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รายละเอียดแนบทา้ยประกาศ เลขที่ 12/2562 
 

รายละเอียดงานจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จํานวน 4 รายการ 
1. ชุดระบบภาพประจําห้องเรียนและห้องบรรยาย ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

1.1. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดอย่างน้อย 381 X 508 ซม. (เส้นทแยงมุม 240 นิ้ว) พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 

1.1.1. มีขนาดจอภาพวัดทแยงมุมอย่างน้อย 240 นิ้วหรือไม่น้อยกว่า381 X 508 ซม. 
1.1.2. เป็นจอรับภาพแบบควบคุมการข้ึนลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
1.1.3. มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดท่ีสามารถควบคุมการข้ึนลงของจอภาพได้ ทุกตําแหน่งและหยุด

อัตโนมัติเม่ือข้ึนสุดหรือลงสุด 
1.1.4. มีสวิทช์ เพ่ือควบคุมการข้ึนลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตําแหน่ง 
1.1.5. เนื้อจอไม่มีรอยต่อ เป็นผืนเดียวกันท้ังหมด 
1.1.6. เนื้อจอสีขาว ชนิด Matte White ด้านหลังเคลือบสีดําทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติด

ไฟและสามารถทําความสะอาดได้ 
1.1.7. กระบอกออกแบบให้สามารถสามารถติดต้ังได้ท้ังแบบยึดกับผนังหรือแขวนเพดานได้ 
1.1.8. มีสวิตช์ควบคุมแบบมีสายใช้งานร่วมกับรีโมทแบบไร้สาย ระบบคลื่นวิทยุ 
1.1.9. มีระบบป้องกันการ Overload และตัดไฟอัตโนมัติ เพ่ือป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ 
1.1.10. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ซ 
1.1.11. รับประกัน 1 ปี 
1.1.12. การติดต้ัง 

1.1.12.1. ทําการติดต้ังตามจุดท่ีมหาวิทยาลัยฯกําหนดไว้ 
1.1.12.2. มีขายึดท่ีทําด้วยเหล็ก สามารถรับน้ําหนักของจอได้ดี 
1.1.12.3. ทําการเดินระบบไฟฟ้าด้วยสาย VAF ขนาดไม่น้อยกว่า 3 X 1.5 ไว้ในราง

พลาสติกให้เรียบร้อย 
1.1.12.4. ทําการติดต้ังกล่องเก็บจอภาพ พร้อมระบบสายไฟจ่ายจอภาพ 
 

1.2. เครื่องฉาย LCD โปรเจคเตอร์ขนาด 5,500 ANSILUMENS  พร้อมติดตั้งจํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ    
1.2.1.เป็นเครื่องฉายภาพชนิด  LCD 
1.2.2.สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์   XGA (1024  x 768) 
1.2.3.ให้ความสว่างในการฉายภาพ  5500  ANSI Lumens 
1.2.4.สามารถต่อเชื่อมสัญญาณอย่างน้อยชนิด  HDMI จํานวน 2 ชุด  D-Sub 15pin  2 Input , 

Monitor Output  D-Sub 15pin จํานวน 1 ชุด 
1.2.5.มีช่องสัญญาณเสียงเข้า 3 Input, และสัญญาณเสียงออก 1 Output 
1.2.6.สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่ขนาด   30 – 300  นิ้ว 
1.2.7.หลอดไฟ มีอายุการใช้งานปกติยาวนานถึง  5,000  ชั่วโมงและสามารถปรับการทํางานของ

หลอดไฟให้เป็นระบบประหยัดพลังงาน  Eco-mode ทําให้อายุการใช้งานของหลอดเพ่ิมข้ึนเป็น   
10,000  ชั่วโมง 
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1.2.8.อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast  Ratio)  15000 : 1 
1.2.9.สามารถแก้ไขรูปสี่เหลี่ยมคางหมูท้ังแนวต้ังและแนวนอนได้ + / - 30  องศา 
1.2.10. สามารถแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแบบอัตโนมัติ 
1.2.11. มีลําโพงติดต้ังในตัวเครื่อง  ขนาดอย่างน้อย  16  Watt 
1.2.12. รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี (หลอดภาพรับประกัน  1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง) อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน 

 
1.3. อุปกรณ์เลือกและแปลงสัญญาณเป็น VGA/HDMI  จํานวน  1 เครื่อง 

คุณลักษณะ 
1.3.1.สัญญาณขาเข้าประกอบด้วยอย่างน้อย HDMI 3 ชุด,VGA 3 ชุด,Component Video 1 ชุด

,Composite Video 1 ชุด,RCA(L/R) 2 ชุด,Mini-jack 3.5mm.จํานวน 6 ชุด 
1.3.2.สัญญาณขาออกประกอบด้วยอย่างน้อย HDMI 2 ชุด,VGA 1 ชุด,Coaxial 1 ชุด, Mini-jack 

3.5mm.จํานวน 1 ชุด 
1.3.3.ระดับสัญญาณขาเข้าสูงสุด UXGA และ 1080p 
1.3.4.ระดับสัญญาณขาออกสูงสุด WUXGA(RB) และ 1080p 

 
1.4. งานติดตั้ง 

คุณลักษณะ 
1.4.1.มีแปลนวงจรระบบประกอบการเสนอราคา  
1.4.2.ติดต้ังฐานโปรเจคเตอร์แบบปรับมุมได้ 
1.4.3.HDMI EXTENDER ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
1.4.4.สายสัญญาณ AudioและVGA อย่างดี ยาวไม่น้อยกว่า 5 ม. สําหรับใช้งานหน้าเวที 
1.4.5.สายสัญญาณ Audio ชนิดสเตอริโอ ยาวไม่น้อยกว่า 40 ม. เวที-คอลโทรล 
1.4.6.สาย VGAและ HDMI ยาวไม่น้อยกว่า 20 ม. คอลโทรล-โปรเจคเตอร์ 
1.4.7.VGA & Audio Inlet หน้าเวที  
1.4.8.Sensor Remote สําหรับโปเจคเตอร์ เพ่ือควบคุมผ่านรีโมทภายในห้องคอนโทรล 
1.4.9.งานติดต้ังอุปกรณ์เก่ียวข้องท้ังระบบโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ 

 
2. ชุดเครื่องเสียงประจําห้องเรียนและห้องบรรยาย  ตําบลบ้านดู่  อําภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

จํานวน  1 ชุด  
2.1. เครื่องขยายเสียง (Power Amp) 400+400 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะ 
2.1.1.มีกําลังขยายไม่ตํ่ากว่า  400+ 400 วัตต์ @ 8 ohm. , 700+700 วัตต์ @ 4 ohm.  
2.1.2.ค่าการตอบสนองความถ่ี ( Frequency Response )ไม่น้อยกว่า  10Hz – 50 KHz 
2.1.3.ค่าผิดเพ้ียนทางฮาร์โมนิค ท่ี  20 Hz – 20 kHz  ท่ี Half Power 8 Ohms/Bridge ไม่มากกว่า  0.05% 
2.1.4.อัตราส่วนสัญญาณรบกวน ( S/N Radio ) ไม่ต่ํากว่า  105 dB 
2.1.5.อัตราการขยายแรงดันสูงสุด ( Voltage Gain )  ไม่น้อยกว่า  32 dB 
2.1.6.ค่าความต้านทานท่ีช่องสัญญาณเข้าไม่มากกว่า 30 Kohm. ( balance ), 15 Kohm.(unbalance) 
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2.1.7.มีปุ่ม Power สําหรับเปิด – ปิด เครื่อง ด้านหน้าเครื่อง 
2.1.8.มีปุ่ม Attenuator จํานวน 2 ตัว  เพ่ือ เพ่ิม-ลด ระดับสัญญาณ ได้ไม่น้อยกว่า  30 ระดับ ด้านหน้าเครื่อง 
2.1.9.ช่องต่อสัญญาณขาเข้า  เป็นแบบ  COMBO หรือดีกว่า 
2.1.10. ช่องต่อสัญญาณขาออก  เป็นแบบ Binding posts หรือแบบ SPEAKON 
2.1.11. มีพัดลมระบายความร้อนแบบแปรผันในตัว 
2.1.12. ใช้แรงดันไฟฟ้า  220 V AC  //  50 Hz 
2.1.13. มีหนังสือรับรองอะไหล่และการบริการหลังการขาย 
2.1.14. รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 

 
2.2. เครื่องขยายเสียง (Power Amp) 800 +800 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะ 
2.2.1.มีกําลังขยายไม่ตํ่ากว่า  800+ 800 วัตต์ @ 8 ohm. , 1250+1250 วัตต์ @ 4 ohm. , 2400 วัตต์ 

@ 8 ohm. Bridge ( ท่ี  20Hz - 20 kHz ) 
2.2.2.ค่าการตอบสนองความถ่ี ( Frequency Response )ไม่น้อยกว่า  10Hz – 50 KHz  
2.2.3.ค่าผิดเพ้ียนทางฮาร์โมนิค ท่ี  20 Hz – 20 kHz  ท่ี Half Power 8 Ohms/Bridge ไม่มากกว่า  0.05% 
2.2.4.อัตราส่วนสัญญาณรบกวน ( S/N Radio )   ไม่ต่ํากว่า    105 dB 
2.2.5.อัตราการขยายแรงดันสูงสุด ( Voltage Gain )  ไม่ต่ํากว่า  32 dB 
2.2.6.ค่าความต้านทานท่ีช่องสัญญาณเข้าไม่มากกว่า 30 Kohm. (balance), 15 Kohm. (unbalance ) 
2.2.7.มีปุ่ม Power สําหรับเปิด – ปิด เครื่อง ด้านหน้าเครื่อง 
2.2.8.มีปุ่ม Attenuator จํานวน 2 ตัว เพ่ือ เพ่ิม-ลด ระดับสัญญาณ ได้ไม่น้อยกว่า  30 ระดับ ด้านหน้าเครื่อง 
2.2.9.มีสวิทซ์  Mode เพ่ือเลือก (Stereo/Bridge/Parallel) ด้านหลังเครื่อง 
2.2.10. ช่องต่อสัญญาณขาเข้า  เป็นแบบ  Neutrik Combo หรือดีกว่า  
2.2.11. ช่องต่อสัญญาณขาออก  เป็นแบบ Binding posts หรือแบบ SPEAKON 
2.2.12. มีพัดลมระบายความร้อนแบบแปรผันในตัว 
2.2.13. ใช้แรงดันไฟฟ้า  220 V AC  //  50 Hz 
2.2.14. มีหนังสือรับรองอะไหล่และการบริการหลังการขาย 
2.2.15. รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 

 
2.3. เครื่องผสมเสียง (Mixer)  16 Ch จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะ 
2.3.1 จํานวนช่องต่อสัญญาณ Input ไม่น้อยกว่า  16 ช่อง 
2.3.2 ค่าการตอบสนองความถ่ี   : 20 Hz – 48 KHz ,(+0.5 dB / – 1.5 dB ) 
2.3.3 ค่าผิดเพ้ียนทางฮาร์โมนิค  :  ไม่มากกว่า 0.03% @ +14 dBu(20 Hz-20kHz) 
2.3.4 มีช่องสัญญาณสําหรับต่อสัญญาณสเตอริโอ  ไม่น้อยกว่า   2 ช่อง 
2.3.5 ช่องต่อสัญญาณเข้ามีข้ัวต่อ แบบ XLR , แบบ TRS Phone jack  , แบบ RCA หรือดีกว่า 
2.3.6 มีช่องสัญญาณ Stereo Output  ซ้าย-ขวา เป็นแจ็คชนิด  XLR หรือดีกว่า 
2.3.7 มีช่องสัญญาณ Group Out     อย่างน้อย 4 ช่อง 
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2.3.8 มีช่องสัญญาณ AUX Send     อย่างน้อย  4 ช่อง 
2.3.9 มีช่องต่อแบบดิจิตอล ชนิด USB 
2.3.10 มีปุ่มปรับแต่งเสียงของช่องสัญญาณเข้า  อย่างน้อย 3 ช่วงความถ่ี  +/- 15dB  (High 10 KHz /  

Mid 2.5KHz-5KHz  /  Low 100 Hz ) 
2.3.11 มีโปรแกรมการแต่งเสียงอยู่ภายในเครื่องอย่างน้อย 24 โปรแกรม 

 
2.3.12 มีระบบจ่ายไฟกระแสตรง +48V ( Phantom Power )  กรณีใช้ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ 
2.3.13 ใช้แรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ  100-240 V 50Hz/60 Hz 
2.3.14 คู่มือการใช้งาน เป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ 
2.3.15 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 

              
2.4. เครื่องประมวลสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะ 
2.4.1. มีอิควอไลเซอร์ท้ังแบบกราฟฟิค และ พาราเมติค (Graphic  and Parametric EQ) พร้อมระบบ 

   Auto EQ 
2.4.2. มีระบบป้องกันการหอน (Feedback Suppression) 
2.4.3. มีระบบแบ่งสัญญาณ Crossover Full Range, 2 ทาง หรือ 3 ทาง 
2.4.4. มีระบบบีบอัดสัญญาณในตัว (dbx Compression) 
2.4.5. มีระบบรักษาระดับสัญญาณไม่ให้เกินท่ีกําหนด (Stereo PeakPlus Output Limiters) 
2.4.6. ให้กําเนิดสัญญาณ White/Pink Noise ได้ในตัว 
2.4.7. ช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ Female XLR2 ช่อง และสําหรับ RTA Mic  อีก 1 ช่อง 
2.4.8. ช่องสัญญาณออกแบบ Male XLR จํานวน  6 ช่อง 
2.4.9. ระบบถอดรหัสสัญญาณ A/D & D/A 24 Bit 
2.4.10. มีโปรแกรมของผู้ใช้ 75 โปรแกรม บันทึกได้ในตัวเครื่อง 
2.4.11. ช่องต่อสัญญาณ LAN port 
2.4.12. มีฟังชั่นควบคุมผ่านมือถือ / แท๊ปเล็ต ผ่าน Application 
2.4.13. ค่าความต้านทานขาเข้า มากกว่า 50 กิโลโอห์ม 
2.4.14. ระดับสัญญาณขาเข้าสูงสุด +20 dBu 
2.4.15. ค่าความต้านทานขาออก 120 โอห์ม 
2.4.16. สัญญาณออกสูงสุด(Max Output Level:) +20 dBu 
2.4.17. ค่าไดนามิคเรนจ์ (Dynamic Range): ไม่น้อยกว่า 110 dB A-weighted 
2.4.18. ตอบสนองความถ่ี (Frequency Response): 20 Hz - 20 kHz,  +/-0.5 dB 
รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 
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2.5. ลําโพง Linearray จํานวน 4 ตู้ 
คุณลักษณะ 
2.5.1. ความสามารถในการตอบสนองความถ่ี 55 Hz-19 kHz 
2.5.2. ความต้านทาน 8 โอห์ม 
2.5.3. มีมุมกระจายเสียง 90 องศา ในแนวราบ และ 60 องศาในแนวด่ิง 
2.5.4. ทนกําลังขับสูงสุด 400 วัตต์ (Max) 
2.5.5. ความไว (Sensitivity) 95 dB SPL 
2.5.6. จุดตัดความถ่ี 1.4 kHz 
2.5.7. ลําโพงเสียงแหลมชนิด Titanium Compression 
2.5.8. ลําโพงเสียงทุ้ม 2X8 นิ้ว 
2.5.9. ข้ัวสัญญาณเข้าเป็นแบบ 2 Speakon Parallel 
2.5.10. มีหนังสือรับรองอะไหล่และการบริการหลังการขาย 
2.5.11. รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 

    
2.6. ลําโพง Bass ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 ตู้ 

คุณลักษณะ 
2.6.1 เป็นตู้ลําโพงแบบความถ่ีต่ําขนาดอย่างน้อย 18  นิ้ว 1 ดอก 
2.6.2 ตอบสนองความถ่ีอย่างน้อย 35 Hz- 250 Hz 
2.6.3 Crossover Frequency    30 Hz- 100 Hz 
2.6.4 กําลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ 
2.6.5 ความต้านทาน 8 Ohms 
2.6.6 ความไว SENSITIVITY   98 dB 
2.6.7 ข้ัวสัญญาณเข้าเป็นแบบ Speakon 2 ชุด 
2.6.8 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 
 

2.7. สายลําโพงชนิดไส้ทองแดงผสม จํานวน  150 เมตร 
คุณลักษณะ 
2.7.1. ใช้สายลําโพง ขนาดอย่างน้อย 14 AWG.ในการเดินสายสัญญาณลําโพง 
2.7.2. มีการเดินสายและติดต้ังเข้าระบบท้ังหมด ณ.อาคารสถานท่ี ท่ีกําหนด 
 

2.8. ชุดแขวนลําโพง เพดาน จํานวน 2 ชุด 
คุณลักษณะ 
2.8.1. สามารถใช้งานร่วมกับลําโพงในข้อ 9.5 ชุดละ 2 ตู้ ได้เป็นอย่างดี 
2.8.2. ติดต้ังยึดกับโครงสร้างอาคารเพ่ือความแข็งแรง 
2.8.3. ขาลําโพงทําจากโลหะพ่นสี  มีความแข็งแรง และ สวยงาม 
2.8.4. สามารถปรับมุมตัวลําโพงได้ 
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2.9. ไมโครโฟน พร้อมสายยาว 10 เมตร จํานวน 4 ตัว 
คุณลักษณะ 

2.9.1 เป็นไมโครโฟนสาย แบบ ไดนามิค ( Dynamic ) 
2.9.2 ทิศทางการรับเสียงเป็นแบบ Unidirectional (cardioid) 
2.9.3 ค่าความต้านทานขาออก (Output Impedanced )  ไม่เกิน 150  ohm. 
2.9.4 ค่าความไวในการตอบสนอง ( sensitivity )  -55dBV/Pa,(1.79mv),1 Pa = 94 dB SPL 
2.9.5 การตอบสนองความถ่ีในช่วง ( Frequency Response ) ไม่น้อยกว่า  50 Hz – 16 KHz 
2.9.6 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 
 

2.10. ไมค์โครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 

2.10.1 เป็นไมค์โครโฟนไร้สายแบบ 1 รีซิฟเวอร์ 2 ไมค์โครโฟน 
2.10.2 เลือกใช้งานได้ 8 แชนแนลต่อ 1 เครื่อง 
2.10.3 สามารถใช้งานได้พร้อมกัน ได้อย่างน้อย 4 เครื่อง 
2.10.4 ภาครับ 2 เสาอากาศ แบบ Diversity 
2.10.5 ช่วงความถ่ีท่ีใช้ ระหว่าง 794-806 MHz 
2.10.6 มีสวิทปรับระดับสัญญาณออกเป็น  MIC หรือ LINE ได้ 
2.10.7 ระยะการทํางาน ไม่น้อยกว่า 70 เมตร 
2.10.8 การตอบสนองความถ่ีช่วงกว้างไม่น้อยกว่า 50-15,000 Hz 
2.10.9 สามารถปรับกําลังส่งของไมค์ได้เป็น 1 มิลลิวัตต์ หรือ 10 มิลลิวัตต์ 
2.10.10  ช่องต่อสายสัญญาณจากเครื่องรับมีท้ังแบบ XLR และ ¼” Unbalance 
2.10.11  ความแรงของสัญญาณ Output สูงสุด -19dBV(XLR) หรือ -5 dBV(1/4”) 
2.10.12  ใช้แบตตารี่ขนาด AA จํานวน 2 ก้อน 
2.10.13  อายุการใช้งานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง 
2.10.14  Dynamic range มากกว่า 90 dB,A-weighted 
2.10.15  ความเพ้ียน System Distortion น้อยกว่า 1% (ท่ี +/- 48kHz deviation,1 kHz Tone) 
 

 
2.11. เครื่องเล่นบูลเรย์  จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะ 
2.11.1 เป็นเครื่องเล่นบูลเรย์ Full HD 1080p 
2.11.2 สามารถเล่นแผ่นได้อย่างน้อย Blu-Ray,DVD+-R,DVD+-RW,CD DA,CD-R,CD-RW,VCD 1.1 
2.11.3 สามารถเล่น File MKV,AVCHD,WMV,DivX,DivX HD,JPEG 
2.11.4 รองรับระบบเสียง Dolby Digital,Dolby Digital Plus / TrueHD,DTS-HD Bitstream 

Output 
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2.11.5 มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อชนิด HDMI 
2.11.6 มีช่องต่อชนิด USB 2.0 

 
2.12. ลําโพงมอนิเตอร์ในห้องคอนโทรล จํานวน 2 ตัว 

คุณลักษณะ 
2.12.1 ลําโพงมอนิเตอร์ ขนาด 5.25 นิ้ว 
2.12.2 มีแอมป์ในตัวแบบ 2 ทาง ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ 
2.12.3 ตอบสนองความถ่ี 50Hz-20kHz 
2.12.4 ชนิดข้ัวต่อขาเข้าชนิด XLR,1/4 TRSและ RCA 
2.12.5 ระดับสัญญาณเข้าสูงสุด 14 dBu 
2.12.6 มีจุดตัดความถ่ี 3.2 kHz fixed 
2.12.7 มีครอสโอเวอร์ชนิด Active 
2.12.8 ลําโพงเสียงแหลม ขนาด 1 นิ้ว 
2.12.9 ความดังสูงสุด 100 dB SPL@1M 

 
2.13. ตู้วางเครื่องเสียงชนิด 3 ฝา ขนาด 12U จํานวน 1 ชุด 

คุณลักษณะ 
2.13.1 เป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยม ใช้สําหรับเก็บเครื่องเสียง ท่ีมีความเหมาะสม 
2.13.2 ตัวตู้ทําจากไม้อัดบุผิวด้วยอลูมิเนียมเพ่ือความสวยงาม 
2.13.3 มีฉากเหล็กสําหรับยึดปีกเครื่อง ด้านหน้า และ หลัง จํานวน 4 เส้น 
2.13.4 มีหูหิ้วสปริง ข้างละ 2 ตัว เพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
2.13.5 มีตัวรับน้ําหนักเครื่อง ท้ังด้าน ซ้าย และ ขวา 
2.13.6 มีล้อเลื่อน ท้ังสี่มุมเพ่ือความสะดวกในการขนย้าย 
2.13.7 มีฝาปิดด้านหน้าและหลัง พร้อมล็อค 
2.13.8 สามารถเปิดด้านบนเพ่ือวางมิกเซอร์ได้ 

 
2.14. งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 งาน  

2.14.1. มีแปลนวงจรระบบประกอบการเสนอราคา 
2.14.2. มีผลงานการติดต้ังงานลักษณะเดียวกันนี้เพ่ือประกันคุณภาพการติดต้ัง แนบมาด้วย 
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3. ชุดเครื่องเสียงประจําห้องเรียน ขนาด 120 วัตต์  ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
จํานวน 6 ชุด     

3.1 เครื่องเสียง ขนาด 120 วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

3.1.1 เป็นเครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงกําลังขยายไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 
3.1.2 สามารถต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า  3 ช่องและ AUX  ได้ไม่น้อยกว่า  2 ช่อง 
3.1.3 มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงอิสระแต่ละช่อง 
3.1.4 สามารถปรับเสียงทุ้ม +10 dB ท่ี 100Hz  และเสียงแหลมท่ี  +10 dB ท่ี 10 kHz 
3.1.5 ตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 50-20,000 Hz  ( + 3dB) 
3.1.6 สามารถต่อบันทึกเทปได้ Record  : 0dB,600 ohms, Unbalanced 
3.1.7 ช่องต่อกับลําโพงใช้ได้แบบ  High  Impedance  100V 
3.1.8 อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน  Over 60 dB 
3.1.9 มีค่าความเพ้ียน ( Distortion )  Under 1%  ท่ี 1 kHz 
3.1.10 ช่อง Mic 1 สามารถ Mutes ช่องสัญญาณอินพุทอ่ืนได้ 
3.1.11 มีไฟแสดงสถานการณ์ทํางานอยู่ท่ีหน้าเครื่อง 
3.1.12 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีการสํารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 
3.2 ลําโพงติดผนังชนิด 2 ทาง ขนาด 30 วัตต์ จํานวน 4 ตู้ 

คุณลักษณะ 
3.2.1 เป็นลําโพงท่ีออกแบบมาสําหรับยึดกับผนังหรือเพดานได้ 
3.2.2 เป็นลําโพงชนิด 2 ทาง 
3.2.3 มีกําลังขับ Maximum Input 30 วัตต์ และสามารถเลือกปรับขนาดวัตต์ได้หลายระดับ 
3.2.4 สามารถตอบสนองความถ่ีได้ไม่น้อยกว่า 80 Hz-20,000 Hz 
3.2.5 มีค่า SPL ไม่น้อยกว่า 90 dB ท่ี ( 1W/1 M) 
3.2.6 มีความต้านทานท่ี 8 โอห์มและสามารถเลือกปรับใช้งานเป็นแบบ Line 100 V และ 

70.7 V ได้ 
3.2.7 ตัดความถ่ีเสียงท่ี 4 KHz 
3.2.8 ลําโพงทําด้วยวัสดุ ABS resin 
3.2.9 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องขยายเสียง 
3.2.10 มีหนังสือรับรองอะไหล่และการบริการหลังการขาย 
3.2.11 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศ ยุโรป อเมริกา และญ่ีปุ่น เท่านั้น 
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3.3 ไมโครโฟน พร้อมสาย 10 เมตร  จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 

3.3.1 เป็นไมโครโฟนสาย แบบ ไดนามิค ( Dynamic/Moving Coil ) 
3.3.2 ทิศทางการรับเสียงเป็นแบบ cardioid 
3.3.3 ค่าความต้านทาน ( Impedanced )  ไม่เกิน 600  ohm. 
3.3.4 มีสวิท On/Off ท่ีตัวไมค์ 
3.3.5 มีน้ําหนักไม่เกิน 300 กรัม(10.58 ออนซ์) 
3.3.6 ค่าความไวในการตอบสนอง ( sensitivity at 1 kHz,opencuit voltage)  -53.5 

dBV/Pa1 (2.10mv) 
3.3.7 การตอบสนองความถ่ีในช่วง ( Frequency Response ) ไม่น้อยกว่า  70 Hz – 15 KHz 
3.3.8 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 

 
3.4 สายลําโพงขนาด 16 AWG. 80 เมตร 
3.5 งานติดตั้ง 1 ชุด 

คุณลักษณะ 
3.5.1 ปีกเหล็กยึดเครื่องขยายเสียงติดผนัง 
3.5.2 2 X Mono Phone Jack ติดบนเพลทอลูมิเนียมสกรีนชนิดของของสัญญาณ พร้อม

กล่องลอยหน้าห้องเรียน 
3.5.3 2 X RCA Plug ติดบนเพลทอลูมิเนียมสกรีนชนิดของสัญญาณ พร้อมกล่องลอยหน้าห้องเรียน 
3.5.4 ใช้สายสัญญาณไมค์แบบบาลานซ์ จากกล่องเพลทไปยังAMP จํานวนรวม 3 เส้น            

พร้อมแจ็คตามชนิดข้ัวสัญญาณเข้าของแอมป์ 
3.5.5 สายลําโพงใช้ขนาด 16 AWG หรือใหญ่กว่า 
3.5.6 รางเก็บสาย & อุปกรณ์งานติดต้ัง 
3.5.7 สายสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ สําหรับต่อกับโน้ตบุค ความยาว 5 เมตร จํานวน 1 เส้น 

 
4. ชุดเครื่องเสียงประจําห้องเรียน ขนาด 60 วัตต์  ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

จํานวน 7 ชุด       
4.1. เครื่องเสียง ขนาด 60 วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะ 
4.1.1 เป็นเครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงกําลังขยายไม่น้อยกว่า  60 วัตต์ 
4.1.2 สามารถต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า  3 ช่องและ AUX  ได้ไม่น้อยกว่า  2 ช่อง 
4.1.3 มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงอิสระแต่ละช่อง 
4.1.4 สามารถปรับเสียงทุ้ม +10 dB ท่ี 100Hz  และเสียงแหลมท่ี  +10 dB ท่ี 10 kHz 
4.1.5 ตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 50-20,000 Hz  ( + 3dB) 
4.1.6 สามารถต่อบันทึกเทปได้ Record  : 0dB,600 ohms, Unbalanced 
4.1.7 ช่องต่อกับลําโพงใช้ได้แบบ  High  Impedance  100V 
4.1.8 อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน  Over 60 dB 
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4.1.9 มีค่าความเพ้ียน ( Distortion )  Under 1%  ท่ี 1 kHz 
4.1.10 ช่อง Mic 1 สามารถ Mutes ช่องสัญญาณอินพุทอ่ืนได้ 
4.1.11 มีไฟแสดงสถานการณ์ทํางานอยู่ท่ีหน้าเครื่อง 
4.1.12 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีการสํารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 
4.2 ลําโพงติดผนังชนิด 2 ทาง ขนาด 30 วัตต์ จํานวน 2 ตู้  

คุณลักษณะ 
4.2.1 เป็นลําโพงท่ีออกแบบมาสําหรับยึดกับผนังหรือเพดานได้ 
4.2.2 เป็นลําโพงชนิด 2 ทาง 
4.2.3 มีกําลังขับ Maximum Input 30 วัตต์ และสามารถเลือกปรับขนาดวัตต์ได้หลายระดับ 
4.2.4 สามารถตอบสนองความถ่ีได้ไม่น้อยกว่า 80 Hz-20,000 Hz 
4.2.5 มีค่า SPL ไม่น้อยกว่า 90 dB ท่ี ( 1W/1 M) 
4.2.6 มีความต้านทานท่ี 8 โอห์มและสามารถเลือกปรับใช้งานเป็นแบบ Line 100 V และ 70.7 V ได้ 
4.2.7 ตัดความถ่ีเสียงท่ี 4 KHz 
4.2.8 ลําโพงทําด้วยวัสดุ ABS resin 
4.2.9 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องขยายเสียง 
4.2.10 มีหนังสือรับรองอะไหล่และการบริการหลังการขาย 
4.2.11 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศ ยุโรป อเมริกา และญ่ีปุ่น เท่านั้น 

 
4.3 ไมโครโฟน พร้อมสาย 10 เมตร  จํานวน 1 ตัว 

คุณลักษณะ 
4.3.1 เป็นไมโครโฟนสาย แบบ ไดนามิค ( Dynamic/Moving Coil ) 
4.3.2 ทิศทางการรับเสียงเป็นแบบ cardioid 
4.3.3 ค่าความต้านทาน ( Impedanced )  ไม่เกิน 600  ohm. 
4.3.4 มีสวิท On/Off ท่ีตัวไมค์ 
4.3.5 มีน้ําหนักไม่เกิน 300 กรัม(10.58 ออนซ์) 
4.3.6 ค่าความไวในการตอบสนอง ( sensitivity at 1 kHz,opencuit voltage)  -53.5 dBV/Pa1 

(2.10mv) 
4.3.7 การตอบสนองความถ่ีในช่วง ( Frequency Response ) ไม่น้อยกว่า  70 Hz – 15 KHz 
4.3.8 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 
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4.4 สายลําโพงขนาด 16 AWG. 50 เมตร 
4.5 งานติดตั้ง 1 ชุด 

4.5.1 ปีกเหล็กยึดเครื่องขยายเสียงติดผนัง 
4.5.2 2 X Mono Phone Jack ติดบนเพลทอลูมิเนียมสกรีนชนิดของของสัญญาณ พร้อมกล่อง

ลอยหน้าห้องเรียน 
4.5.3 2 X RCA Plug ติดบนเพลทอลูมิเนียมสกรีนชนิดของสัญญาณ พร้อมกล่องลอยหน้าห้องเรียน 
4.5.4 ใช้สายสัญญาณไมค์แบบบาลานซ์ จากกล่องเพลทไปยังAMP จํานวนรวม 3 เส้น พร้อมแจ็คตาม

ชนิดข้ัวสัญญาณเข้าของแอมป์ 
4.5.5 สายลําโพงใช้ขนาด 16 AWG หรือใหญ่กว่า 
4.5.6 รางเก็บสาย & อุปกรณ์งานติดต้ัง 
4.5.7 สายสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ สําหรับต่อกับโน้ตบุค ความยาว 5 เมตร จํานวน 1 เส้น 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


