
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ระบบเสียง ภาพ แสงสว่างบนเวที และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ 

พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------- 

          มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง ภาพ แสงสว่างบนเวที 
และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

   ครุภัณฑ์ระบบเสียง ภาพ แสงสว่างบนเวที และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง จํานวน ๑ ระบบ  

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
                   ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าหรือรับจ้างตามเอกสารประกวดราคานี้  
                   ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อ ในรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน ชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตาม ระเบียบทางราชการ 
                   ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                   ๔. ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาแก่ 
มหาวิทยาลัยฯ ณ วันประกวดราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม 
                ๕. ผู้ท่ียื่นความจํานงขอซื้อเอกสารประกวดราคาและผู้มาฟังคําชี้แจงต้องเป็นผู้มีอํานาจในการทํานิติ
กรรมในนามของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคา หรือมาฟังคําชี้แจงด้วยตนเองได้สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอ่ืน หรือหุ้นส่วน หรือ พนักงาน      
คนหนึ่งคนใด เป็นผู้ดําเนินการแทนได้ ท้ังนี้โดยผู้มาติดต่อขอกระทําแทนบริษัท/ห้างดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบ
อํานาจท่ี ลงนามโดยกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอํานาจกระทําการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมท้ังประทับตรา
สําคัญของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) มามอบต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหลักฐานด้วย 
                ๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นรายเดียวกับผู้ท่ีซื้อเอกสารประกวดราคานี้เท่านั้น จะโอนสิทธิให้รายอ่ืนทํา
การยื่นซองประกวดราคาแทนมิได้ และผู้เสนอราคาแต่ละรายจะยื่นหนังสือประกวดราคามากกว่าหนึ่งฉบับไม่ได้ ใน
กรณีท่ีผู้เสนอราคาเป็นบริษัทนิติบุคคลร่วมค้า สามารถให้บริษัทร่วมค้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ท่ีซื้อเอกสารประกวด
ราคาก็ได ้
                 ๗. ในกรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานท่ียื่นในการเสนอราคาของผู้เข้าประกวดราคา รายใดไม่ถูกต้อง
หรือไม่บริบูรณ์ให้อยู่ในวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีจะรับการเสนอราคารายนั้นไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได ้
 
 

 



-๒- 
 

                 ๘. ในการพิจารณาตัดสินการประกวดราคา มหาวิทยาลัยฯจะพิจารณาตัดสินตามวิธีการและ 
ดุลยพินิจจากคณะกรรมการ ซึ่งกําหนดหัวข้อการพิจารณาจากคุณสมบัติของอุปกรณ์ เทคนิคการออกแบบระบบ 
บริษัทผู้เข้าประกวดราคา และคุณลักษณะเฉพาะด้านการติดตั้ง 
                  ๙. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะทําสัญญาก็ต่อเม่ือมหาวิทยาลัย ฯ ได้รับงบประมาณแล้ว และ
จะทําสัญญากับผู้ประกวดราคารายใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควรโดยไม่จําเป็นต้องทําสัญญากับผู้ท่ีเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป 
ท้ังจะลดจํานวน ท่ีซื้อหรือว่ายกเลิกการประกวดราคาคราวนี้เสียก็ได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ี
อาจจะมีข้ึนต่อผู้เข้าประกวดราคาท้ังสิ้น 
 
          กําหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่
เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
กําหนดเสนอราคาในวันท่ี  ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป 
  
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท  
(สองพันบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี  
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียด
ได้ท่ีเว็บไซต์ www.cru.in.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
   
            ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕         
  
   
   

(ผูช้่วยศาสตราจารย์ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ๓๒/๒๕๕๕ 
ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ระบบเสียง ภาพ แสงสว่างบนเวที และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศพร้อมติดตั้ง 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
...................................................... 

  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง ภาพ แสงสว่างบนเวที และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้    
ครุภัณฑ์ระบบเสียง ภาพ แสงสว่างบนเวที และระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง จํานวน ๑ ระบบ 
 
                 ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้
งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
                 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                 ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                 ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                 ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 
                 ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                         (๑) หลักประกันซอง 
                         (๒) หลักประกันสัญญา 
                         (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุลว่งหน้า 
                 ๑.๖ บทนิยาม 
                         (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                         (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑.๗ แบบบัญชเีอกสาร 
                         (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                         (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 



-๒- 
 

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
                 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                         (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว้ใน (๑) 
                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ์สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
 
 
 



-๓- 
 

                 ๓.๒ สว่นท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี) 
                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                         (๔) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                         (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         (๖) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า๒๑๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้ และ 
จะถอนการเสนอราคามิได้ 
                 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ  ครุภัณฑ์ ไปพร้อม เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                         สําหรบัแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย 
ผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก 
ผู้เสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน 
                 ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะ
ตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
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                 ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้า
ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง ภาพ แสงสว่างบนเวที และระบบปรับอากาศ 
ระบายอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตาม
เอกสารประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ๓๒/๒๕๕๕" ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา  
ในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                      เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ

เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖(๑) ณ วันประกาศ 
ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 
                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุให้ถือเป็นท่ีสุด 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้คณะกรรมการประกวด
ราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคา 
ท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 
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                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดย้ื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นท่ี 
๔๘,๓๖๙,๙๐๐.๐๐ บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวง 
ไว้ด้วยแล้ว 
                      (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
                      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
                      (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน
การประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ 
                      (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
                      (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
                      (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐น. 
เป็นต้นไป ท้ังนี ้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป 
 
๕. หลักประกันซอง 
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จํานวน  
๒,๔๑๘,๔๙๕.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหม่ืนแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้อง 
มีระยะเวลาการคํ้าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 
 



-๖- 
 
                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรฐับาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้คํ้า
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา
ตัดสินด้วย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม 
ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเท่านั้น 
                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธไิม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะ 
ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 



-๗- 
 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา 
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
 
๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์ผู้ค้า)สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะ
พิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้ 
                 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีท่ีหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีรวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทํ์าสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเจ้าของ งบประมาณแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ 
วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสญัญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน 
ข้อ ๑.๕ (๒) 



-๘- 
 
                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแล้ว 
 

๘. อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการ ซื้อ ครั้งนี้ ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                         การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินจาก 
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วเท่านั้น 
                 ๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้
ตกลงซื้อสิ่งของตาม การ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                         (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย 
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 



-๙- 
 
                 ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 
และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
๑๑. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  จํานวน ๔ งวด 
งวดท่ี ๑ จ่ายเป็นเงินรวม ๖,๘๖๗,๓๘๑.- บาท (หกล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสบิเอ็ดบาทถ้วน)   

เมื่อผูข้ายส่งมอบดังนี้  
๑. ระบบสายสัญญาณเสยีงรายการท่ี ๑.๑๖  แล้วเสร็จ 
๒. ระบบสายสัญญาณภาพ และเสียง ห้องประชุมย่อย รายการท่ี ๑.๒๑ แล้วเสร็จ 
๓. ระบบสายสัญญาณภาพรายการท่ี ๒.๑๕ แล้วเสร็จ 
๔. ระบบสายสัญญาณสําหรับอุปกรณ์ควบคมุรายการท่ี ๓.๓ แล้วเสร็จ 
๕. ระบบท่อน้ํายาพร้อมหุม้ฉนวน รายการท่ี ๕.๑๓  แล้วเสร็จ 

ภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับตัง้แต่วันท่ีเริ่มลงมือทํางานตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้ว 
เสร็จภายในวันท่ี  ................................... 

 

งวดท่ี ๒ จ่ายเป็นเงินรวม จํานวน  ๖,๕๐๓,๐๔๔.- บาท (หกล้านห้าแสนสามพันสี่สิบสี่สิบบาทถ้วน)  
เมื่อผู้ขายส่งมอบงานดังนี้  

๑. ราวแขวนโคมไฟบนเวทีรายการท่ี ๔.๑๐ แล้วเสร็จ 
๒. ระบบสายไฟฟ้าสําหรบัแสงสว่างบนเวทีรายการท่ี ๔.๑๑ แล้วเสร็จ 
๓. เครื่องเป่าลมเย็นพร้อมการติดตั้ง รายการท่ี ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ และ ๕.๔  แล้วเสร็จ 
๔. ระบบท่อน้ําท้ิงพร้อมหุ้มฉนวน รายการท่ี ๕.๑๔  แล้วเสร็จ 
๕. พัดลมระบายอากาศพร้อมการติดตั้งรายการท่ี ๕.๘ ,๕.๙, ๕.๑๐, ๕.๑๑ และ ๕.๑๒  แล้วเสร็จ 

ภายในกําหนดเวลา ๙๐ วัน นับตัง้แต่วันท่ีเริ่มลงมือทํางานตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้ว 
เสร็จภายในวันท่ี  ................................... 

 

 



-๑๐- 

 

งวดท่ี ๓ จ่ายเป็นเงินรวม จํานวน ๒๑,๕๑๒,๙๗๕.- บาท (ย่ีสิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  
เมื่อผู้ขายส่งมอบดังนี้  

๑. ส่งมอบครุภณัฑร์ะบบเสียง รายการท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕, ๑.๖, ๑.๗, ๑.๘, ๑.๙, ๑.๑๐, ๑.๑๑, 
๑.๑๒, ๑.๑๓,๑.๑๔,๑.๑๕ ,๑.๑๗, ๑.๑๘, ๑.๑๙, และ ๑.๒๐ ระบบภาพ รายการท่ี ร๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, 
๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๖ และ ๒.๑๗ระบบควบคุม รายการ   
ท่ี ๓.๑, ๓.๒ และระบบแสงสว่างบนเวทีรายการท่ี๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔, ๔.๕, ๔.๖, ๔.๗, ๔.๘ และ ๔.๙ ครบ
ทุกรายการ พร้อมทดสอบระบบพร้อมใช้งาน แล้วเสร็จ 

๒. ระบบท่อลม รายการท่ี ๕.๑๕ แล้วเสร็จ 
๓. ระบบไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ รายการท่ี ๕.๑๖ แล้วเสร็จ 

ภายในกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มลงมือทํางานตามสญัญาเป็นต้นไปให้แล้ว 
เสร็จภายในวันท่ี  ................................... 

 
งวดท่ี  ๔  จ่ายเป็นเงินรวม ๑๓,๔๘๖,๕๐๐.- บาท (สิบสามล้านสี่แสนแปดหมืน่หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เมื่อผู้ขายส่งมอบดังนี ้

- เครื่องระบายความร้อนพร้อมการติดตั้งรายการท่ี ๕.๕, ๕.๖ และ ๕.๗   
ภายในกําหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มลงมือทํางานตามสญัญาเป็นต้นไปให้แล้ว 

เสร็จภายในวันท่ี  ................................... 

 
หมายเหตุ 
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ท่ีเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงท่ีสอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และกําหนด
ยืนราคา ๒๑๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
จนถึงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และนับต่อเนื่องในช่วงท่ีสองให้เริ่มนับตั้งแต่วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันท่ี  
๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ (รวม ๒๑๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ จนถึงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕  
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 32/2555 
 

ข้อกําหนดทางเทคนิค รายละเอียดครุภัณฑ ์
1. ครุภัณฑ์ระบบเสียง ประกอบด้วย    

1.1. เครื่องผสมสญัญาณเสียงขนาด 32 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบตัิไมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.1.1. มีช่องต่อสัญญาณเข้า (INPUT) จํานวน 32 ช่องสัญญาณ 
1.1.2. ช่องต่อสัญญาณเข้า  จํานวน 30 line , 2 mic 
1.1.3. มีช่องต่อสัญญาออกแบบ REC OUT, MONITOR OUT , HEADPHONES เปน็อย่างน้อย 
1.1.4. มีช่องต่อสัญญาณออกไม่น้อยกว่า 4 AUDIO GROUPS และ 6 AUX SEND 
1.1.5. ตอบสนองความถ่ีไม่แคบกว่า 20Hz- 50kHz , +/-0.5 dB  
1.1.6. มีค่าความเพ้ียนทางฮารโ์มนิค (THD) ไมเ่กิน 0.003%  
1.1.7. มีค่า Crosstalk ไม่น้อยกว่า 90dB 
1.1.8. มีไฟ LED แสดงระดับสญัญาณจํานวน 2 แถว 
1.1.9. ความต้านทาน 75 Ohms 
1.1.10. สามารถใช้งานได้ท้ังแบบ CONSOLE และใส่ตู้ RACK ขนาดมาตรฐาน 

 

1.2. เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด  1100 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง   มีคุณสมบัตไิม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.2.1. มีปุ่มเร่งระดับความดัง 
1.2.2. มีไฟแสดงผลเมื่อมสีัญญาณเข้า 
1.2.3. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า 20Hz - 20kHz (+0/-1 dB) 
1.2.4. กําลังขับขาออก(1 kHz) ไม่น้อยกว่า 1100 วัตต์ ท่ี 8 โอห์ม, 1800 วัตต์ ท่ี 4 โอห์ม 
1.2.5. กําลังขับขาออกเมื่อต่อแบบบรดิ   ไม่น้อยกว่า 3600 วัตต์ ท่ี 8 โอห์ม 
1.2.6. ความต้านทานขาเข้าไม่น้อยกว่า 10k Ohms unbalanced / 20k Ohms balanced 
1.2.7. ความเพ้ียนของสัญญาณไมเ่กิน 0.02% 
1.2.8. อัตราส่วนของสญัญาณเสียงต่อสญัญาณรบกวนไม่น้อยกว่า -100 dB 
1.2.9. ความไวในการรับสญัญาณไม่น้อยกว่า 1.42V (+5.3 dBu) ท่ี 8 โอหม์ 
1.2.10. Voltage Gain  ไม่น้อยกว่า 64x (36dB) 

 

1.3. ลําโพง ARRAY SYSTEM ขนาด 1600 วัตต์ จํานวน 2 ชุด  มีคุณสมบัติไมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังตอ่ไปนี ้
1.3.1. เป็นลําโพงชนิด  ARRAY มีภาคขยายเสยีงในตัวไม่น้อยกว่า 50 วัตต์พร้อมหน่วยประมวลผล DSP 
1.3.2. มีตัวปรับแต่งสัญญาณเสยีงแบบดจิิตอลในตัว 
1.3.3. สามารถปรับระดับ Gain ของ DSP ได ้
1.3.4. มีลําโพงเสียงต่ําขนาดไมต่่ํากว่า 4 นิ้ว และลําโพงเสียงสูงขนาดไม่ต่ํากว่า 1 นิ้ว 
1.3.5. เป็นลําโพงท่ีเหมาะสําหรับเสยีงพูดใช้ในห้องประชุมสัมมนา ,ห้องท่ีมีเสียงสะท้อนกลับสูง 
1.3.6. มีค่าความชัดเจนของเสียงพูดสูง (Clearly intelligibility) 
1.3.7. สามารถสรา้ง Presets เพ่ือเรียกใช้งานตามลักษณะการใช้ห้องไดไ้มน่้อยกว่า 10 Presets 
1.3.8. สามารถควบคุมการทํางานด้วยระบบ Ethernet ได ้
1.3.9. รองรับสัญญาณเสียงท้ังแบบอนาลอ็กและดิจติอลผ่าน Cobranet  
1.3.10. สามารถตรวจเช็คลําโพงผ่าน Software คอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจเช็คอุปกรณ์และควบคมุการทํางานได ้
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1.3.11. คุณสมบัติทางเทคนิคของภาคขยายเสียง 
1.3.11.1. มีกําลังขับไม่น้อยกว่า  50 วัตต์ต่อช่องสัญญาณ 
1.3.11.2. รับกําลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า  150 วัตต์ต่อช่องสัญญาณ 
1.3.11.3. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า  100 Hz - 20 kHz +3dB,-3dB 
1.3.11.4. ค่าความต้านทานขาเข้าไม่น้อยกว่า 20KOhm 
1.3.11.5. ค่าความเพ้ียนของสญัญาณไม่เกิน  0.05% 
1.3.11.6. อัตราส่วนสัญญาณเสยีงต่อสัญญาณรบกวน ไม่น้อยกว่า 100 dB 

1.3.12. คุณสมบัติทางเทคนิคของลําโพง 
1.3.12.1. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า  120 Hz - 18 kHz  
1.3.12.2. ค่าความดังของสัญญาณเสยีง SPL สูงสุดไม่น้อยกว่า 103 dB 
1.3.12.3. มุมกระจายเสียงแนวนอนไม่น้อยกว่า 150 องศา 
1.3.12.4. มุมกระจายเสียงแนวตั้งไม่น้อยกว่า  5, 10 องศา 

1.3.13. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา
รับประกันตามสัญญา พร้อมการสนับสนุนทางด้านเทคนิด โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ี
ออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลติ หรือในกรณีท่ีไม่มี
บริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเปน็ทางการใน
ประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอราคา 
 

1.4. ลําโพงเสยีงต่ําขนาด 900 วัตต์ จํานวน2ชุดมีคุณสมบัตไิม่ต่าํกว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.4.1. เป็นลําโพงเสียงต่ําท่ีมีกําลังขับไม่น้อยกว่า 900 วัตต ์
1.4.2. เป็นลําโพงเสียงต่ําขนาดไม่ต่ํากว่า 18 นิ้ว 
1.4.3. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า 32-120Hz 
1.4.4. ความไวของสัญญาณไม่น้อยกว่า 1.4V 

 
1.5. ลําโพงมอนิเตอร์บนเวทีชนิดมภีาคขยายเสยีงขนาด 1000 วัตต์ จํานวน 4 ชุดมีคุณสมบตัิไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนด

ดังต่อไปนี ้
1.5.1. เป็นลําโพงตู้ชนิดสองทางท่ีมีภาคขยายเสยีงในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต ์
1.5.2. ตัวตู้ทําจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนการขีดขวนและกันความช้ืนได้ หรือดีกว่า 
1.5.3. ขนาดของลําโพง มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
1.5.4. ค่าความต้านทานขาเข้าไม่น้อยกว่า 20k ohm unbalanced 
1.5.5. มี INPUT ชนิด XLR  
1.5.6. ตอบสนองความถ่ีได้ไม่น้อยกว่า 52 Hz - 18 kHz 
1.5.7. ระดับความดังของเสียง(MAX SPL.) ไม่น้อยกว่า 131 dB 
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1.6. ไมโครโฟนสําหรับวิทยากร จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบตัิไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.6.1. ไมโครโฟนชนิด  Condenser  
1.6.2. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า 30-20,000 Hz 
1.6.3. ทิศทางการรับสญัญาณ แบบ  Cardioid หรือดีกว่า 
1.6.4. ความไวในการรับสญัญาณไม่น้อยกว่า  –40 dB  
1.6.5. ความต้านทานไม่น้อยกว่า  250  Ohms  
1.6.6. อัตราส่วนของสญัญาณเสียงต่อสญัญาณรบกวนไม่น้อยกว่า  65 dB 

 
1.7. ชุดไมโครโฟนไรส้ายแบบมือถือ จาํนวน 2 ชุด มีคุณสมบตัิไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

1.7.1. ตัวรับสญัญาณ  
1.7.1.1. คลื่นความถ่ีท่ีใช้อยู่ในช่วงระหว่าง 657 - 678MHz  
1.7.1.2. สามารถเลือกความถ่ีไดไ้ม่น้อยกว่า 10 ช่อง  
1.7.1.3. อัตราส่วนของสญัญาณเสียงต่อสญัญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 100 dB 
1.7.1.4. ค่าความเพ้ียนของสญัญาณไม่เกิน 1%    
1.7.1.5. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า 100 Hz - 15 kHz 

1.7.2. ไมโครโฟน  
1.7.2.1. กําลังส่งไม่น้อยกว่า 12 mW  
1.7.2.2. ชนิดของไมโครโฟน Dynamic  
1.7.2.3. ทิศทางการรับสญัญาณ unidirectional หรือดีกว่า  
1.7.2.4. ใช้แบตเตอรี่ 1.5V AA ( 2 ก้อน) 

 
1.8. ชุดไมโครโฟนไรส้ายแบบคล้องศรษีะ จํานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติไม่ต่าํกว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

1.8.1. ตัวรับสญัญาณ  
1.8.1.1. คลื่นความถ่ีท่ีใช้อยู่ในช่วงระหว่าง 657 - 678MHz  
1.8.1.2. สามารถเลือกความถ่ีไดไ้ม่น้อยกว่า 10 ช่อง  
1.8.1.3. อัตราส่วนของสญัญาณเสียงต่อสญัญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 100 dB 
1.8.1.4. ค่าความเพ้ียนของสญัญาณไม่เกิน 1%    
1.8.1.5. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า 100 Hz - 15 kHz 

1.8.2. ไมโครโฟน  
1.8.2.1. กําลังส่งไม่น้อยกว่า 12 mW  
1.8.2.2. ชนิดของไมโครโฟน Condenser  
1.8.2.3. ทิศทางการรับสญัญาณ  Omnidirectional หรือดีกว่า  
1.8.2.4. ใช้แบตเตอรี่ 1.5V AA ( 2 ก้อน) 
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1.9. ไมโครโฟนชนิดมสีายสําหรับห้องประชุมใหญ ่จํานวน 10 ชุด  มีคุณสมบัตไิม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.9.1. ไมโครโฟนชนิด  Dynamic  
1.9.2. ความถ่ีตอบสนอง    40 - 16,000 Hz     
1.9.3. ทิศทางการรับสญัญาณ แบบ  Hypercardioid   
1.9.4. ความไวในการรับสญัญาณ  -55dB  
1.9.5. ความต้านทาน  300  Ohms 

 
1.10. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

1.10.1. เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 4 input / 8 output  
1.10.2. มีระบบประมวลผลแบบ  24-bit AD/DA conversion  
1.10.3. สามารถปรับแต่งเสียงและควบคุมการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านช่อง RS-232  
1.10.4. สามารถปรับแต่งเสียงในการทํางานแบบ EQ, Delay, Filter, , Crossover, Dynamics, Gain control ได้

เป็นอย่างน้อย 
1.10.5.  A/D & D/A Converters  24-bit  
1.10.6. Sampling rate  ไม่น้อยกว่า 48 kHz  
1.10.7. Dynamic Range ไม่น้อยกว่า 105 dB  
1.10.8. ความเพ้ียนฮาร์โมนิค (without transformer) น้อยกว่า 0.007%  
1.10.9. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า   20-20,000 Hz 
1.10.10. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา

รับประกันตามสัญญา พร้อมการสนับสนุนทางด้านเทคนิด โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ี
ออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลติ หรือในกรณีท่ีไม่มี
บริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอราคา 
 

1.11. เครื่องเล่นดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.11.1. การส่งสญัญาณภาพแบบ Progressive Scan  
1.11.2. ระบบแปลงสัญญาณภาพ DAC ขนาด 12 bit / 108 MHz 
1.11.3. สามารถเล่น DVD,SVCD,VCD,CD,CD-R,CD-RW 
1.11.4. ระบบจําลองเสียงรอบทิศทางและถอดรหัสเสียง Dolby Digital และ DTS  
1.11.5. ระบบแปลงสัญญาณเสยีง Audio  DAC ขนาด 192KHz / 24 bit 

 
1.12. ลําโพง Monitor  ห้องควบคุม จํานวน 2 ชุด  มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

1.12.1. เป็นลําโพงมอนิเตอร์ท่ีมีกําลังขับในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต ์
1.12.2. เป็นลําโพงชนิด Bass Reflex หรอืดีกว่า 
1.12.3. ขนาดของลําโพงเสยีงต่ําไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 
1.12.4. ขนาดของลําโพงเสยีงแหลมไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
1.12.5. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า  64Hz- 30KHz (-3dB) 
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1.13. ตู้เก็บอุปกรณ์ จํานวน 1 ตู้มีคณุสมบัติไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.13.1. เป็นตู้แร็คมาตรฐานขนาด 19  นิ้ว    
1.13.2. ทําด้วยวัสดุท่ีเป็นเหล็ก อบสีอย่างด ี
1.13.3. มีประตูและสามารถล๊อคได ้
1.13.4. มีจุดเช่ือมต่อกราวด์ (ground) เช่ือมบานประตู ฝาข้าง และตัวโครงตู้เพ่ือป้องกันการรั่วของไฟฟ้า 

 
1.14. เครื่องประมวลผลสําหรบัห้องควบคุม จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณสมบัตไิม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

1.14.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ชนิด Intel Core i5  ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือดีกว่า  
1.14.2. มีหน่วยความจาํหลัก (Memory) ชนิด DDR3 PC3-10600 FSB 1333 MHz ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   

และสามารถเพ่ิมขยายรวมไดสู้งสดุไม่น้อยกว่า 8 GB 
1.14.3. มีหน่วยความจาํสํารอง (Hard Disk) ชนิด SATA 6.0Gb/s หรือดีกว่า  มีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1TB 

จํานวน 1 หน่วย ท่ีมีความเร็วรอบไม่ต่ํากว่า 7,200 รอบต่อนาที  
1.14.4. ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลติภณัฑ์ท่ีเสนอ และต้องสามารถ

แสดงหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ท่ีตรงกับหมายเลขท่ีติดมากับตัวเครื่องได ้
1.14.5. มีหน่วยประมวลผลภาพ (Graphics Controller) ชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก โดยมีหน่วยความจําอยา่ง

น้อย 1GB 
1.14.6. มี DVD / RW ติดตั้ง มาพร้อมกับเครื่อง ชนิดติดตั้งภายใน 
1.14.7. มีส่วนเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิดความเรว็  10/100/1000 Mbps ตาม

มาตรฐาน RJ-45 
1.14.8. มีการทํางานแบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน  IEEE 802.11 b/g /n หรือดีกว่า  
1.14.9. มีช่องเช่ือมต่อแบบ VGA และ HDMI ชนิดละอย่างน้อย 1 ช่อง 
1.14.10. มี USB 2.0 Port จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง และสามารถทําการเลือก Enable/Disable USB โดยระบุเป็น 

Port  ผ่านทาง BIOS ได้  
1.14.11. มีจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ชนิด Full HD 1080p โดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 

1920x1080 โดยเป็นแบบ Multi-touch 
 

1.15. ชุดหูฟังสเตอรโิอ จํานวน 1 ชุด  มีคุณสมบัตไิม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.15.1. หูฟังเป็นแบบชนิด  Closed-back Dynamic  
1.15.2. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า 20 – 20,000 Hz  
1.15.3. ความดังสูงสดุไม่น้อยกว่า 100 dB/mWW   
1.15.4. ความต้านทานไม่น้อยกว่า  65 Ohms 
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1.16. ระบบสายสญัญาณเสียงสาํหรับหอ้งประชุมใหญ ่จํานวน 1 ระบบ มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.16.1. ระบบสายสญัญาณ 

1.16.1.1. สายท่ีเดินภายนอกตัวอาคาร จะตอ้งเดินภายในท่อท่ีสามารถป้องกันภัยจากธรรมชาติ ได้เป็น
อย่างดี โดยในส่วนของสายท่ีจะตอ้งถูกกระทบจากความช้ืน จะต้องเดินภายใน IMC conduit 

1.16.1.2. สายท่ีเดินภายนอกตัวอาคาร แต่อยู่ในบริเวณท่ีเป็นกันสาด หรือ บริเวณท่ีไมต่้อง สัมผสั ความช้ืน 
อาจจะใช้ท่อ EMT หรือ IMC conduit 

1.16.1.3. สายภายในฝ้าเพดานท้ังหมดจะต้องเดินภายในท่อ EMT หรือ ท่ออ่อน (flex) 
1.16.1.4. สายท่ีเดินลงมาจากบนเพดานต้องเดินให้เรยีบร้อยโดยใช้รางหรือวัสดุหรือท่ีเหมาะสมกับสภาพ

ห้องพร้อมท้ังเก็บส ี
1.16.2. สายสญัญาณเสียง  ต้องมีคณุสมบตัิข้ันต่ําตามมาตรฐานกําหนดดังตอ่ไปนี ้

1.16.2.1. เป็นสายสัญญาณ Twisted Pair  ขนาด 1 Pair  
1.16.2.2. มีแกนนําสัญญาณเป็นทองแดงเคลือบด้วยดีบุก ขนาด 22 AWG 
1.16.2.3. มีชิลด์เป็นไมล่าเทปเคลือบด้วยอลมูีเนียม มมีาตรฐาน UL รับรองคุณภาพ 
1.16.2.4. เปลือกหุ้มทําจากวัสดุ PVC หรือ PE หรือ ดีกว่าทนต่อสภาวะแวดลอ้มและแสงแดด ป้องกันมด

และแมลงกัดแทะ 
1.16.2.5. สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดถึง  65ºC และทนแรงดันได้ถึง 300 Volt 
1.16.2.6. เป็นสายสัญญาณท่ีใช้ในงาน  Audio instrument , Broadcast , Sound  

1.16.3. สายไมโครโฟน ต้องมีคณุสมบัติข้ันต่ําตามมาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.16.3.1. เป็นสายสัญญาณ ท่ีใช้กับงาน Audio และใช้สําหรับทําสายไมโครโฟน  
1.16.3.2. มีแกนนําสัญญาณเป็นทองแดงเคลือบด้วยดีบุก ขนาด 22 AWG 
1.16.3.3. มีชิลด์เป็นเทปกระดาษและทองแดงหุ้มดีบุกถัก มีมาตรฐาน UL รับรองคุณภาพ 
1.16.3.4. เปลือกหุ้มทําจากวัสดุ PVC ทนต่อสภาวะแวดล้อมและแสงแดด ป้องกันมดและแมลงกัดแทะ 
1.16.3.5. สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดถึง  70ºC  

1.16.4. สายสาํหรับลําโพงต้องมีคณุสมบัตข้ัินต่ําตามมาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.16.4.1. เป็นสายสัญญาณชนิดมีแกนกลางจํานวน 2 แกน 
1.16.4.2. ตัวนําสัญญาณด้านใน จํานวน 2 แกน  
1.16.4.3. มีตัวนําสญัญาณด้านในขนาดไม่ต่าํกว่า 16 AWG 

 
1.17. เครื่องผสมสญัญาณเสียงขนาด 120 วัตต์ สําหรับห้องประชุมย่อย จาํนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัตไิม่ต่ํากว่ามาตรฐาน

กําหนดดังต่อไปนี ้
1.17.1. เครื่องขยายสัญญาณเสียงท่ีมีกําลงัขับไม่น้อยกว่า 120  วัตต ์
1.17.2. มีช่องสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 6 Mic 2 Aux 
1.17.3. ความเพ้ียนของสัญญาณไมเ่กิน 2 % ท่ี 1 KHz.   
1.17.4. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า 50-20,000 Hz   
1.17.5. สามารถต่อลําโพงแบบ 100 V , 70 V และ 4 โอห์ม 
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1.18. ไมโครโฟนชนิดมสีาย สําหรับห้องประชุมย่อย จํานวน 4 ชุด มีคณุสมบัติไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.18.1. ไมโครโฟนชนิด  Dynamic หรือดกีว่า  
1.18.2. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า   60-13,000 Hz  
1.18.3. ทิศทางการรับสญัญาณ แบบ  Cardioid หรือดีกว่า 
1.18.4. ความไวในการรับสญัญาณ  –55 dB (1.7 mV) at 1 Pascal  
1.18.5. ความต้านทานไม่น้อยกว่า  600  Ohms  
1.18.6. มีสวิทซ์ เปิด- ปิด 

 
1.19. ลําโพงชนิดฝังฝา้เพดานขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ สําหรับห้องประชุมย่อย จํานวน 16 ตัว มีคุณสมบัตไิม่ต่ํากว่า

มาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.19.1. ลําโพงติดเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิว้   
1.19.2. กําลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า 80W   
1.19.3. เป็นลําโพงแบบ 100V line และ 70V line หรือดีกว่า  
1.19.4. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า 85 – 19,000 Hz (-3dB)   
1.19.5. ความไวในการรับสญัญาณไม่น้อยกว่า 87dB (1W@1m) 
1.19.6. ค่าความดัง SPL สูงสุดไม่น้อยกว่า 109dB 

 
1.20. ตู้เก็บอุปกรณ์ สําหรับห้องประชุมย่อย จํานวน 2 ตู้มีคุณสมบตัิไมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

1.20.1. เป็นตู้แร็คมาตรฐานขนาด 19  นิ้ว    
1.20.2. ทําด้วยวัสดุท่ีเป็นเหล็ก อบสีอย่างด ี
1.20.3. มีประตูและสามารถล๊อคได ้
1.20.4. มีจุดเช่ือมต่อกราวด์ (ground) เช่ือมบานประตู ฝาข้าง และตัวโครงตู้เพ่ือป้องกันการรั่วของไฟฟ้า 

 
1.21. ระบบสายสญัญาณ สาํหรับห้องประชุมย่อย จํานวน 2 ระบบ มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

1.21.1. ระบบสายสญัญาณ 
1.21.1.1. สายท่ีเดินภายนอกตัวอาคาร จะตอ้งเดินภายในท่อท่ีสามารถป้องกันภัยจากธรรมชาติ ได้เป็น

อย่างดี โดยในส่วนของสายท่ีจะตอ้งถูกกระทบจากความช้ืน จะต้องเดินภายใน IMC conduit 
1.21.1.2. สายท่ีเดินภายนอกตัวอาคาร แต่อยู่ในบริเวณท่ีเป็นกันสาด หรือ บริเวณท่ีไมต่้อง สัมผสั ความช้ืน 

อาจจะใช้ท่อ EMT หรือ IMC conduit 
1.21.1.3. สายภายในฝ้าเพดานท้ังหมดจะต้องเดินภายในท่อ EMT หรือ ท่ออ่อน (flex) 
1.21.1.4. สายท่ีเดินลงมาจากบนเพดานต้องเดินให้เรยีบร้อยโดยใช้รางหรือวัสดุหรือท่ีเหมาะสมกับสภาพ

ห้องพร้อมท้ังเก็บส ี
1.21.2. สายสญัญาณสําหรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ (VGA)  ต้องมีคุณสมบัติข้ันต่ําตามมาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

1.21.2.1. เป็นสายสัญญาณชนิดมีชีลดป์้องกันสัญญาณรบกวน 
1.21.2.2. มีแกนกลาง จํานวน 3 แกนเป็นแบบ Coaxial และ จํานวน 4 แกนเป็นแบบControl wires 
1.21.2.3. มีชีลด์ทําจากฟรอยหุ้มด้วยทองแดงถัก  
1.21.2.4. ฉนวนด้านนอกทําจากวัสดPุVCสีดาํ 
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1.21.3. สายสญัญาณเสียง  ต้องมีคณุสมบตัิข้ันต่ําตามมาตรฐานกําหนดดังตอ่ไปนี ้
1.21.3.1. เป็นสายสัญญาณ Twisted Pair  ขนาด 1 Pair  
1.21.3.2. มีแกนนําสัญญาณเป็นทองแดงเคลือบด้วยดีบุก ขนาด 22 AWG 
1.21.3.3. มีชิลดเ์ป็นไมล่าเทปเคลือบด้วยอลมูีเนียม มมีาตรฐาน UL รับรองคุณภาพ 
1.21.3.4. เปลือกหุ้มทําจากวัสดุ PVC หรือ PE หรือ ดีกว่าทนต่อสภาวะแวดลอ้มและแสงแดด ป้องกันมด

และแมลงกัดแทะ 
1.21.3.5. สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดถึง  65ºC และทนแรงดันได้ถึง 300 Volt 

1.21.4. สายไมโครโฟน ต้องมีคณุสมบัติข้ันต่ําตามมาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.21.4.1. เป็นสายสัญญาณ ท่ีใช้กับงาน Audio และใช้สําหรับทําสายไมโครโฟน  
1.21.4.2. มีแกนนําสัญญาณเป็นทองแดงเคลือบด้วยดีบุก ขนาด 22 AWG 
1.21.4.3. มีชิลด์เป็นเทปกระดาษและทองแดงหุ้มดีบุกถัก มีมาตรฐาน UL รับรองคุณภาพ 
1.21.4.4. เปลือกหุ้มทําจากวัสดุ PVC ทนต่อสภาวะแวดล้อมและแสงแดด ป้องกันมดและแมลงกัดแทะ 
1.21.4.5. สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดถึง  70ºC  

1.21.5. สายสาํหรับลําโพงต้องมีคณุสมบัตข้ัินต่ําตามมาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
1.21.5.1. เป็นสายสัญญาณชนิดมีแกนกลางจํานวน 2 แกน 
1.21.5.2. ตัวนําสัญญาณด้านใน จํานวน 2 แกน  
1.21.5.3. มีตัวนําสญัญาณด้านในขนาดไม่ต่าํกว่า 16 AWG 
 

2. ครุภัณฑ์ระบบภาพ ประกอบด้วย    
2.1. จอรับภาพมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 300 นิ้ว จํานวน 1 จอ มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

2.1.1. เป็นจอรับภาพชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมมุ ไม่น้อยกว่า 300 นิ้ว 
2.1.2. สามารถควบคุมการข้ึน ลง ของจอรับภาพได้ทุกตําแหน่ง 
2.1.3. มอเตอรไ์ฟฟ้าท่ีขับเคลื่อนจอรับภาพสามารถหยุดได้เองอัตโนมัตเิมือ่จอข้ึนสุดหรือลงสุด 
2.1.4. เนื้อจอสีขาว Matt White หรือดกีว่า  
2.1.5. สามารถทําความสะอาดได้  
2.1.6. สามารถติดตั้งกับผนัง หรือ เพดานได ้

 
2.2. จอรับภาพมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 240 นิ้ว จํานวน 2 จอ มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดงัต่อไปนี ้

2.2.1. เป็นจอรับภาพชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมมุ ไม่น้อยกว่า 240 นิ้ว 
2.2.2. สามารถควบคุมการข้ึน ลง ของจอรับภาพได้ทุกตําแหน่ง 
2.2.3. มอเตอรไ์ฟฟ้าท่ีขับเคลื่อนจอรับภาพสามารถหยุดได้เองอัตโนมัตเิมือ่จอข้ึนสุดหรือลงสุด 
2.2.4. เนื้อจอสีขาว Matt White หรือดกีว่า  
2.2.5. สามารถทําความสะอาดได้  
2.2.6. สามารถติดตั้งกับผนัง หรือ เพดานได ้
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2.3. เครื่องฉายภาพชนิดเลนท์เดียวขนาด 12,000 Ansi lumensจํานวน1 เครื่อง มีคุณสมบัตไิม่ต่าํกว่ามาตรฐานกําหนด
ดังต่อไปนี ้
2.3.1. สามารถฉายภาพไดไ้ม่น้อยกว่า  40 -600 นิ้ว  
2.3.2. ความละเอียดของภาพ  True  XGA (1,024 x 768 Dots)  , Compatibility : UXGA / WXGA / SXGA / 

SVGA / VGA / MAC เป็นอย่างนอ้ย 
2.3.3. มีความสว่างภาพไม่น้อยกว่า  12,000  Lumens  ( 2 Lamps) 
2.3.4. แผง  LCD  Panels  
2.3.5. สามารถแก้สี่เหลี่ยมคางหมไูม่น้อยกว่า +/- 20 องศา  
2.3.6. รับสัญญาณภาพได้ทุกระบบท้ัง PAL / SECAM / NTSC / NTSC 4.43 / PAL-M / PAL-N 
2.3.7. มีช่องสัญญาณไม่น้อยกว่าดังนี ้

2.3.7.1. Input 1 : Dsub-15 x1 , DVI-D x1 
2.3.7.2. Input 2 : BNC x1, S-Video x1 
2.3.7.3. RS-232C x 1 

2.3.8. Contrast ratio ไม่น้อยกว่า 4,000:1  อัตราการกระจายแสงไม่น้อยกว่า 90% 
2.3.9. มีระบบ Scanning Frequency โดยมีช่วงความถ่ี H sync : 15-100 kHz, V sync : 48-100 Hz, Dot 

clock : 230 MHz 
2.3.10. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา

รับประกันตามสัญญา พร้อมการสนับสนุนทางด้านเทคนิด โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ี
ออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลติ หรือในกรณีท่ีไม่มี
บริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอราคา 

 
2.4. เครื่องฉายภาพชนิดเลนท์เดียวขนาด 7,000 Ansi lumensจํานวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัตไิม่ต่าํกว่ามาตรฐานกําหนด

ดังต่อไปนี ้
2.4.1. สามารถฉายภาพไดไ้ม่น้อยกว่า  31 -400 นิ้ว  
2.4.2. ความละเอียดของภาพ  True  XGA (1,024 x 768 Dots)  , Compatibility : UXGA / WXGA / SXGA / 

SVGA / VGA / MAC เป็นอย่างนอ้ย 
2.4.3. มีความสว่างภาพไม่น้อยกว่า  7,000  Lumens  
2.4.4. แผง  LCD  Panels  
2.4.5. สามารถแก้สี่เหลี่ยมคางหมไูม่น้อยกว่า +/- 20 องศา  
2.4.6. รับสัญญาณภาพได้ทุกระบบท้ัง PAL / SECAM / NTSC / NTSC 4.43 / PAL-M / PAL-N 
2.4.7. มีช่องสัญญาณไม่น้อยกว่าดังนี ้

2.4.7.1. Input 1 : Dsub-15 x1 , DVI-D x1 
2.4.7.2. Input 2 : BNC x1, S-Video x1 
2.4.7.3. Monitor output: D-Sub15 
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2.4.8. Contrast ratio ไม่น้อยกว่า 2,200:1  อัตราการกระจายแสงไม่น้อยกว่า 90% 
2.4.9. มีระบบ Scanning Frequency โดยมีช่วงความถ่ี H sync : 15-100 kHz, V sync : 48-100 Hz, Dot 

clock : 180 MHz 
2.4.10. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา

รับประกันตามสัญญา พร้อมการสนับสนุนทางด้านเทคนิด โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ี
ออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลติ หรือในกรณีท่ีไม่มี
บริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอราคา 

 
2.5. เครื่องส่งสญัญาณคอมพิวเตอร์พรอ้มเสียง จํานวน 3 เครื่องมีคณุสมบัติไมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังตอ่ไปนี ้

2.5.1. เป็นอุปกรณ์ท่ีส่งสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์และเสียงโดยผ่านทาง CAT5 CABLE 
2.5.2. อัตราขยายสัญญาณ  Unity 
2.5.3. สัญญาณภาพขาเข้า 

2.5.3.1. ชนิดของสัญญาณ  1 analog 
2.5.3.2. ระดับสัญญาณ 1 V p-p 
2.5.3.3. ความต้านทาน  75 Ohms 

2.5.4. สัญญาณเสียงขาเข้า 
2.5.4.1. สัญญาณเสียงขาเข้า  1 stereo ,Unbalanced 
2.5.4.2. ความต้านทาน > 10Kohms  
2.5.4.3. ความถ่ีตอบสนอง 20Hz  - 20,000 Hz +/-1 dB 
2.5.4.4. ความเพ้ียนของสัญญาณ 0.15 % 
2.5.4.5. อัตราส่วนสัญญาณเสยีงต่อสัญญาณรบกวน  > 70 dB 

 
2.6. เครื่องส่งสญัญาณวีดโีอและเสียง จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

2.6.1. เป็นอุปกรณ์ท่ีส่งสัญญาณภาพวีดโีอและเสียงโดยผ่านทาง CAT5 CABLE 
2.6.2. อัตราขยายสัญญาณ  Unity 
2.6.3. สัญญาณภาพขาเข้า 

2.6.3.1. ชนิดของสัญญาณ  1 composite video 
2.6.3.2. ระดับสัญญาณ 1 V p-p 
2.6.3.3. ความต้านทาน  75 Ohms 

2.6.4. สัญญาณเสียงขาเข้า 
2.6.4.1. สัญญาณเสียงขาเข้า  1 stereo Balanced/Unbalanced 
2.6.4.2. ความต้านทาน > 6.3Kohms  unbalanced 
2.6.4.3. ความถ่ีตอบสนอง 20Hz  - 20,000 Hz +/-0.25 dB 
2.6.4.4. ความเพ้ียนของสัญญาณ 0.03 % 
2.6.4.5. อัตราส่วนสัญญาณเสยีงต่อสัญญาณรบกวน  > 90 dB 
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2.7. เครื่องรับสญัญาณวีดโีอและเสยีง จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
2.7.1. เป็นอุปกรณ์ท่ีรับสญัญาณภาพวีดีโอและเสียงโดยผ่านทาง CAT5 CABLE 
2.7.2. อัตราขยายสัญญาณ  Unity 
2.7.3. สัญญาณภาพขาออก 

2.7.3.1. ชนิดของสัญญาณ  1  composite video 
2.7.3.2. ระดับสัญญาณ 1 V p-p 
2.7.3.3. ความต้านทาน  75 Ohms 
2.7.3.4. หัว Connectors ชนิด BNC 

2.7.4. สัญญาณเสียงขาออก 
2.7.4.1. สัญญาณเสียงขาออก 1  stereo Balanced/Unbalanced 
2.7.4.2. ความต้านทาน    50 ohms Unbalanced 
2.7.4.3. ระดับสัญญาณ   >+3.3 dBu 
 

2.8. เครื่องเลือกสัญญาณคอมพิวเตอรพ์ร้อมเสยีงแบบแมททริกซ์ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัตไิม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนด
ดังต่อไปนี ้
2.8.1. สัญญาณภาพขาเข้า 

2.8.1.1. ชนิดสัญญาณ   4 RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs 
2.8.1.2. Connector  15-pin HD 
2.8.1.3. ระดับสัญญาณขาเข้า 0.7 Vp-p  for RGB 
2.8.1.4. ความต้านทาน 75 Ohms 

2.8.2. สัญญาณภาพขาออก 
2.8.2.1. ชนิดสัญญาณ  2 RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs 
2.8.2.2.  ระดับสัญญาณ 0.7 Vp-p  for RGB 
2.8.2.3. ความต้านทาน 75 Ohms 
2.8.2.4. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า 20 Hz to 20 kHz, +/-1 dB     
2.8.2.5. ความเพ้ียนของสัญญาณไมเ่กิน   0.15% 
2.8.2.6. อัตราสญัญาณต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 70dB 

2.8.3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา
รับประกันตามสัญญา พร้อมการสนับสนุนทางด้านเทคนิด โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ี
ออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจากบรษัิทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลติ หรือในกรณีท่ีไม่มี
บริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอราคา 
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2.9. เครื่องรับสญัญาณคอมพิวเตอร์พรอ้มเสียง จํานวน 6 เครื่อง มีคณุสมบัติไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
2.9.1. เป็นอุปกรณ์ท่ีรับสญัญาณภาพคอมพิวเตอร์และเสียงโดยผ่านทาง CAT5 CABLE 
2.9.2. อัตราขยายสัญญาณ  Unity 
2.9.3. สัญญาณภาพขาออก 

2.9.3.1. ชนิดของสัญญาณ  1 set of proprietary analog signals 
2.9.3.2. ระดับสัญญาณ 1 V p-p 
2.9.3.3. ความต้านทาน  75 Ohms 
2.9.3.4. หัว Connectors ชนิด RJ-45 

2.9.4. สัญญาณเสียงขาออก 
2.9.4.1. สัญญาณเสียงขาออก 2 mono, balanced/unbalanced 
2.9.4.2. ความต้านทาน    50 ohms Unbalanced 
2.9.4.3. ระดับสัญญาณ  +4 dBu 

 
2.10. เครื่องเลือกสัญญาณวีดีโอพร้อมเสยีงแบบแมททริกซ์ จํานวน 1 เครือ่ง มีคุณสมบตัิไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

2.10.1. อัตราขยายสัญญาณ  Unity 
2.10.2. วีดีโอ Bandwidth 150 MHz (-3 dB) 
2.10.3. สามารถคอนโทรลผ่าน Port   RS232 
2.10.4. สัญญาณภาพขาเข้า 

2.10.4.1. ชนิดของสัญญาณ  8 Composite video  
2.10.4.2. ระดับสัญญาณ 1 V p-p 
2.10.4.3. ความต้านทาน  75 Ohms 

2.10.5. สัญญาณภาพขาออก 
2.10.5.1. ชนิดของสัญญาณ  8  Composite video  
2.10.5.2. ระดับสัญญาณ 1 V p-p 
2.10.5.3. ความต้านทาน  75 Ohms 

2.10.6. สัญญาณเสียงขาเข้า 
2.10.6.1. สัญญาณเสียงขาเข้า  8  stereo balanced / Unbalanced 
2.10.6.2. ความต้านทาน > 18K ohms  
2.10.6.3. ระดับสัญญาณ -10 dBv 
2.10.6.4. ความถ่ีตอบสนอง 20Hz  - 20,000 Hz +/-0.05 dB 
2.10.6.5. ความเพ้ียนของสัญญาณ 1 % 
2.10.6.6. อัตราส่วนสัญญาณเสยีงต่อสัญญาณรบกวน  > 90 dB 

2.10.7. สัญญาณเสียงขาออก 
2.10.7.1. สัญญาณเสียงขาออก 8  stereo Balanced/Unbalanced 
2.10.7.2. ความต้านทาน > 50 ohms  
2.10.7.3. ระดับสัญญาณ +24 dBu 
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2.11. กล้องโดมชนิด 3 CCDจํานวน 3 ชุด มีคุณสมบตัิไมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
2.11.1. เป็นกล้องถ่ายวิดีโอรายละเอียดสูงท่ีมี 3 CCD  
2.11.2. มีความละเอียดของภาพท้ังสิ้น 1,070,000 จุดภาพ (Pixels) 
2.11.3. ให้ความคมชัดของภาพ 600 เส้น 
2.11.4. สามารถซูมขยายภาพได้ 12 เท่า  แบบ Optical  
2.11.5. สามารถปรับกล้องจากซ้ายไปขวาได้  +/- 170 องศา 
2.11.6. สามารปรับกล้องก้มเงยได้ -30 / + 90 องศา 
2.11.7. สามารถทําการปรบั White Balance  ได ้
2.11.8. มีค่าอัตราสัญญาณต่อสญัญาณรบกวน 50 dB 
2.11.9. สามารถปรับ Shutter Speeds ตั้งแต่ 1/3  – 1/10,000 วินาที 
2.11.10. สามารถใช้งานในสภาพแสงต่ําท่ีสดุท่ี 7 lx   
2.11.11. สามารถติดตั้งได้แบบตั้งโตะ๊ และแบบแขวนเพดาน 

 
2.12. ชุดควบคุมกล้องโดม จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบตัิไมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

2.12.1. สามารถควบคุมการทํางานกล้องถ่ายวิดีโอรายละเอียดสูง ชนิด 3 CCD ได้โดยผ่านช่องต่อแบบ RS-232C  
2.12.2. สามารถควบคุมการ Pan / Tilt /Zoom ของกล้องถ่ายวิดีโอรายละเอียดสูง ชนิด 3 CCD ได ้

 
2.13. จอ LCD TV มอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิว้ จํานวน2จอมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

2.13.1. LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า  22 นิ้ว 
2.13.2. ความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1366 x 768 
2.13.3. มีมุมมองการรับชมไม่น้อยกว่า 178 องศา 
2.13.4. รับสัญญาณได้ท้ัง Video และ Computer 
2.13.5. คุณสมบัตริับสญัญาณและแสดงผลหลายแหล่งพร้อมกัน (PAP) 1 จูนเนอร ์
2.13.6. สามารถเช่ือมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอรไ์ด้โดยผา่นช่อง  HD 15 
2.13.7. มีช่องต่อ DVD Component 
2.13.8. กําลังขับของลําโพง 5 Wหรือดีกว่า 

 
2.14. เครื่องเล่นและบันทึก DVDจํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัตไิม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

2.14.1. เครื่องเล่นและบันทึกวิดโีอในระบบดิจิตอล พร้อมฮาร์ดดิสก์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 GB  
2.14.2. เล่นได้ท้ังแผ่น DVD ภาพยนตร์ และ DVD-R / +R, DVD+RW / -RW / VCD / CD / SVCD และ MP3 ได้

เป็นอย่างน้อย 
2.14.3. บันทึกจากกล้องวิดีโอ HDD ผ่านทางสาย USB 
2.14.4. สามารถบันทึกแผ่น DVD-R / +R / +RW / -RW  ได ้
2.14.5. ระบบแปลงสัญญาณภาพ D/A Converter : 10bit/108MHz  ให้ภาพสมบรูณ์  
2.14.6. ระดับสัญญาณภาพเป็น 1080i ผ่านสาย HDMI 
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2.15. ระบบสายสญัญาณภาพ จํานวน 1 งาน มีคุณสมบตัิไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
2.15.1. ระบบสายสญัญาณ 

2.15.1.1. สายท่ีเดินภายนอกตัวอาคาร จะตอ้งเดินภายในท่อท่ีสามารถป้องกันภัยจากธรรมชาติ ได้เป็นอยา่ง
ดี โดยในส่วนของสายท่ีจะต้องถูกกระทบจากความช้ืน จะต้องเดินภายใน IMC conduit 

2.15.1.2. สายท่ีเดินภายนอกตัวอาคาร แต่อยู่ในบริเวณท่ีเป็นกันสาด หรือ บริเวณท่ีไมต่้อง สัมผสั ความช้ืน 
อาจจะใช้ท่อ EMT หรือ IMC conduit 

2.15.1.3. สายภายในฝ้าเพดานท้ังหมดจะต้องเดินภายในท่อ EMT หรือ ท่ออ่อน (flex) 
2.15.1.4. สายท่ีเดินลงมาจากบนเพดานต้องเดินให้เรยีบร้อยโดยใช้รางหรือวัสดุหรือท่ีเหมาะสมกับสภาพห้อง

พร้อมท้ังเก็บส ี
2.15.2. สายสญัญาณสําหรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ (VGA)  ต้องมีคุณสมบัติข้ันต่ําตามมาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

2.15.2.1. เป็นสายสัญญาณชนิดมีชีลดป์้องกันสัญญาณรบกวน 
2.15.2.2. มีแกนกลาง จํานวน 3 แกนเป็นแบบ Coaxial และ จํานวน 4 แกนเป็นแบบControl wires 
2.15.2.3. มีชีลด์ทําจากฟรอยหุ้มด้วยทองแดงถัก  
2.15.2.4. ฉนวนด้านนอกทําจากวัสดPุVCสีดาํ 

 
2.16. จอรับภาพมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 120 นิ้ว สําหรับห้องประชุมย่อย จํานวน 2 จอ มีคุณสมบตัิไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน

กําหนดดังต่อไปนี ้
2.16.1. เป็นจอรับภาพชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมมุ ไม่น้อยกว่า  120 นิ้ว 
2.16.2. สามารถควบคุมการข้ึน ลง ของจอรับภาพได้ทุกตําแหน่ง 
2.16.3. มอเตอรไ์ฟฟ้าท่ีขับเคลื่อนจอรับภาพสามารถหยุดได้เองอัตโนมัตเิมือ่จอข้ึนสุดหรือลงสุด 
2.16.4. เนื้อจอสีขาว Matt White หรือดกีว่า  
2.16.5. สามารถทําความสะอาดได้  
2.16.6. สามารถติดตั้งกับผนัง หรือ เพดานได ้

 
2.17. เครื่องฉายภาพชนิดเลนท์เดียวขนาด 3,000 Ansi lumens สําหรับห้องประชุมย่อย จํานวน2 เครื่องมีคุณสมบัตไิมต่่ํา

กว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
2.17.1. ให้ความสว่างภาพไม่น้อยกว่า  3,000 ANSI Lumens    
2.17.2. ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่าระดับ XGA (1,024 x 768)   
2.17.3. สามารถฉายภาพไดต้ั้งแต่ 40 -300 นิ้ว หรือดีกว่า      
2.17.4. มีการกระจายแสง  (Uniformity)  ไม่น้อยกว่า 85%      
2.17.5. สามารถรองรับสญัญาณภาพในระบบ  PAL,  SECAM,  NTSC, NTSC 4.43,  PAL-M, PAL-N เป็นอย่างน้อย 
2.17.6. มีรีโมทไรส้ายควบคมุการทํางาน 
2.17.7. มีช่องสัญญาณขาเข้าท่ีสามารถต่อเช่ือมกับสัญญาณคอมพิวเตอร์ ไมน่้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ   
2.17.8. มีช่องสัญญาณวิดีโอขาเข้าไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ   
2.17.9. มีช่องสัญญาณเช่ือมต่อกับอุปกรณค์วบคุมการทํางานภายนอก (RS-232C) ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ   
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3. ครุภัณฑ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ ประกอบด้วย    
3.1. เครื่องควบคุมอัตโนมัติ พร้อมเครือ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจํานวน 1 เครือ่ง มีคุณสมบตัิไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

3.1.1. เครื่องควบคุมอัตโนมัต ิ
3.1.2. มี RJ-45 Jack for 10/100 base T network connection 
3.1.3. มี Port ICSNet เพ่ือต่อเข้ากับเครือ่งระบบ Netlinx 
3.1.4. มี Port Axlink เพ่ือ ต่อเข้ากลับเครื่องระบบ Axcess 
3.1.5. สามารถท่ีจะ download และ upload program จากตัวเครื่องไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร ์
3.1.6. มี Volatile memory ไม่ต่ํากว่า 64 MB 
3.1.7. มี Non volatile memory ไม่ต่ํากว่า 1 MB 
3.1.8. มี Compact flash memory ไมต่่ํากว่า 256 MB และสามารถ upgrade memory ได้ถึง 1GB 
3.1.9. ใช้ไฟ 12 VDC 
3.1.10. มี Port RS232/422/485 ไม่น้อยกว่า7 ports 
3.1.11. มี Port IR/Serial ไม่น้อยกว่า 8 ports 
3.1.12. มี Port  relay ไม่น้อยกว่า 8 ports 
3.1.13. มี I/O Port ไม่น้อยกว่า 8 ports 
3.1.14. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 

3.1.14.1. ให้กระแสไฟไม่น้อยกว่า 12 VDC , 2.8 A 
3.1.14.2. ให้ใช้กระแสไฟกับเครื่องควบคุมอัตโนมัต ิ

3.1.15. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา
รับประกันตามสญัญา พร้อมการสนับสนุนทางด้านเทคนิด โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ี
ออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลติ หรือในกรณีท่ีไม่มี
บริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอราคา 
 

3.2. จอสัมผสัขนาด 9.5 นิ้วพร้อมซอฟแวร์ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัตไิม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
3.2.1. มีหน่วยความจาํไม่น้อยกว่า 16 GB  
3.2.2. หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 9.5 นิ้ว (diagonal) LED-backlit glossy widescreen Multi-Touch พร้อม

เทคโนโลยี IPS 
3.2.3. มีความละเอียดของจอไม่น้อยกว่า 1024 x 768 pixel 
3.2.4. สามารถท่ีจะแสดงผลเป็นภาษาไทยได ้
3.2.5. มีพอร์ท USB เช่ือมต่อกับ Computer ได ้
3.2.6. มีระบบข้อมลูไร้สาย (Wi-Fi, Bluetooth) ในตัว 
3.2.7. พร้อมซอฟท์แวร์ควบคุมระบบการทํางาน 
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3.3. ระบบสายสญัาณสําหรับอุปกรณ์ควบคุม จํานวน 1 งาน มีคุณสมบัตไิม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
3.3.1. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาพรอ้มสายสําหรับชุดควบคุมมาพร้อมกับการเสนอราคา 
3.3.2. เป็นสายทองแดงคู่บิดเกลียวแบบ 4 คู่สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 24 AWG หรือ 0.5mm   
3.3.3. ฉนวนท่ีหุ้มต้องเป็น PVC หรือ Polyethylene 
3.3.4. มีอัตราการโค้งงอ (Bending Radius) ไดไ้ม่น้อยกว่า 25mm. ขณะใช้งาน 
3.3.5. สามารถทํางานได้ท่ีช่วงอุณหภมูิตัง้แต่ -15 ถึง 70 C 
3.3.6. สามารถทนแรงดึง (pulling tension) ได้ไม่น้อยกว่า 108N 
3.3.7. มีค่า Return Loss ไม่น้อยกว่า 26dB ท่ีความถ่ี 100MHz และไม่น้อยกว่า 15dB ท่ีความถ่ี 350 MHz 
3.3.8. มีอัตราลดทอนสญัญาณไม่เกิน 8.0dB/100m ท่ีความถ่ี 16MHz ไมเ่กิน 21.0dB/100m ท่ีความถ่ี 100MHz 

และไม่เกิน 40dB/100m ท่ีความถ่ี 350MHz 
3.3.9. มีค่า Pr-Pr Next เทียบกับระยะทาง 100 เมตร ท่ีความถ่ี 100MHz ไม่น้อยกว่า 47 dB และท่ีความถ่ี 

350MHz ไม่น้อยกว่า  32dB 
3.3.10. มีค่า Power Sum Next เทียบกับระยะทาง 100m ไม่น้อยกว่า 46dB ท่ีความถ่ี 100 MHz และไมน่้อยกว่า 

33 dB ความถ่ี 350MHz 
3.3.11. มีคุณสมบัตติรงตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801 และ TIA/EIA 568-B.2 

 
4. ครุภัณฑ์ระบบแสงสว่างบนเวที ประกอบด้วย    

4.1. แผงควบคุมแสงสว่างบนเวที 24/48 ช่องทางควบคุม จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบตัิไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
4.1.1. เป็นแผงควบคุมแสงสว่างขนาด 24/48 ช่องควบคุม  
4.1.2. แผงควบคุมแสงสว่างขนาด 48 ช่องทาง พร้อม Fader ในการควบคุมช่องทาง 
4.1.3. การแสดงผลท่ีดา้นหน้าของเครื่องเป็น หน้าจอ LCD พร้อมการแสดงการทํางานผ่านหน้าจอแสดงผล VGA 

เมื่อใช้งานร่วมกับการ์ดแสดงผล 
4.1.4. การควบคุมมี 6 โหมดการทํางาน คือ Single Scene, Two Scene, Submaster, Moving Light, LED and 

FX Playback สามารถรองรบัการบันทึกข้อมูล และการจัดตั้งรูปแบบแสงพิเศษต่างๆ 
4.1.5. มีฟังก์ช่ันของการจัดเรียงลําดับ Scene เพ่ืออํานวยสะดวกในการทํางาน 
4.1.6. มี Sub master รวมการควบคุมแสงสว่างไม่น้อยกว่า 1152 Sub Master ใน 24 Pages 
4.1.7. สามารถจัดตั้งรูปแบบของแสงสว่างพิเศษได้ 12 รูปแบบ แต่ละรูปแบบสามารถบันทึกค่าแสงสว่างพิเศษได้ 

96 Steps  
4.1.8. สามารถบันทึกรูปแบบของแสงสว่างพิเศษได้ไม่น้อยกว่า 1152 Steps 
4.1.9. สามารถควบคุมรูปแบบของแสงสว่างพิเศษ จาก Slider ได ้
4.1.10. สามารถควบคุมโคมไฟ Moving Head ได้ 24 ชุด 
4.1.11. สามารถควบคุมโคมไฟ LED ได้ 24 ชุด 
4.1.12. สามารถควบคุมดา้น Output ไดถึ้ง 1024 ช่องทาง 
4.1.13. สามารถบันทึกข้อมูลด้าน Input ได้ไม่น้อยกว่า 12 ข้อมูล 
4.1.14. มี LED แสดงสถานะการทํางานแต่ช่องทางควบคุม 
4.1.15. ท่ีแผงควบคุมต้องมี Fader สําหรบัการติดตั้งระดับแสงสว่าง จํานวน 2 ชุดในแต่ละช่องทางควบคุม 
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4.1.16. มีปุ่ม Blackout พร้อม ช่องควบคุมแสงสว่างหลัก 
4.1.17. มีปุ่ม Flash หรือ Bump ในแต่ช่องทางควบคุมแสงสว่าง 
4.1.18. มีฟังก์ช่ันของการควบคุม Scene เป็นชนิด Slider 
4.1.19. มีฟังก์ช่ันการทํางานแบบ Live และ Blind 
4.1.20. มีช่องสัญญาณการควบคุมขาออก 2 ช่อง เป็นชนิดมาตรฐาน DMX-512 แบบ XLR 5 pin 
4.1.21. มีช่องสัญญาณการควบคุมขาเข้า 1 ช่อง เป็นชนิดมาตรฐาน DMX-512 แบบ XLR 5 pin 
4.1.22. มีช่องว่างสําหรับติดตั้ง การ์ด VGA Out ( Monitor ) เป็นอุปกรณเ์สริมได ้
4.1.23. มีช่องเสียบ USB Port  ( Library Storage ) 
4.1.24. มีช่องเสียบ Ethernet Port  ( RJ45 ) 
4.1.25. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา

รับประกันตามสัญญา พร้อมการสนับสนุนทางด้านเทคนิด โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเปน็เอกสารตัวจริงท่ี
ออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลติ หรือในกรณีท่ีไม่มี
บริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอราคา 
 

4.2. เครื่องหรีไ่ฟดิจิตอล ขนาด 2500 วัตต์ จํานวน 24 วงจร จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนด
ดังต่อไปนี ้

4.2.1. เครื่องหรีไ่ฟจะต้องทํางานด้วยระบบดิจิตอลสมบรูณ์แบบ  
4.2.2. โครงสร้างจะต้องออกแบบในลักษณะการใช้งานท่ี ยาวนาน คงทน 
4.2.3. ต้องมีมาตรฐานความปลอดภยัสากล CE รองรับ 
4.2.4. สามารถโปรแกรมการทํางานได้ท่ีเครื่องหรี่ไฟ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
4.2.5. การระบายความร้อน และ สภาพแวดล้อม 

4.2.5.1. ต้องไม่ใช้พัดลมในการระบายความร้อน 
4.2.5.2. ครีบระบายความร้อนต้องรองรับกับส่วนประกอบของอุปกรณ์ภายใน อุณหภูมิการทํางานอยู่

ระหว่าง 0 ถึง 35 องศาเซลเซียส  การระบายความร้อนเหนือครีบระบายความร้อน ท่ีมีอุปกรณ์
กําเนิดความร้อนต้องใช้หลักการการไหลเวียนของอากาศ ท่ีด ี

4.2.5.3. ในกรณีท่ีอุณหภูมิของอุปกรณ์ก่ึงตวันํา (Triac) ท่ีครีบระบายความรอ้นเกินกําหนด ต้องมีไฟแสดง
สถานะ LED จะต้องแสดงให้เห็นท่ีด้านหน้าของแผงควบคมุได้อย่างชัดเจน พร้อมกับหยุดการ
ทํางานของเครื่องหรี่ไฟเพ่ือความปลอดภัย 

4.2.5.4. เครื่องหรีไ่ฟต้องปฏิบัติการได้ท่ีความช้ืนสัมพัทธ์ระหว่าง 10% - 95% โดยไมม่ีการควบแน่น 
4.2.6. ด้านภาคจา่ยไฟ 

4.2.6.1. จุดท่ีเช่ือมทางไฟฟ้าต่อต้องแสดงป้ายช่ือท่ีชัดเจนของตําแหน่งวงจรไฟฟ้า  สายนิวทรลั สายดิน ต้อง
มีป้ายแสดงให้อย่างชัดเจนในแตล่ะจุดเช่ือมต่อต่างๆ  จุดเช่ือมต่อทางสัญญาณควบคมุจะต้องมีการ
จัดเตรียมสายเพ่ือเช่ือมต่อสญัญาณควบคุมล่วงหน้าท่ีเป็น Connector พร้อมท้ังป้ายแสดงจุด
เช่ือมต่อ 

4.2.6.2. ใช้กับ พิกัดแรงดันไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 380/440 โวลท์ ความถ่ีทางไฟฟ้า 50/60 Hz หรือ พิกัด
แรงดันไฟฟ้าชนิดหนึ่งเฟส 230/240 โวทล์ ความถ่ีทางไฟฟ้า 50/60 Hz 
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4.2.6.3. รองรับพิกัดกระแสสูงสุด 3 เฟส ท่ี 80 แอมป์ ชนิด 4 สาย และ พิกัดกระแสสูงสดุ 1 เฟส ท่ี        
10 แอมป ์

4.2.6.4. วงจรหรี่ไฟต้องรองรับพิกัดกําลังทางไฟฟ้าในแต่ละวงจรไดไ้ม่น้อยกว่า 2,500 วัตต ์
4.2.6.5. วงจรหรี่ไฟทุกวงจรต้องควบคุมด้วย เครื่องตัดตอนทางไฟฟ้าชนิด Thermal magnetic 
4.2.6.6. ต้องมีแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ํากระแสตรง สาํหรับเป็นแหล่งจ่ายให้กับแผงควบคุมแสงสว่างมา

ต่อเช่ือม 
4.2.7. ด้านอิเลคทรอนิคส์ และกายภาพ 

4.2.7.1. ระบบควบคมุต้องเป็นอุปกรณ์ชนิดดิจิตอลสมบูรณ์แบบ ปราศจากอุปกรณ์ท่ีแปลงค่าต่างๆ ไปมา
ระหว่าง อนาล็อกเป็นดิจิตอล หรอืดิจิตอลเป็นอนาล็อก เป็นต้น 

4.2.7.2. การตั้งค่าของระบบท้ังหมดต้องสามารถกระทําผ่าน แผงควบคุมทางด้านหน้าของเครื่องหรีไ่ฟ และ
แผงแสดงผลแบบ LED 

4.2.7.3. แผงควบคุมท่ีด้านหนา้ต้องมีแผงปุม่สําหรับเลือกคําสั่งต่างๆ ในการตัง้ค่าของเครื่องจํานวน 6 ปุ่ม 
พร้อม หลอด LED สําหรับแสดงสถานะ คือ ไฟแสดงสถานะแหล่งจา่ยไฟ , ไฟแสดงสถานะอุณหภมูิ
เกินพิกัด , ไฟแสดงสถานะการการตั้งค่าระบบ 

4.2.7.4. ต้องรองรับการใช้งานของสัญญาณ DMX512 ได้ 2 ช่องทางท่ีเป็นชนิด Opto-isolated เพ่ือ
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าทางด้านอิเลคทรอนิคไดอ้ย่างสิ้นเชิง 

4.2.8. มีฟังก์ช่ันในการตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี ้
4.2.8.1. การตั้งค่า Address ได้ท้ังช่องทาง A และช่องทาง B 
4.2.8.2. การ Patch สัญญาณ DMX512 
4.2.8.3. การตั้งค่าระดับแสงสว่างท่ีอิสระในแต่ละวงจร 
4.2.8.4. การตั้งค่า Curve ของแสงสว่างในแต่ละวงจร 

4.2.9. ด้านอิเลคทรอนิคส์ : การควบคุม 
4.2.9.1. ต้องสามารถสื่อสารด้วยสัญญาณ DMX512 ได้ 2 ช่องทาง 
4.2.9.2. ต้องควบคุมการทํางานของ อุปกรณ์ก่ึงตัวนํา (Thyristor) ได้โดยตรง 
4.2.9.3. มีช่องทางสัญญาณควบคุมขาออก DMX512 จํานวน 2 ช่องทาง 
4.2.9.4. มีสัญญาณควบคุมแรงดันกระแสตรง Analog 0-10 โวลท์ จํานวน 6 ช่องทาง 
4.2.9.5. รองรับการใช้ สวิทช์รีเลย์ ได้ 8 ตําแหน่ง 
4.2.9.6. ต้องมีปุ่ม ฉุกเฉิน (Panic) 1 ปุ่ม 

4.2.10. วงจรหรี่ไฟ และ อุปกรณ์ภาคกําลงั 
4.2.10.1. อุปกรณ์ก่ึงตัวนํา (Triac) ต้องใช้เป็นชนิดแยกระบบออกจากกันด้วยการทํางานด้วยแสงสมบูรณ์

แบบ (Optically isolated firing circuit) รองรับการเป็น ฉนวนท่ีแรงดันไฟฟ้า 2,500 โวลท์ แบบ 
RMS แยกกันระหว่าง ตัวนําด้านแหล่งจ่าย และสญัญาณควบคมุของ อุปกรณ์ก่ึงตัวนํา (Triac) 

4.2.10.2. วงจรหรี่ไฟต้องมีค่า Rise time ไมต่่ํากว่า 120 ไมโครวินาที 
4.2.11. วงจรหรี่ไฟ และความสามารถ 

4.2.11.1. วงจรหรี่ไฟต้องมีความสามารถรองรับการทํางานท่ี 100% โดยปราศจากความคลาดเคลื่อนเมื่อมี
การสั่งการจากสญัญาณควบคุมท่ีระดับ ON 

4.2.11.2. ความเร็วในการตอบสนองเมื่อมีการเปลีย่นแปลงของสัญญาณควบคมุน้อยกว่า 0.1 วินาที 
4.2.11.3. ประสิทธิภาพของวงจรหรี่ไฟอย่างน้อยท่ี 95% ณ. ระดบัท่ีใช้งานเต็มพิกัด 
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4.2.12. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา
รับประกันตามสัญญา พร้อมการสนับสนุนทางด้านเทคนิด โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ี
ออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลติ หรือในกรณีท่ีไม่มี
บริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอราคา 
 

4.3. เครื่องหรีไ่ฟดิจิตอล ขนาด 2500 วัตต์ จํานวน 6 วงจร จํานวน 1 เครื่องมีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนด
ดังต่อไปนี ้
4.3.1. เครื่องหรีไ่ฟจะต้องทํางานด้วยระบบดิจิตอลสมบรูณ์แบบ  
4.3.2. โครงสร้างจะต้องออกแบบในลักษณะการใช้งานท่ี ยาวนาน คงทน 
4.3.3. ต้องมีมาตรฐานความปลอดภยัสากล CE รองรับ 
4.3.4. สามารถโปรแกรมการทํางานได้ท่ีเครื่องหรี่ไฟ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
4.3.5. การระบายความร้อน และ สภาพแวดล้อม 

4.3.5.1. ต้องไม่ใช่พัดลมในการระบายความร้อน 
4.3.5.2. ครีบระบายความร้อนต้องรองรับกับส่วนประกอบของอุปกรณ์ภายใน อุณหภูมิการทํางานอยู่

ระหว่าง 0 ถึง 35 องศาเซลเซียส  การระบายความร้อนเหนือครีบระบายความร้อน ท่ีมีอุปกรณ์
กําเนิดความร้อนต้องใช้หลักการการไหลเวียนของอากาศ ท่ีด ี

4.3.5.3. ในกรณีท่ีอุณหภูมิของอุปกรณ์ก่ึงตวันํา (Triac) ท่ีครีบระบายความรอ้นเกินกําหนด ต้องมีไฟแสดง
สถานะ LED จะต้องแสดงให้เห็นท่ีด้านหน้าของแผงควบคุมได้อย่างชัดเจน พร้อมกับหยุดการ
ทํางานของเครื่องหรี่ไฟเพ่ือความปลอดภัย 

4.3.5.4. เครื่องหรีไ่ฟต้องปฏิบัติการได้ท่ีความช้ืนสัมพัทธ์ระหว่าง 10% - 95% โดยไมม่ีการควบแน่น 
4.3.6. ด้านภาคจา่ยไฟ 

4.3.6.1. จุดท่ีเช่ือมทางไฟฟ้าต่อต้องแสดงป้ายช่ือท่ีชัดเจนของตําแหน่งวงจรไฟฟ้า  สายนิวทรลั สายดิน ต้อง
มีป้ายแสดงให้อย่างชัดเจนในแตล่ะจุดเช่ือมต่อต่างๆ  จุดเช่ือมต่อทางสัญญาณควบคมุจะต้องมีการ
จัดเตรียมสายเพ่ือเช่ือมต่อสญัญาณควบคุมล่วงหน้าท่ีเป็น Connector พร้อมท้ังป้ายแสดงจุด
เช่ือมต่อ 

4.3.6.2. ใช้กับ พิกัดแรงดันไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 380/440 โวลท์ ความถ่ีทางไฟฟ้า 50/60 Hz หรือ พิกัด
แรงดันไฟฟ้าชนิดหนึ่งเฟส 230/240 โวทล์ ความถ่ีทางไฟฟ้า 50/60 Hz 

4.3.6.3. รองรับพิกัดกระแสสูงสุด 3 เฟส ท่ี 20 แอมป์ ชนิด 4 สาย และ พิกัดกระแสสูงสดุ 1 เฟส ท่ี 10 
แอมป ์

4.3.6.4. วงจรหรี่ไฟต้องรองรับพิกัดกําลังทางไฟฟ้าในแต่ละวงจรไดไ้ม่น้อยกว่า 2,500 วัตต ์
4.3.6.5. วงจรหรี่ไฟทุกวงจรต้องควบคุมด้วย เครื่องตัดตอนทางไฟฟ้าชนิด Thermal magnetic 
4.3.6.6. ต้องมีแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ํากระแสตรง สาํหรับเป็นแหล่งจ่ายให้กับแผงควบคุมแสงสว่างมา

ต่อเช่ือม 
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4.3.7. ด้านอิเลคทรอนิคส์ และกายภาพ 
4.3.7.1. ระบบควบคมุต้องเป็นอุปกรณ์ชนิดดิจิตอลสมบูรณ์แบบ ปราศจากอุปกรณ์ท่ีแปลงค่าต่างๆ ไปมา

ระหว่าง อนาล็อกเป็นดิจิตอล หรอืดิจิตอลเป็นอนาล็อก เป็นต้น 
4.3.7.2. การตั้งค่าของระบบท้ังหมดต้องสามารถกระทําผ่าน แผงควบคุมทางด้านหน้าของเครื่องหรีไ่ฟ และ

แผงแสดงผลแบบ LED 
4.3.7.3. แผงควบคุมท่ีด้านหนา้ต้องมีแผงปุม่สําหรับเลือกคําสั่งต่างๆ ในการตัง้ค่าของเครื่องจํานวน 6 ปุ่ม 

พร้อม หลอด LED สําหรับแสดงสถานะ คือ ไฟแสดงสถานะแหล่งจา่ยไฟ , ไฟแสดงสถานะอุณหภมูิ
เกินพิกัด , ไฟแสดงสถานะการการตั้งค่าระบบ 

4.3.7.4. ต้องรองรับการใช้งานของสัญญาณ DMX512 ได้ 2 ช่องทางท่ีเป็นชนิด Opto-isolated เพ่ือ
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าทางด้านอิเลคทรอนิคได้อย่างสิ้นเชิง 

4.3.8. มีฟังก์ช่ันในการตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี ้
4.3.8.1. การตั้งค่า Address ได้ท้ังช่องทาง A และช่องทาง B 
4.3.8.2. การ Patch สัญญาณ DMX512 
4.3.8.3. การตั้งค่าระดับแสงสว่างท่ีอิสระในแต่ละวงจร 
4.3.8.4. การตั้งค่า Curve ของแสงสว่างในแต่ละวงจร 

4.3.9. ด้านอิเลคทรอนิคส์ : การควบคุม 
4.3.9.1. ต้องสามารถสื่อสารด้วยสัญญาณ DMX512 ได้ 2 ช่องทาง 
4.3.9.2. มีช่องทางสัญญาณควบคุมขาออก DMX512 จํานวน 2 ช่องทาง 
4.3.9.3. มีสัญญาณควบคุมแรงดันกระแสตรง Analog 0-10 โวลท์ จํานวน 6 ช่องทาง 
4.3.9.4. รองรับการใช้ สวิทช์รีเลย์ ได้ 8 ตาํแหน่ง 
4.3.9.5. ต้องมีปุ่ม ฉุกเฉิน (Panic) 1 ปุ่ม 

4.3.10. วงจรหรี่ไฟ และ อุปกรณ์ภาคกําลงั 
4.3.10.1. อุปกรณ์ก่ึงตัวนํา (Triac) ต้องใช้เป็นชนิดแยกระบบออกจากกันด้วยการทํางานด้วยแสงสมบูรณ์

แบบ (Optically isolated firing circuit) รองรับการเป็น ฉนวนท่ีแรงดันไฟฟ้า 2,500 โวลท์ แบบ 
RMS แยกกันระหว่าง ตัวนําด้านแหล่งจ่าย และสญัญาณควบคมุของ อุปกรณ์ก่ึงตัวนํา (Triac) 

4.3.10.2. วงจรหรี่ไฟต้องมีค่า Rise time ไมต่่ํากว่า 120 ไมโครวินาที 
4.3.10.3. วงจรหรี่ไฟ และความสามารถ 
4.3.10.4. วงจรหรี่ไฟต้องมีความสามารถรองรับการทํางานท่ี 100% โดยปราศจากความคลาดเคลื่อนเมื่อมี

การสั่งการจากสญัญาณควบคุมท่ีระดับ ON 
4.3.10.5. ความเร็วในการตอบสนองเมื่อมีการเปลีย่นแปลงของสัญญาณควบคมุน้อยกว่า 0.1 วินาที 
4.3.10.6. ประสิทธิภาพของวงจรหรี่ไฟอย่างน้อยท่ี 95% ณ. ระดับท่ีใช้งานเต็มพิกัด 

4.3.11. ผูเ้สนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา
รับประกันตามสัญญา พร้อมการสนับสนุนทางด้านเทคนิด โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ี
ออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลติ หรือในกรณีท่ีไม่มี
บริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอราคา 
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4.4. เครื่องกระจายสญัญาณ DMX512 ชนิด 6 ช่อง จํานวน 1 เครื่องมีคุณสมบัตไิม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
4.4.1. เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับกระจายสญัญาณในการควบคมุ (DMX-512)  
4.4.2. สามารถติดตั้งในตู้ใส่อุปกรณ์มาตรฐาน 19 นิ้วได ้
4.4.3. การเช่ือมต่อของสายสัญญาณโดยใช้ XLR 5Pin. ตัวเมีย 
4.4.4. มีช่องสัญญาณขาออก จํานวน 6 ช่องทาง โดยใช้ XLR 5Pin. ตัวเมยี 
4.4.5. มีช่องสัญญาณเข้า และ ช่องสัญญาณสําหรับส่งต่อ (Loop Through ) โดย XLR 5Pin ท้ังตัวผู้และตัวเมีย 
4.4.6. แยกการทํางานของของภาค อิเลคทรอนิคส์ และภาคไฟฟ้ากําลังออกจากกันโดยสิ้นเชิง 

 

4.5. โคมไฟส่องสว่างบนเวทีชนิด Fresnel ขนาด 1000 วัตต์ จํานวน 8 ชุด  
มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

4.5.1. เป็นโคมไฟสําหรับส่องสว่างบนเวทีชนิด Fresnel ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต ์
4.5.2. ต้องมี Hook Clamp และ Safety Cable เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
4.5.3. ดวงโคมเป็นโคมไฟประเภท  Fresnel ท่ีสามารถเกลีย่แสงได้สม่ําเสมอ 
4.5.4. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของเลนส์ เท่ากับ 150 มม. 
4.5.5. ดวงโคมใช้กับหลอดไฟชนิด Tungsten Halogen ชนิด T19  ขนาด 1000 วัตต์ 230 โวลท์ ข่ัว GX9,5 ท่ี

สามารถให้ค่าแสงสว่างจากหลอดไฟได้ถึง  21,500 Lumens อายุการใช้งานของหลอดไม่ต่ํากว่า 600 ช่ังโมง 
4.5.6. เมื่อเลือกการใช้งานเลนส์ท่ีลําแสงแคบ [ Spot ] จะต้องมีความสว่างของโคมท่ีระยะห่าง 6 เมตร ได้ความ

สว่างไมต่่ํากว่า 3900 Lux มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลําแสงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร  
4.5.7. เมื่อเลือกการใช้งานเลนส์ท่ีลําแสงกว้าง [ Flood ] จะต้องมีความสว่างของโคมท่ีระยะหา่ง 6 เมตร  ไดค้วาม

สว่างไมต่่ํากว่า 380 Lux มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลําแสงไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร  
4.5.8. ดวงโคมสามารถปรับมมุของลําแสงได้ตั้งแต่ 7 ถึง 50 องศา 
4.5.9. มีแผ่นบังแสงด้านหน้าดวงโคม 4 ใบ เพ่ือบังคับแสงส่วนเกินจากดวงโคม 

 

4.6. โคมไฟส่องสว่างบนเวทีปรับขนาดของลําแสงแคบชนิด Profile ขนาด 600 วัตต์ จํานวน 4 ชุด 
มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

4.6.1. เป็นโคมไฟสําหรับส่องสว่างบนเวทีปรับขนาดของลําแสงแคบชนิด Profile ชนิด Zoom spot 

4.6.2. โคมไฟทําจากโลหะข้ึนรูป พร้อมชุบสีดําทนความร้อน 
4.6.3. ต้องมีสําหรับใส่แผ่นปรับสภาพแสงบังหน้าโคมไฟ 
4.6.4. ต้องมี Hook Clamp และ Safety Cable เพ่ือความปลอดภัย 
4.6.5. ดวงโคมเป็นโคมประเภท  Zoom Profile Spotlights สามารถเน้นลําแสงได้สม่ําเสมอ 
4.6.6. ดวงโคมใช้กับหลอดไฟชนิด Incandescent Tungsten Halogen GKV ขนาด 600 วัตต์ 230 โวลท์ ข่ัว G9.5  
4.6.7. มีความสว่างเมื่อปรับลําแสงการใช้งานท่ี 14 องศา ท่ีระยะ 8 เมตร ได้ความสว่างไม่น้อยกว่า 3000 Lux มี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลําแสงไม่น้อยกว่า  2  เมตร 
4.6.8. มีความสว่างเมื่อปรับลําแสงการใช้งานท่ี 35 องศา ท่ีระยะ 8 เมตร ได้ความสว่างไม่น้อยกว่า 700 Lux  มี

ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของลําแสงไม่น้อยกว่า  4 เมตร 
4.6.9. ดวงโคมสามารถปรับมมุของลําแสงได้ตั้งแต่ 14 ถึง 35 องศา 
4.6.10. มี IRIS สําหรับปรับลดขนาดวงแสงสว่าง 
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4.7. โคมไฟส่องฉากชนิดไมส่มมาตรขนาด 1000 วัตต์ จํานวน 8 ชุดมีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
4.7.1. ดวงโคมจะต้องออกแบบสําหรับสอ่งฉากโดยเฉพาะ โดยมีการกระจายแสงเป็นลักษณะไมส่มมาตร 
4.7.2. ใช้สําหรับการกระจายของแสงสว่างจะเพ่ือให้ครอบคลมุในส่วนของผ้าม่านด้านหลังเวที 
4.7.3. ต้องมี Hook Clamp และ Safety Cable เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
4.7.4. เป็นโคมไฟสําหรับส่องฉากบนเวทีแบบ Cyclorama ขนาด 1000 วัตต์  
4.7.5. ต้องมีแผ่นใบบังแสง [ Brandoor ] ได้เพ่ือปรับแต่งแสงสว่างบนเวที 
4.7.6. มีกรอบสําหรับใส่แผ่นสี หรือแผ่นปรับสภาพสีท่ีด้านหน้าของโคม 
4.7.7. มีลูกบิดใช้ในการปรับ ท่ีเป็นฉนวนกันความร้อน  ทางด้านข้างของดวงโคม 
4.7.8. ดวงโคมใช้กับหลอดไฟชนิด Liner Tungsten Halogen ชนิด K4  220 โวลท์  ขนาด 1000 วัตต์ 220 โวลท์ 

ข่ัว R7s  
4.7.9. สามารถวัดค่าความสว่างของดวงโคมท่ีความสูง 5 เมตรได้ไม่ต่ํากว่า 1000 Lux 

 
4.8. โคมไฟ Moving Head ชนิดเปลี่ยนสีและลวดลาย ขนาด 250 วัตต์ จํานวน  2 เครื่องมีคณุสมบัติไม่ต่ํากว่า

มาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
4.8.1. เป็นดวงโคมท่ีออกแบบสาํหรับใช้กับงานบันเทิง  เพ่ือสร้างความหลายหลายของรูปแบบของลายและสีสัน บน

เวที การแสดงท่ีมาพร้อมกับ การปรับเปลีย่นตําแหน่งองศาของลําแสงไดด้้วยการเคลื่อนไหวของดวงโคม 
4.8.2. รับสัญญาณควบคุมชนิด ดิจิตอล DMX512 เป็นสัญญาณมาตรฐานในการควบคุม 
4.8.3. ใช้หลอด Compact high-pressure metal halide lamp  MSD 250/2 ขนาด 250 วัตต์  
4.8.4. สามารถสั่งเปิด และปดิหลอดไดจ้ากแผงควบคุม 
4.8.5. มีวงล้อสีสาํหรับการใช้งาน 1 วงล้อท่ีสามารถหมุนได้ 2 ทิศทาง 
4.8.6. มีวงล้อลวดลายสําหรับการใช้งาน 1 วงล้อท่ีสามารถหมุนได้ 2 ทิศทาง และลายสามารถหมุนรอบตัวเองได้ 7 

ลวดลาย 
4.8.7. มีระบบการหรีไ่ฟโดยใช้การเคลื่อนท่ีเข้าหากันของระบบกลไกแผ่นปิดแสงหน้าของดวงโคม หมุนรอบตัวไดไ้ม่

น้อยกว่า 520 องศา ก้ม-เงยได้ไมน่้อยกว่า 280 องศา 
4.8.8. การทําแสงกระพริบจะต้องใช้ระดบัความละเอียดเป็น micro-step ซึ่งสามารถทําแสงให้กระพริบได ้
4.8.9. การตั้ง Address การตั้งค่าตา่งๆของเครื่องสามารถทํากระผ่านแผงควบคุมตัวเลข 4 หลัก 
4.8.10. สามารถเลือกการทํางานได้ท้ังชนดิ 8 หรือ 16 บิทเพ่ือความละเอียดในการสั่งงาน 
4.8.11. มีช่องสัญญาณควบคุมทางดา้น Input/Output แบบ DMX-512  
4.8.12. เลือกใช้ช่องทางในการควบคุมไดท้ั้ง 14 , 16 , 18 หรือ 20 ช่อง 
4.8.13. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา

รับประกันตามสัญญา พร้อมการสนับสนุนทางด้านเทคนิด โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ี
ออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลติ หรือในกรณีท่ีไม่มี
บริษัทประจําประเทศไทยของผูผ้ลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอราคา 
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4.9. โคมไฟ LED Par เปลี่ยนสี RGBW ขนาด 90 วัตต์ จํานวน 8 ชุดมีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
4.9.1. เป็นดวงโคมชนิด LED Par Can  สามารถผสมสไีดห้ลากหลายด้วยหลักการผสมสี RGBW 
4.9.2. รับสัญญาณควบคุมชนิด ดิจิตอล DMX512 เป็นสัญญาณมาตรฐานในการควบคุม 
4.9.3. เลือกการผสมจากสหีลักจํานวน 4 สี คือ แดง (R) เขียว (G) น้ําเงิน (B) ขาว (W) 
4.9.4. พิกัดการใช้พลังงานทางไฟฟ้า: 95 วัตต์ ท่ีแรงดันไฟฟ้า 90 - 260V ความถ่ีทางไฟฟ้า 50 – 60 Hz 
4.9.5. มุมของลําแสง  25  องศา 
4.9.6. อายุการใช้งานของหลอดไดไ้ม่น้อยกว่า  50000  ช่ัวโมง 
4.9.7. หลอดไฟกําเนิดแสง: เป็นชนิด LED  จํานวน 18 x 5 วัตต์ (RGBW) 
4.9.8. มี 4 โหมดเลือกการทํางาน คือ Sound Active, Macro, Auto and DMX512 
4.9.9. การแสดงผลด้วย LED display 
4.9.10. DMX 4 protocol โหมด (1, 2, 3, and 7 ช่องควบคุม) 
4.9.11. จุดต่อเช่ือมสญัญาณด้าน Input/Output ด้วย Connector 5-pin XLR ตัวผู้และตัวเมยี 
4.9.12. มีกรอบสําหรับใส่แผ่นสี หรือแผ่นปรับสภาพสีท่ีด้านหน้าของโคม 

 
4.10. ราวแขวนโคมไฟบนเวที จํานวน 1 ชุดมีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

4.10.1. ทําจากท่อโลหะ ทาสีขาวหรือสีดําด้าน มีเส้นผ่าศูนย์กลางวัดรอบนอกขนาด ประมาณ 48 มม. 
4.10.2. การติดตั้งราวแขวนโคมไฟ ต้องมคีวามแข็งแรง ราวแขวนโคมไฟจะต้องไม่แขว่งหรือโยกเมื่อใช้งานจรงิ   
4.10.3. สามารถทนรับน้ําหนักและทนความร้อนสูงของโคมไฟไดเ้ป็นอย่างดี   

 
4.11. ระบบสายไฟฟ้าสําหรบัแสงสว่างบนเวที จํานวน 1 ระบบมีคณุสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้

4.11.1. ส่วนการตดิตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า  
4.11.1.1. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใช้ในงานไฟฟ้าจะต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพดี และได้รับมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
4.11.1.2. สายท่ีเดินร้อยท่อภายนอกตัวอาคาร จะต้องเดินภายในท่อท่ีสามารถป้องกันภยัจากธรรมชาติได้เป็น

อย่างดี โดยในส่วนของสายท่ีอาจจะกระทบถูกความช้ืน จะต้องเดินภายในท่อ  IMC Conduit หรือ 
EMTหรือ PVC หรือดีกว่า แต่ต้องมีข้อต่อกันน้ํา 

4.11.1.3. สายภายในอาคารท้ังหมดจะต้องเดินอยู่ภายในท่อ EMT หรือ PVC หรือดีกว่า 
4.11.1.4. ในกรณีท่ีมีการเดินสายภายในอาคาร และอยู่ใต้ฝ้า จะสามารถใช้ Flexible  Conduit ได ้
4.11.1.5. ท่อต้องยึดกับโครงสร้างอาคาร หรอืโครงสรา้งถาวรอ่ืนๆ ทุก ๆ ระยะไมเ่กิน 1.50 เมตร 
4.11.1.6. ท่อแต่ละส่วนหรือแตล่ะระยะต้องติดตั้งเป็นท่ีเรียบร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้ 

ห้ามร้อยสายเข้าท่อในขณะกําลังตดิตั้งท่อในส่วนนัน้ 
4.11.1.7. การเดินท่อในสถานท่ีอันตราย ต้องมีอุปกรณ์ประกอบพิเศษเหมาะสมกับแต่ละสภาพและสถานท่ี 
4.11.1.8. แนวการติดตั้งท่อ ต้องเป็นแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนทําใหไ้ม่

สามารถติดตั้งท่อตามแนวดังกล่าวได้ ให้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานเป็นแต่ละกรณไีป 
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4.11.2. เต้ารับ 

4.11.2.1. เต้ารับให้ใช้ชนิดคู่ท่ีสามารถใช้กับเต้าเสยีบกลมหรือแบน มีข้ัวสายดนิ (Universal Type with 
Ground) โดยท่ัวไปเต้ารับจะติดตัง้เหนือพ้ืนไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร  

4.11.2.2. ฝาครอบเต้ารับ  ให้ใช้ฝาครอบชนิดเป็นพลาสตดิหรือ อะลูมิเนียม 
4.11.2.3. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆทางข้อกําหนดดังกล่าว ให้ยึดถือประกาศมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับ

ประเทศไทยฉบับลา่สุด หรือมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าท่ัวไปของกรมโยธาธิการและผังเมืองฉบับ
ล่าสดุ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นข้อยตุ ิ

4.11.3. สายไฟฟ้า 
4.11.3.1. สายไฟฟ้าแรงต่ํา  โดยท่ัวไปตัวนําเป็นทองแดงหุ้มด้วยฉนวน Polyvinyl Chloride (PVC) สามารถ

ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 220 โวลท์  
4.11.3.2. สายไฟฟ้าท่ีใช้ร้อยในท่อโลหะ หรอื Wireway โดยท่ัวไป ต้องเป็นสายไฟฟ้าท่ีหุ้มด้วยฉนวนพีวีซี 

ชนิด THW หรือ VAF หรือ NYY ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร แล้วแต่กรณี  
4.11.3.3. สายไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 6 ตารางมิลลิเมตร ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (Stranded 

Wire) 
4.11.3.4. สายไฟฟ้าซึ่งเดินร้อยในท่อ ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อไดเ้มื่อมีการติดตั้งท่อเรียบร้อยแล้ว โดยการดึง

สายไฟฟ้าเข้าท่อต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ซึ่งออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดึงสายไฟฟ้าโดยปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต และอาจจําเป็นต้องใช้สารช่วยหล่อลื่น โดยสารนั้นต้องเป็นสารพิเศษท่ีไม่ทํา
ปฏิกริยากับฉนวนของสายไฟฟ้า ท้ังนี้ การตัดโค้งหรืองอสายไฟฟ้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องมีรัศมีความ
โค้งไม่น้อยกว่าข้อกําหนด 

 
5. ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ประกอบด้วย 

5.1. เครื่องเป่าลมเย็นชนิดฝังฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 47,000 บีทีย/ูช่ัวโมง พร้อมการติดตั้ง 
จํานวน 23 เครื่อง มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.1.1. คอยล์เย็น (Evaporator Coil) ทําด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บผิวเรียบมีครีบระบายความร้อนแบบอัลลอยด ์  

อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกลและจะต้องผา่นการทดสอบการรั่วจากโรงงานผูผ้ลิต 
5.1.2. พัดลมส่งลมเย็น  ใช้กับมอเตอร์แบบขับโดยตรงแบบหล่อลื่นถาวร สามารถปรับความเร็วได้อย่างน้อย 3 

ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 
5.1.3. เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Room Thermostat ชนิดไร้สาย หรือ ชนิดมีสาย 
5.1.4. Expansion Valve เป็นแบบ Electronic Expansion Valve 
5.1.5. เป็นผลติภณัฑ์ยีห่้อเดียวกับเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 

 

5.2. เครื่องเป่าลมเย็นชนิดต่อท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า 12,500 บีทีย/ูช่ัวโมง พร้อมการติดตั้งจํานวน 2 เครื่อง  มีคุณสมบตั ิ
ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.2.1. คอยล์เย็น (Evaporator Coil) ทําด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บผิวเรียบมีครีบระบายความร้อนแบบอัลลอยด ์   

อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกลและจะต้องผา่นการทดสอบการรั่วจากโรงงานผูผ้ลิต 
5.2.2. พัดลมส่งลมเย็น  ใช้กับมอเตอร์แบบขับโดยตรงแบบหล่อลื่นถาวร สามารถปรับความเร็วได้อย่างน้อย         

3 ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 
5.2.3. เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Room Thermostat  ชนิดมีสาย 
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5.2.4. Expansion Valve เป็นแบบ Electronic Expansion Valve 
5.2.5. เป็นผลติภณัฑ์ยีห่้อเดียวกับเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 

 
5.3. เครื่องเป่าลมเย็นชนิดต่อท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า 98,000 บีทีย/ูช่ัวโมง พร้อมการติดตั้ง   จํานวน 2 เครื่อง   

มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.3.1. คอยล์เย็น (Evaporator Coil) ทําด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บผิวเรียบมีครีบระบายความร้อนแบบอัลลอยด์อัด

ติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกลและจะต้องผ่านการทดสอบการรั่วจากโรงงานผูผ้ลิต 
5.3.2. พัดลมส่งลมเย็น  ใช้กับมอเตอร์แบบขับโดยตรงแบบหล่อลื่นถาวร สามารถปรับความเร็วได้อย่างน้อย 3 

ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 
5.3.3. เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Room Thermostat  ชนิดมีสาย 
5.3.4. Expansion Valve เป็นแบบ Electronic Expansion Valve 
5.3.5. เป็นผลติภณัฑ์ยีห่้อเดียวกับเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 

 
5.4. เครื่องเป่าลมเย็นชนิดต่อท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า 600,000 บีทีย/ูช่ัวโมง พร้อมการตดิตั้ง            จํานวน 8 เครื่อง     

มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.4.1. CASING ภายนอกเป็นแบบ GALVANIZED SHEET และอบพ่นสีอย่างดีด้วย  EPOXY POLYESTER POWER 

COATING โดยมีฉนวนบุภายในเปน็ CLOSE CELL FOAM หนา 1/2 นิ้ว พัดลมส่งลมเย็น    (BLOWER)   
เป็นแบบ  DOUBLE WIDTH DOUBLE INLET CENTRIFUGAL  BLOWER  ระบบขับเคลื่อนแบบสายพาน
ส่งกําลัง  (PULLEY) และทําการ  BALANCING  ท้ังดา้น DYNAMIC และ STATIC เรียบร้อยมาจากโรงงาน 

5.4.2. MOTOR  เป็นแบบ  INDUCTION MOTOR 380 V/ 3 PH/ 50 Hz ไม่น้อยกว่า จํานวน 1 ตัว และต้องมีชุด 
STARTER ในตัวเครื่อง AHU 

5.4.3. FIN ทําด้วย  ALUMINIUM  การอัด COIL  เข้ากับ  FIN  เป็นแบบ  MECHANICALLY 
5.4.4. Expansion Valve เป็นแบบ  Electronic Expansion Valve 
5.4.5. เป็นผลติภณัฑ์ยีห่้อเดียวกับเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 

 
5.5. เครื่องระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 425,000 บีทีย/ูช่ัวโมง พร้อมการติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติไมต่่ํากว่า

มาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.5.1. Casing ทําด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือโลหะอ่ืนๆท่ีสามารถป้องกันสนิมตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลติ มี

ความแข็งแรงพอท่ีจะรับน้ําหนัก และแรงสั่นสะเทือนจากการทํางานของคอมเพรสเซอร์ คอยลร์ะบายความ
ร้อน และพัดลม 

5.5.2. Compressor แต่ละ  Condensing Unit เป็นแบบ Scroll Compressor หรือ INVERTER COMPRESSOR 
และทุกๆชุด  ต้องมี Spring Isolator หรือ Rubber Isolator เพ่ือลดการสะเทือน  โดยในแต่ละตู้ 
Condensing Unit ต้องออกแบบให้มีการใช้งาน Compressor ชนิด Digital Scroll หรือ INVERTER อย่าง
น้อย 1 ชุด และทําโหลดได้ตั้งแต่ 10% - 100%   เพ่ือประหยดัพลังงานตลอดช่วงของภาระการทําความเย็น
ต่างๆกัน ต้องไม่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMC ( ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ) 

5.5.3. Condenser Coil เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ทําด้วยทองแดง ไม่ต่ํากว่า 2 แถวเพ่ิมพ้ืนท่ีการ
แลกเปลีย่นความร้อน และครีบระบายความร้อนทําด้วยอลูมเินียม เคลือบ Blue Fin ตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิต 
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5.5.4. Fan-motor พัดลมเป็นแบบPropeller  ชนิด Dual Turbo Fan ใบพัดแบบเป่าข้ึนด้านบน พัดลม จะต้อง
ได้รับการปรับแต่งจากโรงงาน (Static and Dynamic Balancing) เพ่ือมิให้มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน 
มอเตอรต์้องเป็นชนิด Weather Proof  เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง มีปริมาณลมระบายความร้อนสูงและ
มีเสียงรบกวนน้อย 

5.5.5. ชุดแผงคอนโทรลในแต่ละ Condensing Unit มีชุดคอนโทรล สามารถควบคุมการทํางานของ Condensing 
Unit ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด Electronic loss น้อยท่ีสุด และง่ายต่อการดูแลบํารุงรักษา 

5.5.6. ระบบน้ํายาสําหรับ Condensing Unit เป็นแบบท่ีได้รับการปรับสมดุล Oil,Gas, Pressure และ 
Distribution เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตหรือแบบท่ีสามารถเช่ือมตอ่ท่อสารทําความเย็น Oil Gas  แต่ละ
เครื่องเข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมขนาดทําความเย็น 

5.5.7. จัดทําฐานคอนกรีต สําหรบัวาง CONSENSING UNIT ตําแหน่งท่ีไดกํ้าหนดไว้ในแบบ 
 

5.6. เครื่องระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 540,000 บีทีย/ูช่ัวโมง พร้อมการติดตั้ง จํานวน 5 เครื่อง มีคุณสมบัติไมต่่ํากว่า
มาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.6.1. Casing ทําด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือโลหะอ่ืนๆท่ีสามารถป้องกันสนิมตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลติ มี

ความแข็งแรงพอท่ีจะรับน้ําหนัก และแรงสั่นสะเทือนจากการทํางานของคอมเพรสเซอร์ คอยลร์ะบายความ
ร้อน และพัดลม 

5.6.2. Compressor แต่ละ  Condensing Unit  เป็นแบบ Scroll Compressor หรือ INVERTER COMPRESSOR 
และทุกๆชุด  ต้องมี Spring Isolator หรือ Rubber Isolator เพ่ือลดการสะเทือน  โดยในแต่ละตู้ 
Condensing Unit ต้องออกแบบให้มีการใช้งาน Compressor ชนิด Digital Scroll หรือ INVERTER อย่าง
น้อย 1 ชุด และทําโหลดได้ตั้งแต่ 10% - 100%   เพ่ือประหยดัพลังงานตลอดช่วงของภาระการทําความเย็น
ต่างๆกัน ต้องไม่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMC ( ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ) 

5.6.3. Condenser Coil เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ทําด้วยทองแดง ไม่ต่ํากว่า 2 แถวเพ่ิมพ้ืนท่ีการ
แลกเปลีย่นความร้อน และครีบระบายความร้อนทําด้วยอลูมเินียม เคลือบ Blue Fin ตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิต 

5.6.4. Fan-motor พัดลมเป็นแบบPropeller  ชนิด Dual Turbo Fan ใบพัดแบบเป่าข้ึนด้านบน พัดลม จะต้อง
ได้รับการปรับแต่งจากโรงงาน (Static and Dynamic Balancing) เพ่ือมิให้มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน 
มอเตอรต์้องเป็นชนิด Weather Proof  เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง มีปริมาณลมระบายความร้อนสูงและ
มีเสียงรบกวนน้อย 

5.6.5. ชุดแผงคอนโทรลในแต่ละ Condensing Unit มีชุดคอนโทรล สามารถควบคุมการทํางานของ Condensing 
Unit ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด Electronic loss น้อยท่ีสุด และง่ายต่อการดูแลบํารุงรักษา 

5.6.6. ระบบน้ํายาสําหรับ Condensing Unit เป็นแบบท่ีได้รับการปรับสมดุล Oil,Gas, Pressure และ 
Distribution เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตหรือแบบท่ีสามารถเช่ือมตอ่ท่อสารทําความเย็น Oil Gas  แต่ละ
เครื่องเข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมขนาดทําความเย็น 

5.6.7. จัดทําฐานคอนกรีต สําหรบัวาง CONSENSING UNIT ตําแหน่งท่ีไดกํ้าหนดไว้ในแบบ 
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5.7. เครื่องระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 620,000 บีทีย/ูช่ัวโมง พร้อมการติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง มีคุณสมบัติไมต่่ํากว่า
มาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.7.1. CASING ทําด้วยเหล็กอาบสังกะส ีหรือโลหะอ่ืนๆท่ีสามารถป้องกันสนิมตามมาตรฐานของโรงงานผูผ้ลิต มี

ความแข็งแรงพอท่ีจะรบัน้ําหนัก และแรงสั่นสะเทือนจากการทํางานของคอมเพรสเซอร์ คอยลร์ะบายความ
ร้อน และพัดลม 

5.7.2. COMPRESSOR แต่ละ  CONDENSING UNIT  เป็นแบบ SCROLL COMPRESSOR หรือ INVERTER 
COMPRESSOR และทุกๆชุด  ต้องมี SPRING ISOLATOR หรือ RUBBER ISOLATOR เพ่ือลดการสะเทือน  
โดยในแตล่ะตู้ CONDENSING UNIT ต้องออกแบบให้มีการใช้งาน COMPRESSOR ชนิด DIGITAL SCROLL 
หรือ INVERTER อย่างน้อย 1 ชุด และทําโหลดไดต้ั้งแต่ 10% - 100%   เพ่ือประหยดัพลังงานตลอดช่วงของ
ภาระการทําความเย็นต่างๆกัน ตอ้งไม่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMC ( ELECTROMAGNETIC 
COMPATIBILITY ) 

5.7.3. CONDENSER COIL เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ทําด้วยทองแดง ไม่ต่ํากว่า 2 แถวเพ่ิมพ้ืนท่ีการ
แลกเปลีย่นความร้อน และครีบระบายความร้อนทําด้วยอลูมเินียม เคลอืบ BLUE FIN ตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิต 

5.7.4. FAN-MOTOR พัดลมเป็นแบบPROPELLER  ชนิด DUAL TURBO FAN ใบพัดแบบเป่าข้ึนด้านบน พัดลม 
จะต้องไดร้ับการปรับแต่งจากโรงงาน (STATIC AND DYNAMIC BALANCING) เพ่ือมิให้มีการสั่นสะเทือน
ขณะใช้งาน มอเตอร์ต้องเป็นชนิด WEATHER PROOF  เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง มีปริมาณลมระบาย
ความร้อนสูงและมเีสียงรบกวนน้อย 

5.7.5. ชุดแผงคอนโทรลในแต่ละ CONDENSING UNIT มีชุดคอนโทรล สามารถควบคุมการทํางานของ 
CONDENSING UNIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ELECTRONIC LOSS น้อยท่ีสุด และง่ายตอ่การดูแล
บํารุงรักษา 

5.7.6. ระบบน้ํายาสําหรับ CONDENSING UNIT เป็นแบบท่ีไดร้ับการปรับสมดลุ OIL,GAS, PRESSURE และ 
DISTRIBUTION เรียบร้อยจากโรงงานผูผ้ลติหรือแบบท่ีสามารถเช่ือมต่อท่อสารทําความเย็น OIL GAS  แต่
ละเครื่องเข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมขนาดทําความเย็น 

5.7.7. จัดทําฐานคอนกรีต สําหรบัวาง CONSENSING UNIT ตําแหน่งท่ีไดกํ้าหนดไว้ในแบบ 
 

5.8. พัดลมระบายอากาศแบบหอยโข่ง ขนาดระบายลมไม่น้อยกว่า 250 CFM พร้อมการติดตั้งจํานวน 6 เครื่อง มีคุณสมบัติ
ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.8.1. Housing มีส่วนประกอบต่างๆ ครบถ้วน ประกอบจากเหล็กกล้า พ่นสีตามมาตรฐานของโรงงานแท่นเครื่องมี

รูสําหรับยึดติดตั้งได้และตาํแหน่งพัดลมเปลี่ยนแปลงได ้
5.8.2. Fan wheel ทําด้วยอลูมิเนยีม เปน็ multi blade แบบ backward หรือ forward curve blade 
5.8.3. เพลาพัดลม ทําด้วยเหล็กกล้าท่ีไดม้าตรฐานของโรงงาน 
5.8.4. พัดลมขับเคลื่อนด้วย Motor แบบ Direct Drive 
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5.9. พัดลมระบายอากาศแบบหอยโข่ง ขนาดระบายลมไม่น้อยกว่า 300 CFM พร้อมการติดตั้งจํานวน4 เครื่อง มีคุณสมบัติ
ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.9.1. Housing มีส่วนประกอบต่างๆ ครบถ้วน ประกอบจากเหล็กกล้า พ่นสีตามมาตรฐานของโรงงานแท่นเครื่องมี

รูสําหรับยึดติดตั้งได้และตาํแหน่งพัดลมเปลี่ยนแปลงได ้
5.9.2. Fan wheelทําด้วยอลูมเินียม เป็น multi blade แบบ backward หรือ forward curve blade 
5.9.3. เพลาพัดลม ทําด้วยเหล็กกล้าท่ีไดม้าตรฐานของโรงงาน 
5.9.4. พัดลมขับเคลื่อนด้วย Motor แบบ Direct Drive 

 
5.10. พัดลมระบายอากาศแบบหอยโข่ง ขนาดระบายลมไม่น้อยกว่า 750 CFM พร้อมการตดิตั้ง       จํานวน 4 เครื่อง 

มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.10.1. Housing มีส่วนประกอบตา่งๆ ครบถ้วน ประกอบจากเหล็กกล้า พ่นสีตามมาตรฐานของโรงงานแท่น

เครื่องมีรสูําหรบัยึดติดตั้งได้และตาํแหน่งพัดลมเปลี่ยนแปลงได ้
5.10.2. Fan wheel ทําด้วยอลูมิเนยีม เปน็ multi blade แบบ backward หรือ forward curve blade 
5.10.3. เพลาพัดลม ทําด้วยเหล็กกล้าท่ีไดม้าตรฐานของโรงงาน 
5.10.4. พัดลมขับเคลื่อนด้วย Motor แบบ Direct Drive 

 
5.11. พัดลมระบายอากาศแบบติดฝ้าเพดาน ขนาดระบายลมไม่น้อยกว่า250 CFM พร้อมการติดตั้งจํานวน8  เครื่อง มี

คุณสมบัตไิม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.11.1. Housing พัดลม มอเตอร์ ต้องติดตั้งอยู่ในกล่องโลหะท่ีมั่นคงแข็งแรง พ่นสีตามมาตรฐานของโรงงาน 

เหมาะสําหรับติดตั้งฝังเพดานและต่อท่อลมได้ Fan wheel ทําด้วยเหล็กกล้า โลหะผสมหรือวัสดุอ่ืนท่ี
เทียบเท่า ตั้งศูนยไ์ด้ถูกต้องท้ังแบบสถิตและพลวัต ขับเคลื่อนโดยตรง มี ball bearing แบบอัดจารบีไว้
ถาวรHousing 

5.11.2. พัดลมขับเคลื่อนด้วย Motor แบบ Direct Drive 
 

5.12. พัดลมระบายอากาศแบบติดฝ้าเพดาน ขนาดระบายลมไม่น้อยกว่า 50 CFM พร้อมการติดตั้งจํานวน 2 เครื่อง          
มีคุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.12.1. Housing พัดลม มอเตอร์ ต้องติดตั้งอยู่ในกล่องโลหะท่ีมั่นคงแข็งแรง พ่นสีตามมาตรฐานของโรงงาน 

เหมาะสําหรับติดตั้งฝังเพดานและต่อท่อลมได้ Fan wheel ทําด้วยเหล็กกล้า โลหะผสมหรือวัสดุอ่ืนท่ี
เทียบเท่า ตั้งศูนยไ์ด้ถูกต้องท้ังแบบสถิตและพลวัต ขับเคลื่อนโดยตรง มี ball bearing แบบอัดจารบีไว้
ถาวร 

5.12.2. พัดลมขับเคลื่อนด้วย Motor แบบ Direct Drive 
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5.13. ระบบท่อน้ํายาพร้อมหุ้มฉนวน จํานวน 1 ระบบ มีคุณสมบตัิไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.13.1. ท่อน้ํายาใช้ท่อทองแดงชนิด Hard Drawn ตามมาตรฐาน ASTM B88  Type L หรือมีมาตรฐานอ่ืน 

ท่ีเทียบเท่า ข้อต่อใช้ชนิด Forged of Wrought Copper, Solder Type รอยต่อเช่ือมด้วย Silver 
Brazing Alloys ท่อ Suction และ LIQUID จะต้องหุ้มฉนวนชนิด Closed Cell Foamed 
Electrometric  (ใช้ภายในอาคาร) หนาไม่น้อยกว่า 3/4นิ้วและหุ้มฉนวนชนิด POLYOLEFIN FOAM ท่ี
มี ALUMINIUM FOILหุ้มปิดผิวด้านนอก(ใช้สําหรับภายนอกอาคาร) หนาไม่ต่าํกว่า 3/4นิ้วท่อน้ํายา 
Suction และ Liquid ให้เดินแยกจากกัน โดยม ีClamp รัดทุกๆระยะท่ีห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ฉนวน
หุ้มท่อส่วนท่ีรัด Clamp ให้สอดแผ่นสังกะสีกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร หุ้มรอบฉนวนก่อนรัด 
Clamp โดยผูเ้สนอราคาต้องทํา SHOP DRAWING แนวทางเดินระบบท่อน้ํายาพร้อมหุม้ฉนวนมาพร้อม
เอกสารเสนอราคา 
 

5.14. ระบบท่อน้ําท้ิงพร้อมหุ้มฉนวน จํานวน 1 ระบบ คุณสมบตัิไมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.14.1. ท่อน้ําท้ิงใช้ท่อ PVC แข็ง Class 8.5 มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. อุปกรณ์ข้อต่อท่อจะต้องใช้ชนิด

ท่ีมีความหนาตามประเภทท่อท่ีใช้และใช้นํ้ายาต่อท่อตามคําแนะนําของผู้ผลิต ท่อน้ําท้ิงจะต้องหุ้มฉนวน 
Closed Cell Foamed Electrometric EPDM หนาไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว โดยผู้เสนอราคาต้องทํา SHOP DRAWING 
แนวทางเดินท่อน้ําท้ิงมาพร้อมเอกสารเสนอราคา 
 

5.15. ระบบท่อลม จาํนวน 1 ระบบ คณุสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐานกําหนดดังต่อไปนี ้
5.15.1. ท่อลมสําหรับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชนิดท่อลมอลูมิเนียมก่ึงสําเร็จรูป (PRE INSULATED 

DUCTING SYSTEM) 
5.15.2. ผู้เสนอราคาต้องแนบ SHOP DRAWING แสดงตําแหน่งท่อลม,ขนาดท่อลม,ขนาด SUPPLY AIR 

GRILLE, RETURN AIR GRILLE, EXHAUST AIR GRILLE มาพร้อมเอกสารเสนอราคา 
5.15.3. ท่อลมและ SUPPLY AIR GRILLE, RETURN AIR GRILLE, EXHAUST AIR GRILLE ในส่วนห้องประชุม

ใหญ่ให้ทําสีดําเข้ากับสโีครงสร้างหลังคา และ ต้องมี RETURN AIR DUCT เพ่ือลดเสียงการทํางานของ 
AHU มายังห้องประชุมใหญ่ ท้ังนี้จํานวนของ SUPPLY AIR GRILLE, RETURN AIR GRILLE, EXHAUST 
AIR GRILLE ต้องไม่น้อยกว่าจํานวนท่ีระบุดังนี้ ห้องประชุมใหญ่ ให้ใช้ SAG แบบ ROUND DIFFUSER 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน ไม่น้อยกว่า56 ชุด,   BALL JET DIFFUSER ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 
จํานวนไม่น้อยกว่า 88 ชุด และ RAG.ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว X 24 นิ้ว จํานวนไม่น้อยกว่า 32 ชุด 

5.15.4. ท่อลมระบบปรับอากาศท่ีใช้เป็นแบบท่ออลูมิเนียมแบบก่ึงสําเร็จรูป (PRE INSULATED DUCT : PID)    
มีลักษณะเป็นแผ่นฉนวนตรงกลาง ประกบด้วยแผ่นอลูมีเนยีมด้านบนและด้านล่าง  มีขนาดของแผ่นวัสด ุ
4 X 1.2 เมตร  โดยมคีวามหนารวมของแผ่นวัสดไุม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร 

5.15.5. วัสดุฉนวนท่ีใช้ต้องไม่มสีารประกอบ CFC และใยแก้ว โดยฉนวนผลิตมาจาก โพลไีอโซไซยานเูรตโฟม 
(PIR)  ชนิดท่ีไม่เป็นเทอรโ์มพลาสติก เมื่อเกิดการเผาไหมม้ีควันไฟนอ้ย ไมเ่กิดการหลอมเหลวเป็นหยดไฟ 
และไฟสามารถดับได้เอง  โดยไมเ่กิดการลุกลามของเปลวไฟต่อเนื่อง 

5.15.6. ความหนาของอลูมิเนยีมด้านนอกท่ีปิดทับฉนวนมีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน 
5.15.7. ท่อลมจะต้องมีคา่การนําความร้อนไม่เกินกว่า 0.022 WATT/M K 
5.15.8. วัสดุท่ีใช้ทําฉนวนท่อลมต้องมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 48 KG/M3 + 5% 
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5.15.9. ท่อลมต้องผ่านมาตรฐานทําการทดสอบการเผาไหม ้ ไมลุ่กลามไฟ   ผ่านการทดสอบมาตรฐาน UL94 
หรือ  BRITISH STANDARD : BS 476 PART 6  มาตรฐานการแพรลุ่กลามไฟ, BRITISH STANDARD : 
BS 476 PART มาตรฐานการเกิดเปลวไฟ ท้ังนี้ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการทดสอบดังกล่าวมา
พร้อมกับเอกสารเสนอราคา 

5.15.10. เพ่ือคุณภาพงานตดิตั้งท่ีได้มาตรฐาน   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจําหน่ายท่อส่งลมเย็นสําหรับโครงการ
นี้ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากผู้นําเข้าท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตตา่งประเทศ 

5.15.11. ผูเ้สนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกท่อลมมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา 
5.15.12. การแขวนและยึดท่อลมใช้เหล็กเสน้ หรือ สตัทเกลียว และเหล็กฉากชุบสีกันสนิมRED LEAD OXIDE 

PRIMER แขวนยึดท่อลมกับโครงสร้างคอนกรีตหรือโครงหลังคา ด้วยEXPANSION BOLT 
5.15.13. DAMPERประกอบด้วย DAMPER ชนิดต่างๆ ดังนี้ SPLITTER DAMPER ติดตั้งตามทางแยกท่อลม 

สามารถปรับแต่งควบคมุปรมิาณลมไดโ้ดยใช้    LOCK NUT แผน่  SPLITTER ข้ึนรูปอย่างแข็งแรง , 
VOLUME DAMPER  ติดตั้งเพ่ือปรับควบคุมการจ่ายลมของหัวจ่ายต่างๆ ให้มีปรมิาณตามกําหนด 

5.15.14. AIR DIFFUSER & GRILLE ประกอบด้วยประเภทต่างๆ ดังนี้  BALL JET DIFFUSER ผลิตจากอลูมิเนียม 
พ่นอบสีดําจากโรงงาน สามารถปรับองศาได้ 30 องศา ในทุกทิศทางและสามารถปรับหมุนรอบตัวเองได้ 
360 องศา ,ROUND CEILING DIFFUSER พ่นอบสีดําจากโรงงาน หรือ สเีดียวกับฝ้าเพดาน ,RETURN 
AIR GRILLE เป็นแบบ ONE WAY 
 

5.16. ระบบไฟฟ้าสําหรับระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ จํานวน 1 ระบบ คุณสมบัตไิมต่่ํากว่ามาตรฐาน
กําหนดดังต่อไปนี ้
5.16.1. ผู้เสนอราคา จะต้องจัดหาและตดิตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าต่าง  ๆ  ท่ีได้กําหนดไว้ในแบบและ  ตลอดจนวัสดุและ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นในการติดตั้งระบบไฟฟ้านี้ รวมถึง แรงงาน เครื่องมือ สถานท่ีเก็บของ ไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้ากําลังช่ัวคราว  นั่งร้านช่ัวคราวท่ีจําเป็นต้องใช้  เพ่ือให้งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเสรจ็สมบูรณ ์

5.16.2. ผู้เสนอราคา จะต้องจัดทําฐานคอนกรีต สําหรับแผงสวิทช์จ่ายไฟสําหรับระบบปรับอากาศ (A/C 
SWITCH BOARD )  ตามตาํแหนง่ท่ีได้กําหนดไว้ในแบบ 

5.16.3. ผู้เสนอราคา จะตอ้งจัดหาและตดิตั้ง แผงสวิทช์จ่ายไฟหลัก แผงสวิทช์จ่ายไฟรอง   สวิทช์ตัดตอน
อัตโนมัติ   สายป้อน ท่อร้อยสาย รางเดินสาย พร้อมท้ังวัสดุ  อุปกรณ์ประกอบให้ครบถ้วน  ตามท่ีได้ขอ
อนุมัติจากแบบ จนแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ ์

5.16.4. ผู้เสนอราคา จะต้องจดัทําแบบ (SHOP DRAWING) ตามขนาดมาตราส่วนในแบบอยา่งละเอียดเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาพร้อมเอกสาร และจะต้องมีสามัญวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากําลัง ลงลายมือช่ือ
รับรอง พร้อมแนบสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

5.16.5. A/C SWITCH BOARD เป็นตู้ท่ีสามารถผลิต และประกอบข้ึนภายในประเทศ โดยเปน็ผลติภณัฑ์
มาตรฐานจากโรงงาน ซึ่งผลติอุปกรณ์น้ีเป็นประจาํ ออกแบบและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ IEC, 
ANSI หรือการไฟฟ้าฯ โดยโรงงานผู้ผลิตต้องมมีาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 มาตรฐานอุตสาหกรรม
หรือ มอก. 1436–2540 และผู้ผลติจะต้องมสีามญัวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากําลังเป็นผูค้วบคุมรับผิดชอบ
การผลิต และการตดิตั้งแผงสวิตซ ์ฯ ผู้เสนอราคา จะต้องจัดส่งรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีตดิตั้งอยู่ภายใน
ตัวตู้ทุกช้ินซึ่งได้มาตรฐาน UL, NEMA, ANSI, IEC, DIN, TIS  จะต้องจัดทํา SHOP DRAWINGS ขนาด
ของตู้ การจัดเรยีงอุปกรณภ์ายในตู้ทุกช้ินอย่างละเอียด  มาพร้อมเอกสารเสนอราคา 
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5.16.5.1. โครงสร้างตัวตู้ประกอบข้ึนจากแผน่เหล็กและโครงเหล็กชุบด้วยกรรมวิธี HOT DIP 
GALVANIZED  หรือ    ELECTRO GALVANIZED STEEL ท้ังหมด 

5.16.5.2. ความหนาเหล็กโครงตู้  ไม่น้อยกว่า  2.0  มม. 
5.16.5.3. ความหนาของเหล็กแผ่นทําตู้  ไมน่้อยกว่า  2.0  มม. 
5.16.5.4. พ่นสีกันสนิมหนึ่งช้ัน  และสีภายนอกอีก  2 ช้ัน  หรือผ่านกรรมวิธีพ่นสีท่ีไดร้ับการอนุมตัิแล้ว  
5.16.5.5. BUS  BARS  เป็นชนิดทองแดงมีความบรสิุทธ์ิไม่น้อยกว่า  98%  จะต้องประกอบและยดึด้วย 

INSULATOR SUPPORT อย่างแข็งแรง สามารถต้านทานกระแสลดัวงจร ไม่น้อยกว่า
ค่ากระแสลดัวงจรของขนาด     MAIN CIRCUIT BREAKER  

5.16.5.6. ขนาดของ BUS BARS ต้องรับกระแสไดไ้ม่น้อยกว่า 1000 AMPS. ต่อพ้ืนท่ีหน้าตัดของ 
ทองแดง หนึ่งตารางนิ้ว  โดยมี  AMPACITY ไม่น้อยกว่า 125% ของค่าประแส  FULL LOAD 
ท้ังหมด และห้ามมิใหล้ดขนาดช่วงใดช่วงหนึ่งตลอดความยาวของ  MAIN  BUS  BARS  

5.16.5.7. หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน CIRCUIT BREAKER ขนาดต่ํากว่า 400 AMPS. ให้เป็นแบบ  
FIXED TYPE MANUAL OPERATED MOLDED CASE   

5.16.5.8. หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน CIRCUIT BREAKER ขนาด 800 – 1250  AMPS. ให้เป็นแบบ  
SOLD  STATE  TRIP, MANUAL  OPERATED  MOLDED  CASE 

5.16.6. DISTRIBUTION  BOARD  AND  PANEL  BOARD  ตู้ DISTRIBUTION BOARD ต้องเป็นผู้ผลิตราย
เดียวกับ A/C SWITCH BOARD  ตู้ PANEL BOARD เป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐาน  (STANDARD  
PRODUCT)  จากโรงงานซึ่งผลิตอุปกรณ์น้ีเป็นประจํา  ต้องผลิตและผา่นการทดสอบตามมาตรฐานของ  
IEC, NEMA, UL  หรือ   ANSI.  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทํา SHOP DRAWINGS ตําแหน่งการตดิตั้ง
ตลอดจนการจัดแนว CONDUIT หรือ RACE WAY อ่ืน  ๆ  มาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา 
5.16.6.1. ต้องมีขนาดของ MAIN LUGS หรือ MAIN CIRCUIT BREAKER และ INTERRUPTING 

CAPACITY ตามมาตรฐานของ IEC, NEMA, UL  หรือ   ANSI.  
5.16.6.2. หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน PANEL BOARD จะต้องเป็นชนิด SURFACE MOUNTED 
5.16.6.3. CIRCUIT BREAKER ภายในแผง เป็นชนิด PLUG-ON หรือ BOLT-ON, THERMAL- 

MAGNETIC, MOLDED CASE  
5.16.6.4. ตัวตู้ต้องเป็นเหล็กชุบสังกะสีและพ่นสีทับอีกอย่างน้อย 2 ช้ัน หรือผ่านกรรมวิธีพ่นสีท่ีได้รับการ

อนุมัติแล้ว 
5.16.6.5. จะต้องติดตั้งเบอร์ของ CIRCUIT BREAKER และ WIRE MARKER  ชนิดถาวร เข้ากับสายไฟ

ทุกเส้น ท่ีต่อเข้า CIRCUIT BREAKER โดยให้มีเบอร์ตรงกับ CIRCUIT BREAKER นั้น ๆ  
5.16.6.6. ผนังด้านในของฝาตู้จะต้องติดตั้งตารางแสดงรายละเอียดหน้าท่ีของ CIRCUIT BREAKER แต่

ละตัวทุกตัว 
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5.16.7. สายไฟฟ้าสายไฟท่ีนํามาใช้ติดตั้งต้องมีตัวนําเป็นทองแดง และเป็นไปตามมาตรฐานสายไฟฟ้าของ มอก. 
11-2531 ผลิตข้ึนโดยผู้ผลิตท่ีผู้ว่าจ้างเช่ือถือ และยอมรับ โดยท่ัวไปให้ใช้สายพิกัดแรงดัน 750 โวลท์ 
ฉนวนใช้กับอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส และอนุญาตให้ใช้สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน XLPE  ตาม
มาตรฐานสายไฟฟ้าของ มอก. 2143-2546 ไดร้ะบบสีของสายไฟฟ้าให้ใช้ดังนี ้
5.16.7.1. PHASE  A สีดํา 
5.16.7.2. PHASE  B สีแดง 
5.16.7.3. PHASE  C สีนํ้าเงิน 
5.16.7.4. NEUTRAL N สีขาว หรือเทา  
5.16.7.5. GROUND GR. สีเขียว หรือเขียวแถบเหลือง 
5.16.7.6. สายไฟฟ้าท่ีผลติข้ึนเพียงสีเดียวใหท้าสีท่ีสายไฟ หรือพันเทป หรือติดเครื่องหมายท่ีสายไฟฟ้า

ทุกแห่งท่ีมีการ    ต่อสาย และต่อเข้าอุปกรณไ์ฟฟ้าด้วยสีท่ีกําหนดข้างต้น 
5.16.7.7. ห้ามตัดต่อสายไฟฟ้าในแผงสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ การตัดสายไฟฟ้าจะต้องทําในกล่องต่อสาย

เท่านั้น และต้องพันทับด้วยเทปพันสายให้มีฉนวนเทียบเท่าสายไฟฟ้า สําหรับสายขนาด 10 
ตร.มม. หรือเล็กกว่า ต้องต่อสายโดยใช้ WIRE NUT สําหรับสายขนาด 16 ตร.มม. หรือใหญ่
กว่า ต้องต่อสายโดยใช้ SOLDERLESS WIRE CONNECTOR ชนิดใช้เครื่องมือกลอัด และใช้ 
HEAT SHRINK TUBE หุ้มรอยต่อสาย 

5.16.7.8. สายไฟฟ้าท่ีเดินเข้าไปในแผงสวิทช์ตัดตอน แผงสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์อ่ืน จะต้อง
จัดให้เป็นระเบียบ โดยใช้เชือกหรอืสายรดั ผูกหรือรัดไว้เป็นหมวดหมู่ และสายไฟฟ้าจะต้องมี
ความยาวเหลือไว้เพียงพอท่ีจะย้ายตําแหน่งในแผงสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัต ิ

5.16.7.9. การต่อสายเข้าอุปกรณไ์ฟฟ้า ท่ีใช้ข้ัวต่อแบบมีหัวสกรูยดึสาย จะตอ้งใส่ TERMINAL ชนิดใช้
เครื่องมือกลอัด (ใช้ CABLE LUG แบบบีบ) และหุ้มด้วย HEAT SHRINK TUBE ทุกแห่ง  

5.16.7.10. หัวต่อสายท่ีอยู่ในท่ีเปียกช้ืนอยู่เสมอต้องหล่อหุ้มด้วยสาร SCOTCHAST, SIEMEN 
PROTOLIN หรือ  EPOXY  อ่ืน ๆ  ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

5.16.8. ท่อร้อยสายไฟฟ้า แบบโลหะต้องเป็นชนิดเหล็กอาบสังกะสโีดยกรรมวิธี HOT – DIPPED ผิวภายในเรียบ  
ปราศจากตะเข็บ ซึ่งผลิตข้ึนเพ่ือใช้งานทางไฟฟ้าโดยเฉพาะ  ท่อร้อยสายซึ่งฝังดิน ฝังในคอนกรีต หรอืใน
ท่ีโล่งซึ่งจําเป็นต้องมรีะบบก้ันน้ํา ต้องใช้ท่อชนิด  RIGID  STEEL  METALLIC  CONDUIT  (RSC)  หรือ
ท่อชนิด  INTERMEDIATE  METALLIC  CONDUIT  (IMC.)  สําหรับท่อร้อยสายซึ่งซ่อนในฝ้าเพดาน ให้
ใช้ท่อชนิด  ELECTRICAL  METALLIC  TUBING  (EMT.)  สําหรบัท่อร้อยสายซึ่งเดินในผนังซึ่งไม่ได้เท
ด้วยคอนกรีต ให้ใช้ท่อชนิด INTERMEDIATE METALLIC  CONDUIT (IMC.) และอนุญาตให้ใช้ท่อชนิด 
ELECTRICAL  METALLIC  TUBING  (EMT.)  ได้  โดยข้อต่อท่อร้อยสายแบบ  EMT  ท่ีใช้ในกรณีน้ี
จะต้องเป็นชนิดกันน้ําสําหรับท่อรอ้ยสายซึ่งต่อเข้ากับอุปกรณ์ ท่ีมีความสั่นสะเทือนหรือในท่ีอ่ืน ๆ ซึง่ไม่
สามารถใช้ท่อร้อยสายดังกล่าวข้างต้นได้ให้ใช้ท่อชนิด FLEXIBLE CONDUIT 

5.16.9. รางร้อยสาย ทําจากเหลก็หนาอยา่งน้อย 1.6 มม. รางร้อยสายและอุปกรณป์ระกอบ ต้องผลติข้ึนโดยวิธี
ป้องกันสนิม ฉาบสีแลว้อบแห้งหรืออาบด้วยสงักะสี รางร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบ ต้องออกแบบให้
ประกอบเข้ากันได้ โดยท่ีหมุนเกลยีว/สลักเกลียวต่าง ๆ ต้องเรียบกับผนังของรางรอ้ยสายไมม่ีส่วนมคีมท่ี
จะทําให้สายไฟฟ้าเสียหาย 
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ตอนท่ี 3 ข้อกําหนดท่ัวไป 
1. มาตรฐานการติดต้ัง 

1.1. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแผนผังการเช่ือมต่อ (Riser Diagram) และแบบแปลนแสดงตําแหน่งการติดตั้ง (Lay Out 
plan) ของระบบเสียง ภาพ ระบบแสงสว่างบนเวที และระบบปรับอากาศระบายอากาศมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา 

1.2. ผู้เสนอราคาจะต้องระมดัระวังตรวจเนื้อท่ีท่ีต้องการ สําหรับตดิตั้งอุปกรณ์ของตนร่วมกับอุปกรณอ่ื์น ๆ เขียน 
ShopDrawing เพ่ือท่ีจะให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของตนสามารถท่ีจะทําการตดิตั้งในเนื้อท่ีท่ีเตรียมไว้น้ันได้และไม่เป็น
อุปสรรคขัดขวางกับระบบอ่ืน ๆ 

1.3. สายท่ีเดินร้อยท่อภายนอกตัวอาคาร จะต้องเดินภายในท่อท่ีสามารถป้องกันภัยจากธรรมชาติไดเ้ป็นอย่างดี โดยในส่วน
ของสายท่ีอาจจะกระทบถูกความช้ืน จะต้องเดินภายในท่อ IMC Conduit แต่ต้องมีข้อต่อกันน้ําเท่านัน้ 

1.4. สายภายในอาคารท้ังหมดจะต้องเดินอยู่ภายในท่อ EMT Conduitหรือ Flexible Conduit ได ้
1.5. ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งครุภณัฑ์ ท่ีสามารถเช่ือมต่อระบบให้สามารถใช้งานได ้
1.6. ผู้เสนอราคาต้องทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์ดังกลา่วพร้อมอบรมการใช้งาน หลังจากตดิตั้งแลว้เสร็จ 
1.7. ผู้เสนอราคาจะต้องเดินสาย เช่ือมจากจุดควบคุมไปยัง จุดใช้งานตามตําแหน่งของอุปกรณ์ พร้อมเข้าหัวสาย 

(Terminated) ให้พร้อมใช้งานโดย 
1.8. ผู้เสนอราคา จะต้องเป็นผู้แทนจําหน่ายของเครื่องปรับอากาศท่ีได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าเสนอราคาโครงการนี ้จากบริษัท

เจ้าของผลติภณัฑ์โดยเฉพาะ ท้ังนีผู้้เสนอราคาจะต้องติดตั้งระบบปรบัอากาศ,ระบบระบายอากาศ รวมท้ังระบบไฟฟ้า
ของระบบปรับอากาศโดยช่างผู้ชํานาญ และจะต้องมีวิศวกรเครื่องกลท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
เป็นผู้ควบคมุการตดิตั้ง 

1.9. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาพร้อมเอกสารเสนอราคาดังต่อไปนี ้
- แคตตาล็อกตามรายการครภุัณฑ์ และรายละเอียดแสดงคณุลักษณะเฉพาะจากบริษัทเจ้าของผลติภณัฑ์ ท่ีแสดง

รายละเอียดทางวิศวกรรมของเครือ่งปรับอากาศ วัสดุ และอุปกรณ์ตา่งๆ ตามท่ีกําหนด 
- หนังสือรับรองการมีอะไหล่ 5 ปี และผู้แทนจาํหน่ายของเครื่องปรับอากาศ ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเสนอราคา

โครงการนี้ จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑโ์ดยเฉพาะ  (เอกสารฉบับจรงิ)  
- หนังสือรับรองผู้แทนจําหน่ายของท่อลม ท่ีไดร้ับการแต่งตั้งให้เข้าเสนอราคาโครงการนี้ จากบริษัทผู้นําเข้า  

(เอกสารฉบับจริง)  
- SHOP DRAWING (ขนาดไม่น้อยกว่ากระดาษ A1) ของงานระบบปรับอากาศ ,ระบายอากาศ ท่ีแสดงรายละเอียด 

ตําแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , พัดลมระบายอากาศ ,ระบบท่อลมพร้อมขนาดท่อและหัวจ่ายลม,ระบบท่อน้ํายา
พร้อมขนาดท่อน้ํายา,ระบบท่อน้ําท้ิงและระบบไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ท้ังนี้จะต้องไดร้ับ
การรับรองจากวิศวกรเครื่องกลระดับสามญัวิศวกร โดยต้องแนบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)  

1.10. ระบบปรับอากาศท่ีติดตั้งนี้ ต้องติดตั้งแผงควบคุมระบบแบบศูนย์รวม (CENTRAL CONTROLLER) ท่ีสามารถ
ควบคุมเครื่องเปา่ลมเย็น (Fan Coil Unit or Air Handling Unit) ท้ังหมดของอาคาร พร้อมเช่ือมต่อกับ COMPUTER 
PC และ SOFTWARE ท่ีสามารถคอนโทรลเครื่องปรับอากาศท้ังหมดของอาคารผ่านระบบ INTERNET ได ้
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2. การรับประกัน 

2.1. หลังจากการตดิตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องรับประกันอุปกรณ์และการติดตั้ง ถ้าหากเกิดการขัดข้องเสียหาย   
ไม่ว่าจะเนื่องจากช้ินส่วนไม่ถูกต้อง ฝีมือไม่ดีพอ หรือด้วยเหตุประการใดก็ตามเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันไดต้รวจรับ
พัสดุ ในระยะเวลาดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทําการซ่อมแซม เปลี่ยนใหม่โดยไม่คดิมลูค่า ท้ังนี้จะต้องเกิดจากการ
เสียหายซึ่งเกิดข้ึนโดยการใช้งานปกต ิ

2.2. ผู้ขายจะต้องส่งช่างเข้าบริการทุก 6 เดือน หลังการส่งมอบ พรอ้มเอกสารการตรวจเช็คให้มหาวิทยาลัยฯในการเข้า
บริการทุกครั้ง จนครบกําหนดรับประกัน 

2.3. เครือ่งปรับอากาศท่ีเสนอจะต้องมีศูนย์บริการของเจ้าของผลติภัณฑ์ในเขตภาคเหนือ เพ่ือการบรกิารและเป็นประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังนี้ต้องมีเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑท่ี์แสดงท่ีตั้งของศูนย์บริการโดยหากระบบมี
ข้อขัดข้อง ทางผู้ขาย จะต้องแจ้งรายการข้อขัดข้องอย่างละเอียด ต่อมหาวิทยาลยัฯเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ขาย
จะต้องส่งช่างเข้าตรวจสอบภายใน 3 วัน เมื่อไดร้ับเอกสารจากทางมหาวิทยาลัยฯ 
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