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8.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน  ขนาดไมนอยกวา 50,000 บีทียู  พรอมติดต้ัง 

    จํานวน 10 เครื่อง 

 

คุณลักษณะ 

 

รายละเอียดท่ัวไป 

1. เปนเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน (Split type)  แบบต้ังพื้นหรอืแขวนเพดาน  แตละชุดประกอบดวยเครื่องระบายความ

รอนดวยอากาศ  และเครือ่งสงลมเย็น  ประกอบและทดสอบมาตรฐานจากโรงงาน 

2. ขีดความสามารถทําความเย็นไดขนาดไมนอยกวา 50,000 บีทยูี/ช่ัวโมง  ใชกําลงัฟา 5,520 วัตต  คา E.E.R  ไมนอยกวา  

10.30   ระบบไฟ 380 V / 3PH / 50Hz 

3. ผลติจากโรงงานทีผ่ลิตเครือ่งปรบัอากาศที่ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

 

รายละเอียดของเครื่องสงลมเย็น (Fancoil Unit) 

1. สวนโครง (Casing)  ทําดวยเหล็กชุบสงักะสีชนิดหนา  ผานกระบวนการทําสรีะบบสฝีุนอบแหงแบบ Powder Coating 

System  ภายในบุดวยฉนวนเพือ่ปองกันการเกดิหยดนํ้า 

2. แผงคอยลเย็น (Cooling Coil)  ขนาดพื้นทีห่นาแผงคอยลเย็นไมนอยกวา 4 ตารางฟุต  ทําดวยทอทองแดงชนิดทอเกลยีว   

อัดติดกบัครบีอลูมเินียมชนิด Slit Fin ดวยวิธีกล  โดยมีครบีระบายความเย็นจาํนวนไมนอยกวา 18 ครบี ตอระยะ 1 น้ิว    

เรยีงกนัเปนระเบียบจํานวนไมนอยกวา 3 แถว  ไดผานการทดสอบรอยรั่วและขจัดความช้ืนจากโรงงานผลิต 

3. มอเตอรพัดลมสงลมเย็น (Evaporator Fan Motor)  เปนแบบ Permanent Split Capacitor  ชนิดหุมมิด  ระบบหลอลืน่

แบบถาวร  มีอุปกรณปองกนัเมื่อความรอนและกระแสไฟฟาสงูเกินเกณฑ  มอเตอรขนาดไมนอยกวา 80 วัตต  จํานวน 2 ตัว  

ปรบัความเร็วไดไมนอยกวา 4 ระดับ  ใชกับระบบไฟฟา 220 โวลท  1 เฟส  50 เฮิรทซ 

4. พัดลมสงความเย็น (Evaporator Fan)  แบบแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง  ขนาดไมนอยกวา 6.5 x 8.5 น้ิว  จํานวน 4 ตัว  

ไดรับการปรบัถวงสมดุลจากโรงงานผลิต  ขับเคลื่อนโดยตรงดวยมอเตอร  สงลมเย็นออกมาไดไมนอยกวา 2,000 ลกูบาศกฟตุ        

ตอนาที (CFM) 

5. อุปกรณควบคุมปริมาณการจายสารทําความเย็น  ใชอุปกรณลดความดันนํ้ายาแบบ Flow control Fix 

6. บรรจุอัดกาซไนโตรเจน  ไลความช้ืนและเช็ครั่ว 
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7. ระบบควบคุม 0 Rom Thermostat  แบบมสีายระบบดิจิตอล LCD DISPLAY  สําหรบัติดต้ังแยกจากเครือ่ง  ประกอบดวย

สวิทซเปด-ปด  และสามมารถปรบัความเร็วลมไดไมนอยกวา 4 ระดับ  ปุมกดต้ังอุณหภูมิได 15 – 30 องศาเซลเซียส  

แสดงผลหนาจอเปนดิจิตอลควบคุมอณุหภูมิไดไมนอยวา + - 1 องศาเซลเซียส  มีความละเอยีดชวงตัดตอไมนอยกวา 1 องศา

เซลเซยีส  และระบบหนวงเวลา 3 – 5 นาที  เพื่อปองกันคอมเพรสเซอรเสียหาย  และมีไฟโชวแสดงการทํางานของ

คอมเพรสเซอร  หรอื  0 แบบไมโครโปรเซสเซอรไรสาย (LCD)  แสดงผลบนหนาจอดิจิตอลควบคุมอุณหภูมิไดไมนอยวา            

+ - 1 องศาเซลเซียส   ต้ังเวลาเปด-ปด อัตโนมัติได 15 ช่ัวโมง  ปรบัความเร็วพัดลมสงู-กลาง-ตํ่า อัตโนมัติ  ปรบัอุณหภูมิได 

16 – 30 องศาเซลเซียส  และระบบหนวงเวลา 3 – 5 นาที  เพือ่ปองกนัคอมเพรสเซอรเสียหาย  พรอมฟงกช่ัน Fan Only 

Sleep Mode  และ  Auto – Restart 

8. หนากากกระจายลมเย็น (Supply Air Grille)  ทําดวยพลาสติกคุณภาพดี  ปรบักระจายได 4 ทิศทาง 

9. แผนกรองอากาศ (Air Filter)  กรองฝุนละอองอยางมีประสทิธิภาพ  สามารถถอดลางไดสะดวก  เปนแบบตาขายโพลพีรอบ

เพอลีน 

10. แผนฟอกอากาศ (OPTION)  NANO TECHNOLOGY  ชวยยับย้ังการเจรญิเติบโตของแบคทเีรยีและเช้ือรา  ชวยรักษา

สิ่งแวดลอม 

 

รายละเอียดของเครื่องระบายความรอน (Condensing Unit) 

1. สวนโครง (Casing)  ทําดวยแผนหลก็ชุบสังกะสีชนิดหนา  ผานกระบวนการทําสีระบบสีฝุนอบแหงแบบ Powder Coating 

System  ปองกนัการเกิดสนิมหรอืผกุรอน  ทนตอสภาพการใชงานกลางแจงเปนอยางดี  ออกแบบใหมั่นคงแข็งแรง ไมเกิด

เสยีงรบกวนขณะใชงาน 

2. คอมเพรสเซอร (Compressor)  เปนแบบปดสนิท (Hermetic type)  ชนิดสโครล (Scroll type)  มีอุปกรณปองกนัมอเตอร

คอมเพรสเซอรเสียเมื่อเกดิความรอนและกระแสไฟเกินเกณฑกาํหนด  ต้ังอยูบนฐานปองกันการสั่นสะเทือนแบบลูกยาง  

มอเตอรคอมเพรสเซอร ระบบไฟฟา 380 โวลท  3 เฟส  50 เฮริทซ 

3. แผงคอยลระบายความรอน (Condenser Coil)  พื้นทีห่นาแผงระบายความรอน (Coil Face Area)  ไมนอยกวา 10.50  

ตารางฟุต   ทําดวยทอทองแดง (Copper tube)  อัดติดกบัครบีอลูมเินียมแบบ Plate Fin ดวยวิธีกล  โดยมีครบีระบายความ

รอนจํานวนไมนอยกวา 14 ครบี ตอระยะ 1 น้ิว  เรียงกันเปนระเบียบจํานวนไมนอยกวา 2 แถว (Row)  ผานการทดสอบรอย

รั่วดวยความดัน 400 Psig  และอบขจัดความช้ืนจากโรงงานผูผลิต 

4. มอเตอรพัดลมระบายความรอน (Condensing Fan Motor) แบบ Permanent Split Capacitor ชนิดปดมิด ระบบหลอ

ลื่นถาวร  ขนาดไมนอยกวา 70 วัตต  จํานวน 2 ตัว  มีอปุกรณปองกันมอเตอรเสยีหายเมื่อความรอนสงูเกินเกณฑ (Overload 

Protection)  จํานวน 2 ตัว  ใชระบบไฟฟา 220 โวลท  1 เฟส  50 เฮริทซ 

5. พัดลมระบายความรอน (Condensing Fan)  แบบ Propeller  ขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว  จํานวน 2 ตัว  ไดรับการปรบัถวง

สมดุลจากโรงงาน  ขับเคลือ่นโดยตรงดวยมอเตอร  ระบายความรอนออกในแนวระนาบ  มตีะแกรงปองกันการเกิดอบุัติเหตุ 

6. บรรจุอัดสารทาํความเย็น R-22  จํานวน 30%  จากโรงงานผลติ 
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อุปกรณระบบควบคุมและปองกันความเสียหาย  ประกอบดวย 

1. Magnetic Contactor With Thermal Overload Relay 

2. Internal Overload Protector for Compressor 

3. High – Low  Pressure Switch 

4. fuse Control For Protection 

5. Phase Protection 

6. Timer Delay Relay 

7. Filter Drier 

8. Service Valve & Charging Port 

9. Ground Terminal  
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9.  ระบบภาพและเสยีงหองประชุมสัมมนา  พรอมติดต้ัง   จํานวน  1  ชุด   

 

คุณลักษณะ 

 

9.1 ไมคประชุม ชุดประธาน จํานวน 1 ตัว  

 มีปุมเปด/ปดไมโครโฟนขณะพูด 

 มีปุมควบคุมการใชงานของผูรวมประชุม 

 กานไมโครโฟนมีความยาวไมนอยกวา 540 มิลลเิมตร 

 สามารถปรบักานใหงอไดไมนอยกวา 2 สวน และถอดเกบ็ได 

 ตัวไมโครโฟนมีการแสดงสถานะการทํางาน 

 มีชองสําหรบัตอหฟูง 

 มีชองสําหรบัตอเสียงนําไปใชงานไมนอยกวา 1 ชองทาง 

 มีเสียงสญัญาณเตือนเมือ่กดปุม 

 ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร หรอืดีกวา 

 มีมุมการรบัสญัญาณแบบทิศทางดานหนา 

 ความไวการรับสัญญาณ 6.5 mVrms. หรือดีกวา 

 มีปุมปรบัระดับความดังของเสียง 

 ในตัวเครื่องมีอปุกรณขยายเสียง ไมนอยกวา   2 วัตต ที่คาความตานทาน 8 โอหม 

 มีลําโพงในตัวเครื่องสามารถตอบสนองความถ่ี 100Hz-20KHz หรือดีกวา 

 มีสวิตชกดตัดการทํางานของปุมกด เมื่อตองการตัด 

 มีสายสญัญาณพรอมปลัก๊ความยาวไมนอยกวา 2 เมตร สําหรับตอไปยังไมโครโฟนประชุมตัวตอไป 

 อุปกรณพรอมติดต้ัง 

 มีการรับประกันอุปกรณไมนอยกวา 1 ป 

 

9.2  ไมคประชุม ชุดประชุม จํานวน 24 ตัว  

 มีปุมเปด/ปดไมโครโฟนขณะพูด 

 มีปุมควบคุมการใชงานของผูรวมประชุม 

 กานไมโครโฟนมีความยาวไมนอยกวา 540 มิลลเิมตร 

 สามารถปรบักานใหงอไดไมนอยกวา 2 สวน และถอดเกบ็ได 

 ตัวไมโครโฟนมีการแสดงสถานะการทํางาน 

 มีชองสําหรบัตอหฟูง 

 มีชองสําหรบัตอเสียงนําไปใชงานไมนอยกวา 1 ชองทาง 

 มีเสียงสญัญาณเตือนเมือ่กดปุม 
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 ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร หรือดีกวา 

 มีมุมการรบัสญัญาณแบบทิศทางดานหนา 

 ความไวการรับสัญญาณ 6.5 mVrms. หรือดีกวา 

 มีปุมปรบัระดับความดังของเสียง 

 ในตัวเครื่องมีอปุกรณขยายเสียงไมนอยกวา   2 วัตต ที่คาความตานทาน 8 โอหม 

 มีลําโพงในตัวเครื่องสามารถตอบสนองความถ่ี 100Hz-20KHz หรือดีกวา 

 มีสายสญัญาณพรอมปลัก๊ความยาวไมนอยกวา 2 เมตร สําหรับตอไปยังไมโครโฟนประชุมตัวตอไป 

 มีสายสญัญาณพรอมปลัก๊ความยาวไมนอยกวา 10 เมตร สําหรบัตอไปยังเครื่องควบคุมไมคประชุม  

 อุปกรณพรอมติดต้ัง 

 มีการรับประกันอุปกรณไมนอยกวา 1 ป 

 

9.3  เครื่องควบคุมไมคประชุม พรอมเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 เครื่อง 

 

 มีวอลลุมควบคุมระดับเสียงประชุม 

 มีวอลลุมควบคุมระดับเสียงที่ตอลําโพงภายนอก  และสามารถ ปรับแตงเสียงทมุ-แหลมได 

 มีวอลลุมควบคุมการใชงานจากไมโครโฟนภายนอกไมนอยกวา 1 ตัว แบบอิสระ 

 มีวอลลุมควบคุมการใชงานจากสัญญาณเทป 

 มีภาคขยายในตัวไมนอยกวา 75 วัตต  (RMS) 

 สามารถตอเติมลําโพงภายนอกไดทั้งระบบ 4-16 โอหม และ 70V-100V 

 มีปุมเลือกโซนของลําโพงไมนอยกวา  3  โซน 

 มีชองรบัสญัญาณจากระบบโทรศัพทเมือ่มีการประชุมรวมทางไกล 

 สามารถตอชุดรวมประชุมเพิม่เติมไดไมนอยกวา  50  ชุด  

 สามารถเลือกผูใชไดต้ังแต  3-6  คน  ในขณะเดียวกัน 

 มีไฟแสดงผลสถานะตาง ๆ  

 มีลําโพง Monitor อยูภายในเครื่อง 

 มีวงจรเสียงเตือน (Bell) 

 อุปกรณพรอมติดต้ัง 

 มีการรับประกันอุปกรณไมนอยกวา 1 ป 
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9.4  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง  

 เปนเครื่องฉายภาพแบบเลนสเดียว โดยใชเทคโนโลยี LCD  

 กําลังสองสวางไมนอยกวา 3,000 ANSI lumens 

 ความละเอียดของสญัญาณภาพคอมพวิเตอรแบบ XGA (ไมนอยกวา 1,024 x 768) พิกเซล 

 มีอัตราความเปรียบตางสีขาวและสีดํา 10,000:1 หรือมากกวา 

 ใชหลอดภาพขนาดไมนอยกวา 230 วัตต มีอายุการใชงานมากถึง 8,000 ช่ัวโมง หรือมากกวา 

 เลนสฉายภาพชนิดปรับดวยมอื 

 สามารถแกไขภาพบิดเบี้ยวไดทั้งระบบ Auto และ Manual 

 สามารถปดเครือ่งแลวถอดปลั๊กไดทันที ( Direct power off) 

 มีชองตอสญัญาณเขาไมนอยกวา 4 ชองทาง 

 มีชองตอสญัญาณออกไมนอยกวา 1 ชองทาง 

 ใชแรงดันไฟฟาชนิดกระแสสลับ100 – 240V ที่ 50 Hz – 60 Hz 

 มีขาที่สามารถติดต้ังไดกับผนัง หรือเพดาน และพรอมติดต้ังอุปกรณใหใชงานได 

 ติดต้ังเซอรกิตเบรกเกอร สําหรบัเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 

 มีการรับประกันอุปกรณไมนอยกวา 1 ป 

 

9.5  จอรับภาพมอเตอรไฟฟา ขนาด 120 น้ิว   จํานวน 1 จอ 

 ประเภทจอเปนจอมอเตอรไฟฟา  

 เสนทแยงมุมไมนอยกวา 120 น้ิว  

 สวิทชควบคุมการข้ึนลงและการหยุดของจอภาพไดทุกตําแหนง 

 เน้ือจอสีขาว ทําจาก Fiber Glass ดานหลังเคลือบสีดํา 

 สามารถติดติดต้ังกับผนัง หรือเพดาน 

 มีระบบปองกันการ Overload และตัดไฟฟาอัตโนมัติ 

 ติดต้ังเซอรกิตเบรกเกอร สําหรบัจอรบัภาพ 

 มีการรับประกันอุปกรณไมนอยกวา 1 ป 

 

9.6  เครื่องถายทอดภาพวัตถุสามมิติ  จํานวน  1 เครื่อง 

 ความละเอียดไมนอยกวา 3,200,000 พิกเซล 

 สามารถฉายวัตถุ 3 มิติและ ฟลมได 

 สามารถเลือกระดับการแสดงผลได 3 ระดับ หรือมากกวา 

 สามารถหมุนภาพได  0°, 180° จากปุมกดที่ตัวเครื่อง 

 สามารถปรบัความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto Focus) 

 มีระบบปรบัภาพ Positive/Negative 
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 มีระบบปรบัภาพสีหรือ ขาว/ดํา, ระบบการหยุดภาพน่ิง (Image Freeze)  สามารถบันทกึภาพน่ิงในเครื่อง  

 มีไฟสองวัตถุแบบ LED  

 มีชองสญัญาณออกไมนอยกวา 4 ชองทาง 

 มีชองสญัญาณเขาไมนอยกวา 2 ชองทาง 

 รับประกันตัวเครื่องไมนอยกวา 1 ป 

 

9.7  ตูแร็ค สําหรับใสชุดเครื่องเสียง  จํานวน 1 ตู 

 ผลิตจาก Electro Galvanized Sheet หนาไมนอยกวา 1.5 mm. เสา โครงและฐาน หนาไมนอยกวา 2.0 mm. 

ฐานลอ หนาไมนอยกวา 3.0 mm. 

 ตูมีขนาดไมนอยกวา กวาง 19 น้ิว  สูง 150 น้ิว  ลึก 19 น้ิว   หรือมากกวา 

 สามารถใสช้ันวางอุปกรณไดไมนอยกวา 15 ช้ัน  

 ดานบนของตู สามารถติดต้ังพัดลมได  

 มีประตูปด-เปดดานหนา-หลงั พรอมกุญแจลอ็ค เขา- ออก สะดวกตอการบํารุงรกัษาอุปกรณภายใน 

 ดานลางมีชองสําหรบัเขาสายพรอมแผนปดสามารถปรับระยะไดสําหรบัปองกันสัตวและแมลง หรือติดต้ังพัดลม

เพิ่มเติม  

 ขาปรับระดับไดทัง้ 4 มุม และลอ 4ลอหมุนได 360 องศา  

 มีสาย Ground เช่ือมบานประตูและฝาขาง  ทุกช้ินสวนตองเช่ือมตอติดกัน 

 รับประกันไมนอยกวา 1 ป 

 

9.8  ลําโพงชนิด 2 ทางชนิดติดผนัง หรือแขวน จํานวน  4 ตู พรอมติดต้ัง 

 ลําโพงชนิด 2 ทิศทาง แบบ Base-reflex 

 มีวงจรกรองสัญญาณความถ่ีสงูและตํ่า (low impedance) 

 สามารถติดต้ังไดทัง้ยึดผนังและเพดาน 

 Rated Input : 30 W  

 Rated Impedance : 8 โอหม line 70,100 V  

 รับประกันไมนอยกวา 1 ป 
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10.  ชุดไฟเย็นสําหรับผูประกาศ   จํานวน  4  ชุด   

 

คุณลักษณะ 

1. ชุดท่ี 1  เปนโคมไฟ LED ชนิดพกพา  จํานวน 2 ชุด  แตละชุดประกอบดวย 

 - ใชหลอด LED สองสวางไมนอยกวา 600 หลอด มีแผน Barn Door 4 บาน  

 - ตัวโคมไฟเปนแบบทีส่ามารถใชแบตเตอรี่ Lithium ติดดานหลงัโคมสําหรับจายไฟได 

 - มีอุปกรณดามจบัมาพรอมกับโคมไฟและสามารถถอดออกเพื่อใชขาต้ังแทนได 

 - ใหความสวางไดไมนอยกวา 4,600LM  อายุการใชงานไมนอยกวา 50,000 ช่ัวโมง  สามารถใชงานที่อุณหภูมิแสง 

  ในชวง 5200-5600 K ได 

 - มีแบตเตอรี่ขนาดความจไุมนอยกวา 5800 mAh มาให 2 กอนตอชุด และมีที่ชารตแบตเตอรี ่1 ตัว 

 - มี AC Adapter เพื่อใชงานตอเน่ืองกบัไฟ 220V   

2. ชุดท่ี 2  เปนโคมไฟ LED ชนิดพกพา  จํานวน 2 ชุด  แตละชุดประกอบดวย 

 - ใชหลอด LED สองสวางไมนอยกวา 600 หลอด มีแผน Barn Door 4 บาน  

 - ตัวโคมไฟเปนแบบทีส่ามารถใชแบตเตอรี ่Lithium ติดดานหลงัโคมสําหรับจายไฟได 

 - มีอุปกรณดามจบัมาพรอมกับโคมไฟและสามารถถอดออกเพื่อใชขาต้ังแทนได 

 - ใหความสวางไดไมนอยกวา 4,600LM อายุการใชงานไมนอยกวา 50,000 ช่ัวโมง  สามารถใชงานที่อุณหภูมิแสง 

  ในชวง 5200-5600 Kได 

 - มีแบตเตอรี่ขนาดความจไุมนอยกวา 5800 mAh มาให 2 กอนตอชุด และมีที่ชารตแบตเตอรี่ 1 ตัว 

 - มี AC Adapter เพื่อใชงานตอเน่ืองกบัไฟ 220V   

3. ชุดท่ี 3  เปนโคมไฟฟลูออเรสเซนตชนิดขาต้ังขนาด 6 หลอด ใหแสงแบบ Daylight  จํานวน 2 ชุด  

แตละชุดประกอบดวย 

 - โคมไฟฟลูออเรสเซนตแบบเกลียว มีจํานวนหลอดไฟเกลียวไมนอยกวา 6 หลอด ใหกําลังแสงอยางนอย 36 Watt  

  ตอ 1 หลอด มีขาต้ังที่สามารถปรบัระดับไดมาพรอมกบัโคม 

 -  มีอุณหภูมิแสงแบบ Daylight  อายุการใชงานตอหลอดไมนอยกวา 6000 ช่ัวโมง 

4.  ชุดท่ี 4  เปนโคมไฟฟลูออเรสเซนตชนิดขาต้ังขนาด 6 หลอด ใหแสงแบบ Daylight  จํานวน 2 ชุด   

แตละชุดประกอบดวย 

 - ประกอบดวยโคมไฟฟลูออเรสเซนตแบบเกลียว มีจํานวนหลอดไฟเกลียวไมนอยกวา 6 หลอด ใหกําลงัแสง อยางนอย 

   36 Watt ตอ 1 หลอด มีขาต้ังที่สามารถปรับระดับไดมาพรอมกับโคม  

 - มีอุณหภูมิแสงแบบ Daylight  อายุการใชงานตอหลอดไมนอยกวา 6000 ช่ัวโมง 

5. รับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป 
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11.  ตูดูดความชื้นสําหรับเก็บอุปกรณ   จํานวน  1  ชุด   

 

คุณลักษณะ 

1. เปนตูดูดความช้ืนชนิดอัตโนมัติขนาดความจุไมนอยกวา 1,000 ลิตร  จํานวน 1 หลัง  และตูดูดความช้ืนชนิดอัตโนมัติ 

 ขนาดความจุไมนอยกวา 500 ลิตร  จํานวน 1 หลัง  และทัง้ 2 ตู ตองมีขนาดความลึกไมนอยกวา 60 เซนติเมตร   

2. วัสดุที่ใชผลิตจากเหล็กกลาและสแตนเลสคุณภาพดี มีช้ันวางแตละตูอยางนอยตูละ 3 ช้ัน  แตละช้ันสามารถรบันํ้าหนักได 

 ไมนอยกวา 75 กิโลกรัม 

3. มีระบบควบคุมระดับความช้ืนแบบดิจิตอล  มีจอแสดงผลแบบดิจิตอลสามารถควบคุมความช้ืนในระดับตํ่าสุดที ่25%RH  

 หรือตํ่ากวา 25%RH และระบบควบคุมความช้ืนสามารถควบคุมความช้ืนไดทั่วถึงเทากันทัง้ตู  

4. ประตูเปนกระจก ดูดปดดวยระบบยางแมเหลก็ขอบประตูมกีุญแจล็อคทั้ง 2 ตู 

5. รับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป 
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12.  ชุดควบคุมหองสตูดิโอ (Mobile Video Studio)   จํานวน  1  ชุด   

 

คุณลักษณะ 

1. ประกอบดวยอุปกรณผสมสัญญาณภาพและชุดจอแสดงผลสําหรับสัญญาณภาพ Preview และProgram  

 และชุดกระเปาสําหรบัใสอปุกรณ 

2. อุปกรณผสมสัญญาณภาพหรือเครื่องสลับสัญญาณภาพ (Video Mixer/Switcher) 

 - มีชองตอรับสัญญาณภาพ (input) แบบ Composite และ S-Video ไมนอยกวา 4 Input และมีชองรับ (Input)  

  สัญญาณเสียง (Audio) Input แบบ Stereo และ Microphone รวมไมนอยกวา 3 ชอง 

 - สัญญาณภาพออก (Output) สามารถสงสัญญาณออกไดทั้งแบบ S-Video และ Composite และ Component  

  รวมไมนอยกวา 3 ชองสัญญาณ 

 - มีระบบดิจิตอลEffect สลับภาพ และต้ังคา Pre Programmed ลวงหนาเพื่อเรียกใช Effect ได   

 - มีสวิทซหรือคันโยกสําหรับสัญญาณภาพมีและชองสําหรับตออุปกรณเสริม 

3. ชุดจอแสดงผล (Output) สําหรับสัญญาณภาพ Preview และสัญญาณภาพ Program 

 - มีจอแสดงภาพแบบ LCD  สําหรับดูภาพ Preview จากสัญญาณ Input ทั้ง 4 สัญญาณพรอมกัน และมีจอแสดง 

  สัญญาณภาพ Program อยางนอย 1 จอ 

 - สามารถปรับแสงสี และคอนทราส ของแตละจอได 

 - มีชองตอสัญญาณเขาและออกแบบ Composite หรือมากกวา 

 - มีสายสัญญาณตอเช่ือมจากเครื่องผสมสัญญาณภาพไปยังจอแสดงสัญญาณภาพ Preview  และจอแสดง 

  สัญญาณภาพ Program ครบทุกจอแบบพรอมใช  โดยยึดติดต้ังมากับ Rack รวมกับอุปกรณชุดอื่นๆ เปนชุดเดียวกัน 

4. ชุดกระเปาหรือ Rack สําหรับใสอุปกรณ 

 - มีฝาปด-เปดดานหลังเพื่อใชเช่ือมตอสายสัญญาณและมีสายสําหรับตอเช่ือมสัญญาณภาพ Preview  

  และสัญญาณภาพ Program แบบพรอมใช  โดยยึดติดต้ังมากับ Rack รวมกับอุปกรณชุดอื่นๆ เปนชุดเดียวกัน 

 - มีที่จับสําหรับหิ้วพกพา 

5. อุปกรณทุกช้ินตอเช่ือมพรอมใชงาน โดยจัดวางยึดไวในกระเปาหรอืตู Rack ที่มีหูหิ้วสําหรับนําไปใชงานนอกสถานที่ได  

6. รับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป 
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13.  ชุดผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง   จํานวน  1  ชุด   

 

คุณลักษณะ 

1. มีชุดไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอรสําหรบัหองจัดรายการวิทยุกระจายเสียง  พรอมสายสัญญาณและหัวตอแบบบาลานซ 

 ยาวไมตํ่ากวา 5 เมตร  จํานวน 1 ชุด  โดยประกอบดวย 

 1.1 ไมโครโฟนสามารถรับเสียงไดทั้งแบบ cardioid และ omni และมีสวิทชหรือปุมเลือกระบบการรับเสียง 

  ที่ตัวไมโครโฟนความถ่ีตอบสนอง  20 Hz – 20 kHz  หรือดีกวาไดนามิกเรนจ 124 dB หรือดีกวา 

  ความไว (Sensitivity) ไมนอยกวา 28 mv/pa คาซิกนอลนอยสเรโช ต้ังแต 78 dB-A ข้ึนไปคาอิมพิแดนซ  

  ระหวาง 150-300 โอหมคา Maximum SPL 135-155 dB SPL สําหรับ 0.5% THD   

 1.2 มีขาแขวนแบบยืดหดและปรับทิศทางไดพรอมอุปกรณล็อคเขากับไมโครโฟน 

 1.3 รับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป 

2. คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะพรอมจอ  สําหรับตัดตอเสียงและใหสัญญาณเสียง  จํานวน 1 เครื่อง ประกอบดวย 

2.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลกั (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็ว     

สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.4 GHz  และมหีนวยความจําแบบ L3 Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB  จํานวน          

1 หนวย 

2.2 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก มหีนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB 

2.3 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ไมนอยกวา 8 GB 

2.4 มีหนวยเกบ็ขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรอืดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB  จํานวน 1 หนวย 

2.5 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

2.6 มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา   

1 ชอง 

2.7 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว  จํานวน           

1 หนวย 

2.8 เมาส คียบอรด อยูภายใตตราสินคาชนิดเดียวกัน โดยประทบัตราเครื่องหมายการคาน้ันไวบนอุปกรณอยางถาวร 

จากโรงงานผลิต 

2.9 ติดต้ังซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
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14.  ชุดถายทําขาว สารคดี และผลิตรายการ   จํานวน  1  ชุด   

 

คุณลักษณะ 

1. มีชุดไมโครโฟนไรสายชนิดไมคหนีบเสื้อ (WirelessMicrophone)  แบบตัวสงสัญญาณ (Transmitter) 2 ตัว  

 ตัวรับสัญญาณ (Receiver)  1 ตัว 

 1.1 รองรับคลื่นยาน UHF มีระบบปองกันสัญญาณรบกวน  ระยะทางในการสงสญัญาณไมนอยกวา 50 เมตร 

 1.2 มีชองสญัญาณเสียงนําเขาทั้งแบบมินิแจ็ค และแบบ XLR  การรับสัญญาณเสียงนําเขา ชองสัญญาณทั้ง 2 ตัว 

  ตองแยกออกจากกัน ซาย-ขวา ของตัวเครื่องรับ 

2. กลองวีดิโอแบบมืออาชีพ หรือแบบก่ึงมืออาชีพ  จํานวน 1 ตัว 

 2.1 เปนแบบมีมอืจบั (GRIP) ดานบนหรอืแบบประทับไหล ดานบนมือจับมฮีอทชู (hot shoe) สําหรบัติดต้ัง 

  อุปกรณเสริม 

 2.2 สามารถบันทึกแบบ Full High Definition ความละเอียดที่ 1,920 x 1,080p หรอืสงูกวาและบันทึกแบบ 

  Standard Definition ได 

 2.3 สามารถบันทึกภาพลงบนหนวยความจําแบบเอสดีการด (SD/SDHC)  

 2.4 มีชองมองภาพ View Finder และมีจอมองภาพ LCD ขนาดไมนอยกวา 2.5 น้ิว 

 2.5 สามารถบันทึกภาพน่ิงความละเอียดไดไมนอยกวา 1.5 MP 

 2.6 สามารถซูม Optical ไดไมนอยกวา 12 x 

 2.7 มีชองตออุปกรณออกจากตัวกลองสําหรบัแสดงผลภาพและเสียงแบบ HDMI และ COMPOSITE  หรือมากกวา 

 2.8 มีไมโครโฟนในตัวกลอง และไมโครโฟนแบบแยกติดต้ังบนฮอทชู (hot shoe) และมีชองตอสําหรบัไมโครโฟนเสรมิ 

 2.9 มีชองตอหฟูงแบบสเตอรโิอ (Headphone Stereo Output) 

 2.10 รับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป 

3. ชุดฐานกลองวีดิโอแบบ Steadicam  จํานวน 1 ชุด  

 3.1 ประกอบดวยเสื้อ (LoadVest) 1 ตัว แขนสปริงเด่ียว (Single Arm)1 อัน  พรอมชุดอุปกรณยึดติดครบชุด  

  และฐานกลองลดการสั่นไหว (Steadicam) 1 อัน   

 3.2 ฐานกลองวีดิโอ(Steadicam) สามารถรบันํ้าหนักได 3 กก. ข้ึนไป 

 3.3 อุปกรณทั้งหมดทําจากวัสดุนํ้าหนักเบา แข็งแรง 

 3.4 รับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป 
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15.  เครื่องพิมพระบบ Inkjet  แบบ Photo Printer   จํานวน  1  เครื่อง   

 

คุณลักษณะ 

1. เปนเครื่องพิมพระบบ Inkjet แบบ Photo Printer สําหรับการพิมพภาพถาย 

2. ความละเอียดในการพิมพสงูสุดสามารถพมิพไดที ่48000 x 2400 dpi หรือ 5760 x 1440 dpi หรือสูงกวา 

3. ระบบหมึก 8-color หรือมากกวา 

4. รองรับกระดาษ Photo ขนาดใหญสุดไดถึง ขนาด A3+ สามารถพิมพแบบไรขอบ (Borderless Photo) ไดทั้งขนาด  

 A3+ , A4 ,5 x 7 และ 4 x 6  

5. ความเร็วในการพมิพแบบ Photo Approk หรือ PT ไรขอบในกระดาษ A4 ที่ความเร็วไมเกิน 3.5 นาที  และกระดาษ 

 ขนาด A3+ ที่ความเร็วไมเกิน 5 นาท ี

6. รองรับวัสดุการพมิพไดทั้งกระดาษโฟโต กระดาษผาใบ (แคนวาส) สต๊ิกเกอร แผน CDs และ DVDs หรือมากกวา 

7. สามารถเช่ือมตอไดทั้งแบบ USB 2.0  และแบบเครือขาย (Ethernet) หรือมากกวา 

8. รับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป 

 

 

 

 

 

 

 


