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ป้ายประชาสัมพันธ์ LED Screen System จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 
1. จอแสดงผลแบบ LED จํานวน 1 หน่วย มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้  

1. บอร์ดแอลอีดี มีขนาด 4 เมตร x 2.4 เมตร 
2. โมดูลมีขนาดไม่น้อยกว่า 160 มม. x 160 มม.  
3. มี Pixel Configuration เป็น 1R 1G 1B  
4. โดยมีระยะ Pixel Pitch ไม่เกิน 10 มม. 
5. ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า กว้าง 400 dots และ สูง 240 dots รวม 96,000 dots 
6. ให้ความสว่างโดยรวมไม่ต่ํากว่า 7,000 cd/m2 พร้อมท้ังแสดงหลักฐานผลการทดสอบจาก

สถาบันท่ีน่าเชื่อถือภายในประเทศในวันยื่นซอง 
7. มีค่ามุมในการมองเห็น แนวระนาบ 110 องศา แนวด่ิง 55 องศา หรือดีกว่า  
8. ระยะมองภาพชัดเจนมากกว่า 20 เมตร 
9. โมดูลด้านหน้าต้องสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมได้ท่ีระดับ IP65 พร้อมท้ังแสดงหลักฐานผล

การทดสอบจากสถาบันท่ีน่าเชื่อถือภายในประเทศในวันยื่นซอง 
10. มีค่าอัตราการสะท้อนแสงบนจอภาพต่อวินาทีไม่น้อยกว่า 960Hz 
11. หลอด LED ท่ีใช้งานในจอแสดงผลต้องมีอายุการใช้งานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง 
12. แสดงเอกสารผลการทดสอบค่าหลอด LED 1R 1G 1B (Data Sheet) ในวันยื่นเอกสาร 
13. มีค่าจุดบอดน้อยกว่า 0.0003 
14. สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้า AC 180V-260V+/-10% 
15. สามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมิ -20 °C ถึง + 60 °C 
16. มีช่องต่อสัญญาณ HDMI, HDSDI, SDI, VGA, RJ45, YC เป็นอย่างน้อย 
17. สามารถทํางานได้กับระบบปฏิบัติงาน Microsoft Windows ได้ 
18. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยหากมีการแสดงผลท่ีผิดพลาดหรือโมดูล

แสดงผลเสียหรือชํารุด ผู้เสนอราคาต้องทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันทําการหลังจากได้รับแจ้ง 

 
2. Interactive TouchScreen สําหรับควบคุม จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะของดังนี้  

1. จอแสดงผลจะต้องมีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว วัดตามแนวทแยงมุม  
2. จอแสดงผลจะต้องรองรับการทัชสกรีนได้ 10 ทัช ใช้งานทัชสกรีน ในรูปแบบอินฟาเรด  
3. แสดงผลภาพด้วยความละเอียด 1,920x1,080 Pixel  
4. มีค่าความคมชัดไม่ต่ํากว่า 1,400:1 มีความสว่าง 370cd/m2 และสามารถแสดงสีได้ 8 bit 
5. มีช่องในการเชื่อมต่อ Input : VGA x1, Touch Port x2, HDMI x3, Mic x1, USB PC Port  

x2, USB  Media x2, Audio x1, RS232 x1, YPbPr  x1, RCA x1 Output : Audio x1, Spk x1 
6. มีลําโพงในตัวจอรับภาพ กําลังขับ 15 วัตต์ 2 ตัว และมีรีโมทคอนโทรล จํานวน 1 อัน 
7. สามารถอ่านไฟล์ รูปภาพ เพลง วีดีโอ และ .TXT ผ่าน USB ได้ โดยไม่ผ่าน Computer 
8. มีปุ่มคําสั่งและช่องต่อ USB อยู่ด้านหน้าเพ่ือสะดวกในการใช้งาน   
9. คุณสมบัติท้ังหมดจะต้องอยู่ภายใต้การใช้งานจากโปรแกรมของจอแอ็คทีฟเพียงโปรแกรมเดียว

เท่านั้น ซ่ึงไม่จําเป็นต้องนําเอาโปรแกรมอ่ืนๆ มาใช้งาน  
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10. โปรแกรมควบคุมสามารถลงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างไม่จํากัด  
11. โปรแกรมควบคุมการใช้งานรองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows หรือ MAC  
12. มีฟังก์ชั่นท่ีสามารถปรับจุดสัมผัสให้ตรง โดยสามารถบอกความละเอียด จํานวนกระดานท่ีต้องใช้

งาน และสามารถเลือกการปรับจุดสัมผัสได้ 3 รูปแบบ คือ 4, 9, 21 สามารถแสดงความละเอียดของจอได้ใน
แต่ละจุดท่ีทําการปรับจุดสัมผัส  

13. สามารถเลือกการใช้งานเมนูภาษาโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 15 ภาษา  
14. มีฟังก์ชั่นท่ีเปรียบเสมือนการใช้งานปากกาไม่น้อยกว่า 8 รูปแบบ 
15. มีฟังก์ชั่นในการ Slide Playback ท้ังหมดของหน้าท่ีสร้างผลงานไว้ โดยสามารถ Slide 

Playback แบบวนซํ้าได้ทุกสไลด์โดยไม่ต้องกดคําสั่งให้บันทึก  
16. มีฟังก์ชั่นแผ่นใสสําหรับเขียนอธิบายบนโปรแกรมต่างๆ ได้ทุกโปรแกรมได้อย่างสะดวก โดยต้อง

รองรับการเขียนด้วยฟังก์ชั่นปากกา  
17. มีฟังก์ชั่นแปลงจากลายมือเป็นตัวพิมพ์ เพ่ือความสวยงามและอ่านง่าย ซ่ึงจะต้องแปลงได้ท้ัง 

ภาษาอังกฤษ จีน และภาษาไทยจากโปรแกรมโดยตรง  
18. สามารถบันทึกภาพเครื่องไหว เป็นไฟล์นามสกุล .DPB, .AVI  
19. มีหน้าต่างแสดงภาพขนาดย่อของแผ่นงานหน้าต่างๆ เพ่ือแสดงพ้ืนท่ี ท่ีใช้งานท้ังหมดในหน้าจอ

เดียวกัน และมีฟังก์ชั่นขยายเข้า และขยายออก  
20. สามารถบันทึกเส้นท่ีเขียนลงโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และMicrosoft 

Power point ได้เป็นอย่างน้อย  
21. มีฟังก์ชั่นท่ีสามารถรองรับการเชื่อมต่อไปยังเครื่องถ่ายทอดภาพสามมิติ 
22. สามารถนาเสนอไฟล์รูปแบบต่างๆเพ่ือใช้ร่วมกับโปรแกรมกระดานได้ โดยรองรับไฟล์ชนิด 

.WMV, .AVI, .MOV, .MPG, .MPGE, .DAT, .RM, .RMVB, .ASF, .MP4, .FLV, .MKV, .VOB, .SWF, .MP3, 

.WAV, .WMA, .MID, .RA, .BMP, .CUR, .DIB, .EMF, .ICO, .WMF, .GIF, .JPG, .JPEG, .JPE, .JFIF, .PNG, 

.TIF, .TIFF และ .IMAGE  
23. โปรแกรมจะต้องสามารถเปิดคู่มือการใช้งานได้ทันทีเม่ือกดปุ่มในฟังก์ชั่นกระดาน  
24. มีฟังก์ชั่นการแทรกไฟล์วิดีโอท่ีสามารถสั่งหยุด เดินหน้า ถอยหลังไฟล์วิดีโอ และสามารถเขียนทับ

ไฟล์วิดีโอได้ทันที โดยท่ีวิดีโอไม่กลับไปเริ่มต้นใหม่ และสามารถควบคุมระดับเสียงของวิดีโอท่ีเปิดได้ทันทีโดย
ไม่ต้องลดเสียงจากคําสั่ง Windows หรือ เครื่องเสียง  

25. มีฟังก์ชั่นเครื่องคิดเลขเพ่ือช่วยในการคํานวณ และฟังก์ชั่นคีย์บอร์ดเสมือนสําหรับใช้พิมพ์เหมือน
อยู่บนแป้นพิมพ์จริง  

26. มีฟังก์ชั่นสั่งพิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์และสามารถเลือกท่ีจะพิมพ์บางส่วนของหน้าสไลด์ได้  
27. ผู้เสนอราคามีเอกสารหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่าย, หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และหนังสือแจ้ง

การรับประกันสําหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ จากบริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ประจําประเทศไทย 
28. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี แบบ Onsite Service ณ สถานท่ีติดต้ัง

ภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 



-3- 
 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้  
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 

Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย  
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี

หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB มีช่องต่อจอภาพภายนอกแบบ VGA หรือ HDMI หรือ DVI เป็นอย่าง
น้อย 

4. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
5. มีหน่วยประมวลผลระบบเสียงท่ีรองรับระบบเสียงแบบ HD หรือ High-Definition หรือ 5.1 

Surroundหรือดีกว่าท่ีมีช่องต่อระบบเสียงทางด้านหน้าเครื่องจํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องสําหรับ Microphone 
และ Headphone และทางด้านหลังเครื่องจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องสําหรับ Microphone, Line-in และ 
Line-out 

6. บนเมนบอร์ดต้องมีอุปกรณ์ TPM v1.2 หรือดีกว่าซ่ึงทําหน้าท่ีในการเข้ารหัสและถอดรหัสของ
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการรักษาความปลอดภัย 

7. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
จํานวน 1 หน่วย  

8. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
9. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
10. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ เชื่อมต่อกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port  
11. ตัวเครื่อง (Case) เป็นแบบ Small Form Factor หรือ Case ท่ีมีขนาดเล็กกว่า สามารถวางใช้

งานได้ท้ังแนวต้ังและแนวนอน ติดต้ังแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ติดต้ังในตัวเครื่องแบบประหยัดพลังงาน
ขนาดไม่เกิน 220 Watts และมีข้อความแสดงหรือมีการแจ้งเตือนเม่ือมีการเปิดฝาเครื่อง 

12. เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นท่ีเสนอต้องได้รับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจาก FCC 
หรือ CE เป็นอย่างน้อย มาตรฐานด้านความปลอดภัยจาก UL หรือ CSA หรือ CE หรือ IEC เป็นอย่างน้อย 
และมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมจาก EPEAT ในระดับ Gold เป็นอย่างน้อย โดยมีเอกสารแสดงประกอบการ
เสนอราคา 

13. ผู้เสนอราคามีเอกสารหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่าย, หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และหนังสือแจ้ง
การรับประกันสําหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ จากบริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ประจําประเทศไทยโดยมีเอกสาร
แสดงประกอบการเสนอราคา 

14. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีสาขาสํานักงานและศูนย์บริการของตัวเองต้ังอยู่ในประเทศไทยท่ี
ได้รับมาตรฐาน ISO9000Series โดยมีเอกสารแสดง เพ่ือรองรับการให้บริการหลังการขายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

15. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี แบบ Onsite Service ณ สถานท่ีติดต้ัง
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
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4.  ข้อกําหนดโครงสร้างติดต้ังป้าย LED Screen 
1. ผู้เสนอราคาต้องทําการออกแบบ โครงสร้างรองรับป้าย LED ท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง และ

เหมาะสมต่อสถานท่ีติดต้ัง สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมการใช้งานกลางแจ้ง ทนต่ออัตราแรงลม หรืออ่ืนๆได้
เป็นอย่างดี มีการทาสีโครงสร้างด้วยสีรองพ้ืนอย่างดีและทาสีภายนอกด้วยสีท่ีมีเนื้อหาแน่นสูง โดยผู้เสนอราคา
ต้องเสนอแบบโครงสร้าง ท่ีได้รับการรับรองจากวิศวกรรมโยธาระดับภาคีหรือสามัญ หรือวุฒิวิศวกร พร้อม
ตารางในการคํานวณในวันยื่นซอง 

2. สถานท่ีติดต้ัง หน้าอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร วัดความ
สูงจากระดับพ้ืนท่ีติดต้ังถึงระดับขอบด้านล่างของโครงสร้างฐานป้าย 

3. มีกรอบคอมโพสิตหุ้มจอ LED และเสารับจอภาพเพ่ือความสวยงาม 
4. โครงสร้างฐานรากถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและต้องมีวิศวกรโยธารับรองโดยแนบเอกสารสําเนา

ผู้รับรอง สําหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ แสดงประกอบการเสนอราคา 
5. โครงสร้างท่ีเสนอต้องทําจากเหล็กท่ีมีคุณภาพและเป็นเหล็กใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้อง

ออกแบบให้มีวิธีการซ่อมบํารุงรักษาได้โดยง่าย 
6. ผู้เสนอราคาต้องทําการตรวจสอบระดับการติดต้ังจอแสดงภาพบนโครงสร้างจอแสดงภาพ โดย

ระดับดังกล่าวต้องสามารถทําให้มีระยะในการมองเห็นจอแสดงภาพได้ชัดเจน ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อลักษณะ
และขนาดของโครงสร้างจอแสดงภาพ 

7. ชุดอุปกรณ์ต่อพวงทางด้านการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
7.1 มีอุปกรณ์ป้องกันการเสียหายท่ีเกิดจากแรงดันไฟฟ้ากระโชกแรงกับไฟฟ้าเหนี่ยวนําท่ี

เกิดจากฟ้าผ่าฟ้าแลบท่ีซ่ึงปนเข้ากับกระแสไฟฟ้าสลับ 220 volt 50Hz 
7.2 มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจรไฟฟ้า (circuit breaker) 
7.3 มีวงจรป้องกันสัญญาณรบกวนระบบไฟฟ้า (Noise Filter) เพ่ือให้อุปกรณ์ใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.4  อุปกรณ์ต่อพวงนี้ต้องใช้สายไฟขนาดไม่น้อยกว่า 3x2.5 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1.8 

เมตรพร้อมเต้าเสียบและเต้ารับ (universal socket) ด้านหน้าจํานวน 1 จุด และด้านหลังจํานวน 9 
จุดไว้ใช้งาน 

7.5 มีอุปกรณ์ตรวจนับจํานวนครั้งของการเกิดไฟฟ้ากระโชกแบบช่วงยาว (TOVs) ท่ีเกิดใน
ระบบไฟฟ้าโดยแสดงผลการนับเป็นแบบ LED และแสดงจํานวนตัวเลขไม่น้อยกว่า 3 หลัก 

7.6 อุปกรณ์ป้องกันจะต้องมีขนาด 1u หรือ สามารถติดต้ังในตู้ Rack ขนาด 19นิ้วได้ 
7.7 ชุดอุปกรณ์ป้องกันนี้ต้องสามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเกิด การลัดวงจรไฟฟ้า 

การรบกวนระบบไฟฟ้า ไฟกระชาก แก่ จอแสดงผลแบบ LED จอ Interactive TouchScreen และ 
คอมพิวเตอร์ควบคุมได้เป็นอย่างดี 

7.8 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสาร หนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายหรือหนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑ์  
8. มีการรับประกันโครงสร้างและการติดต้ังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยแสดงหลักฐานหนังสือการ
รับประกัน มาในวันยื่นซอง 

 
****************************** 


