตร 

 
38.  งานปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส าหรับห้องถ่ายท ารายการที่ 2 , ห้องควบคุม, ห้องถ่ายภาพน่ิง,       

ห้องตัดต่อ และห้องเก็บของจ านวน 1 งาน 
38.1 ด ำเนินกำรปรับปรุงผนัง ทำทับด้วยสีน้ ำอะครีลิค ชนิดกึ่งเงำ โดย ระบุสี ภำยหลัง 
38.2 ด ำเนินกำรปรับปรุงพื้น ติดตั้งกระเบื้องยำง โดยระบุสี และ แบบภำยหลัง 
38.3 ด ำเนินกำรจัดหำและติดตั้ง โต๊ะส ำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องตัดต่อ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ 1 มกรำคม 2560 ถึง 30 มิถุนำยน 2560 

 

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรอืงาน 

ก ำหนดส่งมอบ 180 วัน 

 

7. วงเงินในการจัดหา 

วงเงินในกำรจัดหำทั้งหมด 22,000,000 บำท (ยี่สิบสองล้ำนบำทถ้วน) 
 

 

 


