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ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) 
ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital ส าหรับห้อง Studio-4  พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ   

  
1.   ความเป็นมาของโครงการ 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ให้การศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

โดยใช้สื่อหลัก อันได้แก่ เอกสารการสอน และสื่อเสริมอื่น ๆ เช่น รายการวิทยุโทรทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง เป็น
ต้นมหาวิทยาลัยผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนความรู้ทางวิชาชีพที่มีประโยชน์ทันสมัย 
และอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป เพื่อน าออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ให้นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปรับชมได้
อย่างทั่วถึงกว้างขวาง เป็นการเพิ่มพูนความรู้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงตระหนัก  และให้
ความส าคัญต่อการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อให้ได้รายการที่มีคุณภาพทันสมัยน่าติดตามและ
เพียงพอต่อความต้องการในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 

        เมื่อปี พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตรายการ
วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (Educational broadcasting production center) ที่มีห้องผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ (TV. Studio) 3 ห้อง และห้องอุปกรณ์ส่วนกลาง (Central apparatus) 3 ห้อง พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ส าหรับ
การผลิตรายการในห้องดังกล่าว ต่อมามหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในเรื่องของครุภัณฑ์ส าหรับ ห้องผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์ studio-4 ซึ่งเป็นห้องผลิตรายการขนาด 300 ตารางเมตร จากรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อปี 2532 ท าให้
มหาวิทยาลัยสามารถผลิตรายการได้เพียงพอกับความต้องการในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  และรายการโทรทัศน์
บริการวิชาการแก่สังคม เช่นรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม และรายการกฏหมายเพื่อประชาชนท่ีออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ NBTและได้ใช้งานมาเป็นเวลา 26 ป ี

                        บัดนี้อุปกรณ์ระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Analog ช่วงปี 2531-2536 ช ารุด
ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่สามารถหาอุปกรณ์ช้ินส่วนในการซ่อมแซม วัสดุบุพ้ืน และผนังส าหรับเก็บ
เสียงเสื่อมสภาพ ท าให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และเป้าหมายในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน 
และรายการโทรทัศน์บริการวิชาการแก่สังคม ประกอบกับขณะนี้สถานีโทรทัศน์ NBT ได้เปลี่ยนเป็นสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลความคมชัดสูง (Digital HD) การผลิตรายการโทรทัศน์บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อออกอากาศที่สถานี NBT จึงมี
ความจ าเป็นต้องต้องจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนด้วยเทคโนโลยีแบบ Digital HD          

         
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
              2.1 จัดซื้อระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital HD ส าหรับห้อง Studio-4  พร้อม

ติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ  เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดมิที่หมดอายุการใช้งานแล้ว 
                       2.2 ซ่อมบ ารุงวัสดุพื้น ผนัง และเพดานของห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 4 และห้องควบคุม  
  

3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
                       3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน

ช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบันท่ี 5 พ.ศ.2557)  

3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญัญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้มแ่สดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิ เล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิ เล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.8  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.9  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานท่ีแล้วเสร็จในการขายหรือติดตั้งอุปกรณ์ผลติรายการโทรทศัน์
เป็นจ านวนวงเงินไม่น้อยกว่า 12,000,000 บาท                

3.10  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารดังนี้ 
1)  เอกสารการเป็นผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิตโดยตรง หรือได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้จ าหน่ายจากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย พร้อมทั้งแนบหนังสือยืนยันการ
ส ารองอะไหล่ไม่ต่ ากว่า 5 ป ีหรือ  

2)  กรณีไม่ได้เป็นตัวแทนจ าหน่ายให้แนบหนังสือ การรับประกันความช ารุดบกพร่องและ
การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในรายการนั้นท้ังหมด เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นหนังสือที่ออกโดย
ผู้เสนอราคา 

3)  อุปกรณ์ที่ต้องมีหนังสือรับรองตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ประกอบด้วย 
1.  กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์  
2.  เครื่องผสมสัญญาณภาพแบบดิจิทัล (Digital video switcher)  
3.  เครื่องแสดงผลแบบ Multi viewer display   
4.  เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล   

    5.  ระบบแสงไฟส าหรับสตูดิโอ  
6.  อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณอ้างอิง  
7.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและเสียง  
8.  อุปกรณ์ตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียง  
9.  อุปกรณ์ควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพและเสียง 

        

4.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันยื่นเอกสารประกวดราคา (เพ่ิมเติม) 
 

      4.1  การยื่นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ 
   1)  ผู้เสนอราคาต้องท าการจัดท าเอกสารเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย เช่น Datasheet หรือเอกสารที่
พิมพ์จาก Web Site ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนส าหรับ
ประกอบการพิจารณา  ในกรณีที่อ้างอิงตาม Datasheet หรือเอกสารที่พิมพ์จาก Web site ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา 
หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ผู้เสนอราคาต้องน าข้อมูลล่าสุด (Update) โดยมีที่มาและรายละเอียดจากส านักงานใหญ่
หรือส านักงานประจ าประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิต โดยต้องแสดงให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา การเสนอ
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต้องท าการอ้างอิง ต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ หรือท าแถบสีข้อความลงในเอกสารต่าง ๆ ที่
น ามาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และระบุข้อก าหนดให้ครบถ้วน 

                          2)  ผู้เสนอราคาต้องท าการเปรียบเทียบรายการที่เสนอทุกข้อก าหนด ดังตัวอย่างในตารางที่ 1 โดย
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยทุกข้อ ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ าสุดที่ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยถือเป็น
สาระส าคัญในการพิจารณาและเพ่ือประโยชน์ของผู้เสนอราคา 

 

ตารางที่ 1  ตัวอย่างการเปรยีบเทยีบคุณลักษณะเฉพาะ 
 

ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอของบริษัท หน้าท่ีอ้างอิง 
  1.  สามารถติดตั้งได้ในตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว 
  2.  สามารถส่งผ่านข้อมูลที่ความเร็ว 1 Mpps ได ้
  3.  สามารถท างานจัดการผ่าน SNMP ได ้

ตรงตามข้อก าหนด 
ตรงตามข้อก าหนด 
ดีกว่าข้อก าหนด 

หน้าท่ี 7 จาก 99 
หน้าท่ี 8 จาก 99 
หน้าท่ี 9 จาก 99 

                    

                      3)  ในกรณีที่ต้องมีการรับรองคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือเอกสารประกอบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณาหรือการตรวจรับ ต้องรับรองโดยส านักงานใหญ่หรือส านักงานประจ าประเทศ
ไทยของบริษัทผู้ผลิตเท่าน้ัน 
                      4)  ในกรณีการเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณา มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณา ณ วันที่เสนอราคาเป็นเกณฑ์หลัก 

4.2  ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับ 
                          1)  แผนการปฏิบัติงาน โดยระบุระยะเวลาอย่างน้อยดังน้ี  

1. ส่งรายละเอียดอุปกรณ์ในการติดตั้งเพื่อตรวจรับอุปกรณ์ตามสัญญา   
2.  การด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ   
3.  การทดสอบระบบอุปกรณ์  
4.  การวัดระบบสัญญาณ   
5.  การฝึกอบรม  
6.  การส่งมอบงานเพื่อตรวจรับงานแล้วเสร็จ 

                      2) รูปแบบของการเช่ือมต่อระบบ (Wiring diagram) และ System design ให้คณะกรรมการ
พิจารณาในวันพิจารณาผลด้วย และถือว่าเป็นสาระส าคัญในการพิจารณา หากไม่มีรายละเอียดแนบมาจะไม่ได้รับการ
พิจารณา 

                        

5.  ระยะเวลาการด าเนินการ   ภายในปีงบประมาณ 2559 
 

6.  ระยะเวลาส่งมอบ 
   ก าหนดส่งของพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จจนสามารถใช้งานได้ร่วมกันทุกรายการภายใน 150 วันนับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญา  
 

7.  วงเงินในการจัดซ้ือ 
ในวงเงินงบประมาณ 27,620,500 บาท  (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใว้ด้วยแล้ว 
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หมายเหตุ 
               ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ (Term of 

Reference : TOR) เป็นลายลักษณ์อั กษร  โดยทางไปรษณีย์ ตอบรับด่ วนพิ เศษ (EMS) ส่ ง ไปที่ กองพัสดุ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขที่ 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือทาง  E-mail : pm.proffice@stou.ac.th โดย
ระบุช่ือ  ท่ีอยู่  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital ส าหรับห้อง Studio-4 จ านวน 1 ระบบ  
ประกอบด้วย  ระบบต่าง ๆ  ดังนี ้

    1.  ระบบภาพ                                             
    2.  ระบบเสียง  
    3.  ระบบแสงไฟส าหรบัสตดูิโอ 
    4.  ระบบก าเนิดสัญญาณอ้างอิงและแจกจ่ายสัญญาณ 
    5.  ระบบตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสยีง 
    6.  ระบบควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพและเสยีง 
    7.  อุปกรณ์ประกอบการตดิตั้ง 

    
ข้อก าหนดทางเทคนิค 
1.  ระบบภาพ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.1  กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์  
                    1.2  เครื่องผสมสัญญาณภาพแบบดิจิทัล (Digital video switcher)   

         1.3  เครื่องบันทึกและเล่นกลับสญัญาณภาพและเสียง   
        1.4  เครื่องแสดงผลแบบ  Multi viewer display   
        1.5  จอภาพส าหรับแสดงผลสญัญาณภาพ  
         1.6  อุปกรณต์่อเชื่อมสญัญาณภาพ     

 

1.1  กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ประกอบด้วย 
1.1.1)  กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี (Camera head) ระบบ Digital จ านวน 3 กล้อง แต่ละกล้องมีรายละเอียดดังนี ้ 

คุณลักษณะท่ัวไป 
F.1)  เป็นกล้องชนิด EFP หรือ Studio type  แบบ High-definition   
F.2)  ใช้ Sensor รับภาพแบบ 3 CCD ขนาดไม่ต่ ากว่า 2/3 นิ้ว และมีจ านวนของจุดรับภาพไม่

น้อยกว่า 2 ล้านจุด  
F.3)  มีวิธีประมวลผลการเปลี่ยนสัญญานวิดีโอจากแอนะล็อกเป็นข้อมูลดิจิทัลแบบ 16 bit หรือ

ดีกว่า 
F.4)  สามารถใช้งานร่วมกับเลนส์แบบ HD ที่ถอดแยกส่วนกับตัวกล้องพร้อมชุดควบคุมเลนส์ได้ 
F.5)  มี Viewfinder ขนาดไม่น้อยกว่า 5 น้ิว พร้อมท่ีบังแสง และสัญญาณไฟ (Tally lamp)  
F.6)  มี Headset ส าหรับใช้ติดต่อสื่อสารได ้
F.7)  มีช่องต่อสัญญาณขาออกอยา่งน้อยดังนี้ HD-SDI ,Prompter และ Return 
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F.8)  มีฐานรองกล้องเพื่อยึดตัวกลอ้งกับขาตั้งกล้องแบบ Pedestal ยี่ห้อ Catoni รุ่น Delta  
 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Optical System   :  2/3 inch RGB F1.4 Prism  
S.2)  Horizontal Resolution (HD) :  1000 TV Line หรือมากกว่า 
S.3)  Sensitivity (1080/50i)  :  F11 at 2000 lx หรือดีกว่า 
S.4)  S/N Ratio                   :  59 dB หรือดีกว่า 

 

1.1.2)  ชุดควบคุมกล้อง (Base Station หรือ Camera Control Unit) จ านวน 3 เครื่อง แต่ละเครื่องมีรายละเอียด
ดังนี ้  
 คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นชุดควบคุมกล้องแบบ Fiber Transmission System  
F.2)  สามารถควบคุมและจ่ายไฟเลี้ยงกล้องผ่านสาย Optical Fiber ได้ไม่น้อยกว่า 200 เมตร          
F.3)  สามารถเช่ือมต่อสัญญาณ Tally, Intercom, Video return และ Prompter ไปท่ีตัวกล้อง  
F.4)  มีสายเคเบิ้ลกล้องแบบ Hybrid Camera Cable มาตราฐาน HDTV SMPTE Fiber Optic 

cable พร้อมอุปกรณ์หัวสาย และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีฝาครอบกันฝุ่น ที่ใช้งานร่วมกับกล้อง
ถ่ายภาพโทรทัศน์สี และชุดควบคุมกล้องที่เสนอราคาที่เทียบเท่าหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ 
Lemo, Canare, Belden, Furukawa, Gepco, Amphinol, Neutrik โดยมีสายจากชุด
ควบคุมกล้องไปยัง Studio wallbox ความยาวตามความเหมาะสม และสายจากกล้อง
ถ่ายภาพโทรทัศน์สี (Camera head) ไปยัง Studio wallbox ความยาว 100 เมตร  

F.5)  มีที่ม้วนเก็บสายแบบล้อเลื่อนพร้อมระบบเบรคส าหรับล็อคต าแหน่งการม้วนหรือคลายสาย 
F.6)  มี Intercom ที่สามารถต่อใช้งานร่วมกับระบบติดต่อสื่อสารภายในยี่ห้อ RTS ของ

มหาวิทยาลัยได้ 
F.7)  มีชุด Remote Control Panel หรือ Remote Operation Panel แบบ Joystick หรือ

ดีกว่า เป็นยี่ห้อเดียวกันกับกล้องถา่ยภาพโทรทัศน์สี (Camera head) ระบบ Digital รุ่นที่
เสนอราคา ส าหรับปรับคา่พารามเิตอร์ของกล้องถ่ายภาพโทรทัศนส์ี (Camera head) 
อย่างน้อยดังนี้ White balance, Black balance, Auto setup, Matrix, Knee, Detail, 
Iris, Pedestal  

          

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Format Supported   :  1080/50i หรือมากกว่า 
S.2)  Video Output                 :   HD-SDI หรือมากกว่า 
S.3)  Return                           :   HD-SDI หรือ มากกว่า 
S.4)  Genlock                         :   Blackburst หรือ Tri-level sync  

                                   
1.1.3)  Lens พร้อมชุดควบคุมเลนส์ (Servo kit) ส าหรับกล้องโทรทัศน์ จ านวน 3 ชุด แต่ละชุดมีรายละเอยีดดังนี ้

คุณลักษณะท่ัวไป 
F.1)  เป็นเลนส์ชนิด Broadcast HD TV สามารถใช้งานร่วมกับกลอ้งถ่ายภาพโทรทัศน์ส ี
F.2)  สามารถใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายภาพโทรทัศนส์ี (Camera Head) ระบบ Digital ที่เสนอราคาได ้
F.3)  มีอัตราส่วนในการ Zoom ไม่น้อยกว่า 22 เท่า 
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F.4)  มี Focal Length ที่ขนาดภาพ 16 : 9    :  อย่างน้อย 7.6–160 มม.ที่ 1.0 x  
                       :  อย่างน้อย  15.2 – 320 มม. ท่ี 2.0 x extender 

F.5)  มีชุด Full servo studio control ส าหรับควบคุม Focus และ Zoom  
 

1.2  เคร่ืองผสมสัญญาณภาพแบบดิจิทัล (Digital video switcher) จ านวน 1 เคร่ือง  มีรายละเอียดดังนี้ 
          คุณลักษณะท่ัวไป 

 F.1)  เป็น Digital video switcher แบบ Multi format ชนิดที่ใช้งานในระดับสถานีโทรทัศน ์ ขนาด 2 
M/E หรือดีกว่า 

 F.2)  รองรับสัญญาณดิจติอล แบบ HD-SDI ทั้งด้าน Input และ Output 
 F.3)   มี Control panel unit ที่ม ี  

F.3.1)  แถวส าหรับเลือก Input source ส าหรับ M/E Bus จ านวน 3 แถว  
         (A, B Background bus และ  UTL bus) หรือดีกว่า 
F.3.2)  ปุ่มกดเลือก Input source ในแต่ละแถวจ านวนไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม 
          พร้อม Source name display  
F.3.3)  ม ีGUI หรือ Touch menu panel monitor หรือ VGA Touch menu panel 

monitor               
 F.4)  มีอย่างน้อย 4 Keyer  ต่อ M/E  สามารถท าChromakey และ มี Transition แบบ Cut, Mix, 

Wipe หรือดีกว่า 
 F.5)  มี Digital video effect (DVE) หรือ DME หรือช่ือเรียกเป็นอย่างอื่นที่ท างานเหมือนกัน 
        อย่างน้อย 2 Channels 
 F.6)  มี Frame synchronizer, Format converter ส าหรับ Input                      
 F.7)  มี Redundant power supply ทั้ง Control panel และ Main frame  
 F.8)  สามารถบันทึกข้อมูลการท าเทคนิคภาพพิเศษและช่วงเวลาแบบต่อเนื่องได้ (Effect memory)  
 F.9)  มี Frame memory ส าหรบับันทึกภาพนิ่งและคลิปวิดีโอลงบนหน่วยความจ าภายในได้  
F.10)  มี port ส าหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นอย่างน้อยดังนี ้GPI, Serial, Ethernet control 
F.11)  มีจ านวน SDI input ไม่น้อยกว่า 32 Input และ SDI output ไม่น้อยกว่า 10 Output              
F.12)  มีระบบ Tally control 
   

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Video Format               :  SMPTE 292M, 1.485GB/S หรือมากกว่า                         
S.2)  Reference (BNC)      :  Blackburst หรือ Tri-level Sync หรือ ทั้งสองแบบ 

 

1.3  เคร่ืองบันทึกและเล่นกลับสญัญาณภาพและเสียง  ประกอบด้วย 
           1.3.1)  ชุดเล่นกลับภาพและเสียง (Video playout) จ านวน 2 ชุด  แต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้ 

 คุณลักษณะท่ัวไป 
F.1)  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร ์Workstation หรือ Server พร้อมโปรแกรมแบบ Multiple 

format  playout ส าหรับ Television production  หรือ Studio production หรือ  
broadcast operation    

F.2)  รองรับการเล่นกลับสญัญาณภาพและเสียงได้อย่างน้อยดังน้ี AVI, DV, HDV, IMX,XDCAM,  
MPEG-2, AVID DNxHD, MXF, AVC-Intra, Quicktime และ Windows Media 
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F.3)  รองรับการท างานแบบ Automatic scaling Playout หรือ Simulcast HD/SD Playout  
F.4)  สามารถก าหนดจุด In และ Out ของคลิปได ้
F.5)  ม ีWireless mouse และ Wireless keyboard  
F.6)  ม ีEthernet Port อย่างน้อย 2 Port  
F.7)  มีล าโพงสเตอรีโอชนิดที่มสีองล าโพงและมีเครื่องขยายเสยีงในตัวไม่น้อยกว่า 10 W.  
F.8)  มีหูฟังแบบ Studio monitoring 
F.9)  มี Certified SDI cards ที่รองรับการท างานกับโปรแกรมที่น าเสนอ 

F.10)  โปรแกรมที่ติดตั้งจะต้องเปน็โปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิในการใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย 
  

คุณสมบัติทางเทคนิค 
S.1)  Digital video Out                       :  SDI (SD, HD) 
S.2)  Digital audio Out  :  AES/EBU  

   :  Embedded SD และ HD-SDI 
S.3)  Sync input   :  Blackburst หรือ Tri-sync 
S.4)  Control   :  RS-422 หรือ compatible 
S.5)  Operating systems  :  Windows OS 64 bits หรือเวอร์ช่ันใหม่กว่า                                                         
S.6)  Processor   :  Dual Intel Xeon processor 2.0 GHz 6 core        

      หรือ ดีกว่า  
S.7)  Video card   :  RAM 3 GB หรือดีกว่า 
S.8)  Main Memory              :  RAM 32 GB หรือดีกว่า 
S.9)  HDD    :  256 GB SSD หรือ ดีกว่า ส าหรบั OS 

                   :  3 x 2 TB SATA, Raid 5 หรือดีกว่า 
S.10)  Display screen   :  ขนาดไม่น้อยกว่า 27 inch แบบ IPS หรือดีกว่า 
S.11)  External Port    :  10/100/1000 Mbps Ethernet หรือดีกว่า 

                             :  USB Port แบบ 2.0 หรือดีกว่า 
 

1.3.2)  เครื่องบันทึกสัญญาณภาพและเสียง จ านวน 4 เครื่อง แต่ละเครื่องมีรายละเอยีดดังนี ้
                     คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นเครื่องบันทึกสัญญาณภาพและเสียงผ่านสื่อบันทึกข้อมูลแบบ Dual SSD หรือ Dual 
Solid-state memory Card  

F.2)  สามารถบันทึกสญัญาณ HD ได้อย่างต่อเนื่อง  
F.3)  มีสื่อบันทึกข้อมลูขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวนไมน่้อยกว่า 4 หน่วย  

 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Video Input และ Output   :  SDI (SD, HD) 

  :  HDMI   
S.2)  Audio Input และ Output   :  Embedded     

               S.3)  Sync input              :  Blackburst หรือ Tri-sync 
S.4)  Control   :  RS-422 หรือ compatible 
S.5)  Operation              :  VTR style 
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S.6)  Video Sampling   :  4:2:2 10 bit หรือดีกว่า 
 

1.3.3)  โปรแกรมตัดต่อ EDIUS Pro 7 หรือใหม่กว่า จ านวน 10 Licenses 
               

1.4  เคร่ืองแสดงผลแบบ Multi viewer display  จ านวน 1 เคร่ือง มีรายละเอียดดังนี ้
           คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นอุปกรณ์แสดงภาพแบบ Multi-image display ที่ม ีInput จ านวนไม่น้อยกว่า   16 Input  
F.2)  สามารถรองรับสัญญาณภาพ Digital แบบ HD-SDI หรือดีกว่า 
F.3)  สามารถรองรับสัญญาณเสยีงแบบ HD-SDI Audio embedded หรือดีกว่า 
F.4)  สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดและ Metadata ต่างๆของสัญญาณ Input source ได ้
F.5)  สามารถแสดง Safe area markers และแสดง Time code จาก Video signal ได้ 
F.6)  มีระบบ Automatic aspect ratio control ในแบบ AFD/WSS หรือดีกว่า 
F.7)  สามารถก าหนดชื่อ (UMD) ต าแหน่ง และขนาดจอภาพของ Input source พร้อมมี Tally 

indicator, Tally control ส าหรบัแต่ละ Input source 
F.8)  มี Audio level meter ที่ก าหนดต าแหน่งของแต่ละ Input source ได ้
F.9)  มีระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกิดจากสญัญาณภาพและเสียงบกพร่องได ้

F.10)  มี Clock display แบบ Analog และ Digital  
F.11)  มี Output ที่สามารถต่อเขา้กับจอแสดงผลหลักได้พร้อมกัน 2 จอ หรือดีกว่า โดยสามารถแสดงผล

เป็นแบบแยกอิสระหรือแบบขยายหน้าจอ ได ้
F.12)  มี Port แบบ GPI, Ethernet 
F.13)  สามารถติดตั้งเข้ากับ Standard Rack 19 นิ้ว ได ้
F.14)  มี Setup terminal แบบ Notebook พร้อมติดตั้ง Software ส าหรบั Setup การท างานของระบบ  
F.15)  มีระบบจ่ายไฟฟ้าแบบ Redundant 

 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
Multiview 

S.1)  Input                :  HD –SDI หรือดีกว่า, BNC, 75 Ohms 
S.2)  Output                         :  HDMI หรือ DVI    
S.3)  Resolution                           : 1920 x 1080 หรือดีกว่า 
S.4)  Audio monitor              :  Analog audio หรือ AES/EBU 
S.5)  Interface              :  RJ-45 
S.6)  Processing delay             :  1 Frame หรือดีกว่า 
 

                   Notebook 
S.7)  CPU   :  Intel® Core™ i7-Gen 5, 2.4 GHz หรือดีกว่า 
S.8)  VGA              :  เทียบเท่าหรือดีกว่า NVIDIA GeForce 840M 2GB 
S.9)  HDD   :  1 TB 5400 rpm SATA  หรือดกีว่า 

                       S.10)  RAM                 :  8 GB  DDR3 หรือดีกว่า 
                       S.11)  ขนาดจอ                         :  15.6 นิ้ว หรือดีกว่า 
                       S.12)  External optical drive :  DVD-RW drive หรือดีกว่า 
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1.5  จอภาพส าหรับแสดงผลสัญญาณภาพ ประกอบด้วย 

1.5.1)  จอภาพส าหรับแสดงผลแบบ Multi view จ านวน 2 จอ แต่ละจอมรีายละเอียดดังนี ้
        คุณลักษณะทางเทคนิค 

S.1)  จอภาพ                         :   แบบ LED หรือ ดีกว่า 
S.2)  Size   :  55 นิ้ว หรือ มากกว่า  
S.3)  Aspect Ratio  :  16:9 หรือดีกว่า  
S.4)  Input                :  DVI หรือ HDMI หรือดีกว่า 
S.5)  Pixel   :  ไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 หรือดีกว่า 

 

1.5.2)   จอภาพ Video monitor จ านวน 2 จอแต่ละจอมีรายละเอยีดดังนี ้
                      คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็น Digital video monitor แบบ LCD หรือ LED Color monitor ส าหรับแสดงผล 
PGM เละ PVW ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว หรือดีกว่า สามารถยดึติดบนผนัง (Monitor 
wall) ได ้

F.2)  มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ HD-SDI และ SD-SDI หรือดีกว่า  
F.3)  มี Function การท างานอยา่งน้อยดังนี้  Waveform and vector monitor, Audio level 

meter 
 

            คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Aspect Ratio              :   16:9 native 
S.2)  Resolution   :   1920x1080 หรือ ดีกว่า 
S.3)  View angle   :   170 ° (H, V) หรือดีกว่า 

 

1.5.3)  จอภาพส าหรับ Floor Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จ านวน 3 จอ แต่ละจอมีรายละเอยีดดังนี ้
                 คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นจอแสดงภาพส าหรับ Floor monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว 
F.2)  มีความละเอยีดในการแสดงผลไดไ้ม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุด 
F.3)  มีล าโพงในตัวระบบสเตอริโอ 
F.4)  มีช่องต่อสัญญาณเข้าได้ทั้งระบบ RF, AV และ HDMI 
F.5)  รองรับการเชื่อมต่อแบบอย่างน้อย USB และ Ethernet 
F.6)  มีอุปกรณ์แปลงสญัญาณจาก HD–SDI เป็น HDMI แบบ Mini-converter หรือดีกว่า 
       ส าหรับต่อเชื่อมสัญญาณ  
F.7)  มีชั้นวางแบบล้อเลื่อนส าหรบัเป็น Floor monitor พร้อม UMD ตามที่ก าหนด     

 

1.6  อุปกรณ์ต่อเชื่อมสัญญาณภาพ จ านวน 5 ชุด  มีรายละเอียดดังนี้ 
  คุณลักษณะท่ัวไป   

F.1)  เป็น Video patch panel ที่ได้มาตรฐานการใช้งานกับสัญญาณ HD SDI   
F.2)  ลักษณะการวาง Jack เป็นแบบคู่บน-ล่าง จ านวนไม่น้อยกว่า 24 คู่ และมี Contact ตัดต่อภายใน

พร้อม Terminator  
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F.3)  มี Frame ขนาด 2U และมปี้ายส าหรับเขียนช่ือก ากับท้ังแถวบน และแถวล่าง     
F.4)  มี Video patching cord ทั้งหมดจ านวน 10 เส้น 
F.5)  สามารถตดิตั้งใช้งานบน Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว             

 

2. ระบบเสียง  ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1  เครื่องผสมสัญญาณเสียง   
2.2  เครื่องเชื่อมต่อสัญญาณโทรศพัท์ (Telephone hybrid)   
2.3  ไมโครโฟนแบบมือถือใช้สาย   
2.4  ไมโครโฟนเหน็บเสื้อแบบใช้สาย  
2.5  ไมโครโฟนไรส้ายชนิดเหน็บเสื้อ  
2.6  เครื่อง Digital audio workstation  
2.7  ระบบล าโพงมอนิเตอร ์   
2.8  อุปกรณต์่อเชื่อมสญัญาณเสียง  

  

2.1  เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง  จ านวน 1 เคร่ือง  มีรายละเอยีดดังนี้            
           คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นเครื่องผสมสญัญาณเสียง Live digital mixing console แบบ 32 Fader หรือมากกว่า 
F.2)  มีช่อง Analog input ไม่น้อยกว่า 32 ช่อง และ Analog output ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
F.3)  มีช่อง Digital (AES/EBU) In และ Out ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 
F.4)  สามารถท า Automatic microphone mixing ได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ 
F.5)  มี Channel display แสดงตัวอักษร และก าหนดสีของไฟในแต่ละช่องได้ 
F.6)  มีช่องต่อ USB Flash Drive ใช้ส าหรับบันทึกเสยีงได ้
F.7)  สามารถท า Virtual processing rack ไม่น้อยกว่า 24 Rack 
F.8)  มีระบบ Lake processing หรือ Speaker processing 
F.9)  มี Scene memory ส าหรับเก็บค่าการปรับแต่งและสามารถเรยีกกลับมาใช้งานใหม่ได้ จ านวน              

ไม่น้อยกว่า 300 scene 
F.10)  สามารถปรับค่า Input and Output delays ได้ตั้งแต่ 0ms – 1000 ms หรือดีกว่า 
F.11)  สามารถรองรับการบันทึกเสียงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Nuendo live หรือดีกว่า 
F.12)  มีช่องต่อ GPI ส าหรับการควบคุม จ านวนไม่น้อยกว่า 5 Input / 5 Output  
F.13)  มีจอแสดงภาพแบบ Touch panel ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 
F.14)  มีระบบเชื่อมต่อเพื่อท างานร่วมกับคอมพิวเตอร์ Digital audio workstation ที่เสนอราคาในข้อ 2.6 

 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
 S.1)  Sampling frequency rate (Internal) : 44.1 kHz หรือ  48 kHz 
 S.2)  Signal delay    :  2.5ms หรือดีกว่า   
 S.3)  Total harmonic distortion  :  0.05% 20Hz-20kHz หรือดีกว่า  
 S.4)  Frequency response   :  +1.5dB, -1.5dB  20 Hz-20kHz  หรือดีกว่า 
 S.5)  Dynamic range                           :  100 dB หรือดีกว่า  
 S.6)  Power requirements   :  100-240V  50/60Hz     
 S.7)  Analog input connector   :  XLR type  
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 S.8)  Digital input connector              :  XLR type และ BNC   
   S.9)  Crosstalk    :  -100dB หรือดีกว่า 

 

2.2  เคร่ืองเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ (Telephone hybrid)  จ านวน  2  เคร่ือง  มีรายละเอียดดังนี้   
คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นเครื่องแปลงสัญญาณเสยีงโทรศัพท์แบบ Multi-line digital telephone hybrid มี DSP  
ขนาด 16 BIT 

F.2)  สามารถต่อสายโทรศัพท์ไดไ้ม่น้อยกว่า 4 สาย 
F.3)  มี Echo canceller 
F.4)  สามารถปรับระดับของสัญญาณขาเข้าและขาออก (Phone line input/output) ได ้
F.5)  มีระบบแสดงผลระดบัของสญัญาณที่ด้านหน้าตัวเครื่อง 
F.6)  มีระบบ Auto-Answer และระบบ Auto-Disconnect 

 
 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Audio input              :   XLR 
S.2)  Audio output              :   XLR 
S.3)  Frequency response             :  250 Hz – 3.4 kHz หรือดีกว่า 
S.4)  Telephone conector  :  RJ 11C  

 

2.3  ไมโครโฟนมือถือแบบใช้สาย  จ านวน 2 หน่วย  มีรายละเอยีดดังนี ้
         คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นไมโครโฟนมือถือชนิดคอนเด็นเซอร์ทีม่ีทิศทางการรับเสียงเสียงแบบ cardioid หรือมากกว่า 
F.2)  มีความเหมาะสมกับการใช้งานการแสดงสดและบันทึกเสียงในห้องสตูดิโอ 
F.3)  เป็นไมโครโฟนประเภท Large diaphragm หรือ มีขนาดของแผ่น Diaphragm  
       ไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 
F.4)  มีสภีายนอกเป็นสีทึบ ลดการสะท้อนแสง 
F.5)  มีสายส าหรับต่อใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Frequency response   :  20Hz – 20 kHz หรือดีกว่า 
S.2)  Sensitivity                       :  - 30 dB V/pa 
S.3)  Max. sound pressure level   :  130 dB หรือดีกว่า 
S.3)  S/N ratio                            :  70 dB หรือดีกว่า 
S.4)  Output impedance     :  250 ohms หรือ น้อยกวา่ 

 

2.4  ไมโครโฟนเหน็บเสื้อแบบใชส้าย  จ านวน 12 หน่วย  มีรายละเอียดดังนี้ 
           คุณลักษณะท่ัวไป  

F.1)  เป็นไมโครโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้บันทึกเสียงหรืองานออกอากาศโดยเฉพาะ  
F.2)  เป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์มีหน่วยการรับเสยีงขนาดเล็กและมีทิศทางการรับเสียงรอบ 
       ด้าน (Miniature omni-directional lavalier mic. ) 
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 F.3)  สามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด +48 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ภายในได้ 
F.4)  มีที่เหน็บ mic. แบบหนีบ และอุปกรณ์กันลม (Windscreen) 
F.5)  มีสายต่อพร้อมหัวสายชนิด XLR ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
                       S.1)  Frequency response    :  20 Hz to 20 kHz หรือดีกว่า    
                       S.2)  Dynamic range  :  86 dB หรือดีกว่า     
                       S.3)  S/N    :  64 dB หรือดีกว่า    
                       S.4)  Max. sound pressure level :  115 dB หรือดีกว่า    

                       S.5)  Output impedance  :  250 Ohms หรือ น้อยกว่า      
 

2.5  ไมโครโฟนไร้สายชนิดเหน็บเสื้อ  จ านวน 4 ชุด  มีรายละเอียดดังนี้      
           คุณลักษณะท่ัวไป 
                       F.1)  เป็นชุดไมโครโฟนไรส้ายทีม่ีระบบจ่ายไฟ และระบบสายอากาศท้ังเครื่องส่ง และเครื่องรับ  
                       F.2)  มีความเหมาะสมต่อการใช้ในงานน าเสนอ หรือการแสดงละคร    
                       F.3)  ตัวเครื่องส่งมีไมโครโฟนพร้อมสายและคลบิแบบติดหน้าอกหรือเหน็บเสื้อ    
                       F.4)  มีระบบการส่งสญัญานเสียงแบบdigital 24 bit พร้อมด้วยระบบการเข้ารหสัสญัญาน    
                       F.5)  ที่ตัวเครือ่งส่งและตัวเครื่องรับมีจอแสดงผลข้อมูลช่องความถี่ใช้งาน    
                       F.6)  มีอุปกรณ์กันลม (Windscreen) คลิปเหนบ็เข็มขัด สายอากาศ 

 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
                       S.1)  Frequency response  :  100 Hz – 15 KHz หรือดีกว่า     
                       S.2)  Dynamic  range  :  98  dB หรือ มากกว่า    
                       S.3)  Microphone   :  Miniature omni-directional lavalier mic. หรือ 

                                                   Flat-shape electret condenser lavalier mic.  
                       S.4)  Audio output   :  XLR balanced    
                       S.5)  Reception type  :  Diversity     
                       S.6)  Tx. power output  :  10 mW. หรือ มากกว่า 
 

2.6  เคร่ือง Digital audio workstation จ านวน 2 ชุด มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี ้
คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นชุดคอมพิวเตอร์แบบ Workstation ที่ เป็นผลิตภ้ณฑ์ของ DELL หรือ  HP ทั้ งหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) และจอมอนิเตอร์  

F.2)  มีโปรแกรม Audio playout แบบ multichannel playout ส าหรับการออกอากาศวิทยุหรือ
โทรทัศน์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องโดยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ครั้งเดียวและมีการท างานอย่างน้อยดังน้ี 

F.2.1)  สามารถท า Cross fade audio file ได้ 
F.2.2)  สามารถก าหนด HotKeys เพื่อเล่น Instant audio หรือ Automation 

playback ได ้
F.2.3)  สามารถก าหนดเล่นกลับแบบ Manual playback mode  
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F.2.4)  สามารถปรับความเร็ว (Speeds up or Slows down) ของเสียง 
F.2.5)  มีฟั่งช่ันการแทนท่ีไฟล์ (Auto replace) เมื่อมีไฟล์เสียงท่ีหายไป 
F.2.6)  มีฟังก์ช่ันส าหรับการแทรกเสียงพากย์ (Voice tracking) 
F.2.7)  สามารถก าหนดหมวดหมู่ (Categories) ของไฟล์เสียง 
F.2.8)  รองรับ Audio format ได้ไม่น้อยกว่า MP3 
F.2.9)  สามารถตัดเสียงเงียบ (Silence) แบบ manual หรือ automatic ในส่วนแรก

และส่วนสุดท้ายของไฟล์เสียงได้ 
F.3)  มีโปรแกรมแปลงข้อมูลในแผ่นซีดีเพลง (CD-to-PC Dubbing) เพื่อน ามาเล่นกลับได้ 
F.4)  สามารถเช่ือมต่อกับเครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล ส าหรับการปรับค่า Console 

parameter และการท า Multi channel live recording ได้ 
F.5)  มี Certified audio cards หรือ Sound card ที่รองรับการท างานกับโปรแกรมที่น าเสนอ 
F.6)  โปรแกรมทั้งหมดที่เสนอต้องรองรับกับระบบปฏิบัติการแบบ 64 bit ได้ 
 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Processor   :  Intel® Core i7® หรือ ดีกว่า   
S.2)  Video card   :  1 GB VRAM for GPU หรือดกีว่า 
S.3)  RAM   :  16 GB หรือมากกว่า 
S.4)  HDD   :  500 GB SATA หรือ ดีกว่า, OS 
                                     :  2 TB SATA hard drive หรือดีกว่า, Data storage                                                   
S.5)  Display screen  :  ขนาดไม่น้อยกว่า 24 inch แบบ IPS เทียบเท่าหรือดีกว่า 
S.6)  External port   :  10/100/1000 Mbps Ethernet หรือดีกว่า   
     :  USB Port แบบ 2.0 หรือดีกว่า 
S.7)  Optical drive             :  DVD-RW หรือดีกว่า 

 

2.7  ระบบล าโพงมอนิเตอร์  ประกอบด้วย 
2.7.1)  ล าโพงส าหรับเคร่ืองผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล จ านวน 1 คู่ มีรายละเอียดดังนี้   

          คุณลักษณะท่ัวไป 
F.1)  เป็นล าโพงชนิดที่มีชุดขยายเสียงในตัวพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ส าหรบัใช้ในห้อง

ผลิตรายการหรือห้องบันทึกเสียงโดยเฉพาะ  
F.2)  มีล าโพงเสียง Bass ขนาดไมเ่กิน 4.5 นิ้ว  
F.3)  ต้องเป็นล าโพงชนิดที่มีระบบป้องกันการแพร่สนามแม่เหล็กออกมาภายนอก    

 

      คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Frequency response  :  65 Hz – 20 kHz หรือดีกว่า  
S.2)  Output power                         :  20 W (total) หรือดีกว่า   
S.3)  Input    :  XLR หรือ ¼ TRS 

 

2.7.2)   ล าโพงส าหรับห้อง Studio control room จ านวน 1 คู่ มีรายละเอียดดังนี้   
           คุณลักษณะท่ัวไป 
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F.1)  เป็นล าโพงชนิดที่มีชุดขยายเสียงในตัวพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ส าหรบัใช้ในห้องผลิต
รายการหรือห้องบันทึกเสียง โดยเฉพาะ   

F.2)  เป็นล าโพงชนิดทีมีภาคขยายเสียงในตัวแยกขับเสียงทุ้มเสียงแหลม 
F.3)  มีล าโพงเสียง Bass ขนาดไมน่้อยกว่า 6 นิ้ว  
F.4)  ต้องเป็นล าโพงชนิดที่มีระบบป้องกันการแพร่สนามแม่เหล็กออกมาภายนอก    

 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Frequency response  :  45 Hz – 20 kHz หรือดีกว่า 
S.2)  Output power                         :  60 W (total) หรือดีกว่า     
S.3)  Input    :  XLR หรือ ¼ TRS   

 
2.7.3)   ล าโพงส าหรับห้อง Studio จ านวน 2 คู่ แต่ละคูม่ีรายละเอียดดังนี้   

                      คุณลักษณะท่ัวไป 
F.1)  เป็นล าโพงชนิดที่มีชุดขยายเสียงในตัวพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ส าหรบัใช้ในห้อง

ผลิตรายการหรือห้องบันทึกเสียงโดยเฉพาะ   
F.2)  เป็นล าโพงชนิดทีมีภาคขยายเสียงในตัวแยกขับเสียงทุ้มเสียงแหลม 
F.3)  มีล าโพงเสียง Bass ขนาดไมน่้อยกว่า 8 นิ้ว  

 

                       คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Frequency response  :  38 Hz – 20 kHz หรือดีกว่า 
S.2)  Output power                         :  75 W (total) หรือดีกว่า   
S.3)  Input    :  XLR หรือ ¼ TRS 

 

2.8  อุปกรณ์ต่อเชื่อมสัญญาณเสียง  จ านวน 3 ชุด  แต่ละชุดมรีายละเอียดดังนี ้
           คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็น Audio patch panel ที่ได้มาตรฐานการใช้งานกับสัญญาณ AES/EBU Digital Audio และ 
Analog Audio  

F.2)  มี Frame เป็นแบบ Full Enclosure ลักษณะการวาง Jack เป็นแบบคู่บน-ล่าง  
       จ านวนไม่น้อยกว่า 24  คู่   
F.3)  มี Contact แบบ Normals Strapped  (Fully normaled)  
F.4)  มี Frame ขนาด 2U และมปี้ายส าหรับเขียนช่ือก ากับท้ังแถวบน และแถวล่าง 
F.5)  มี Audio patching cord ทั้งหมดจ านวน 10 เส้น  
F.6)  สามารถตดิตั้งใช้งานบน Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว 

 

3.  ระบบแสงไฟส าหรับสตูดิโอ ประกอบด้วยอุปกรณต์่าง ๆ ดังนี ้
                  3.1  เครื่องควบคมุการปรับความสวา่งของโคมไฟ (Lighting control panel) 
                   3.2  ตู้อุปกรณ์ (Dimmer rack )  ส าหรับชุดควบคมุแสงสว่างของโคมไฟ (Dimmer circuit) 
 

3.1  เคร่ืองควบคุมการปรับความสว่างของโคมไฟ (lighting control panel) จ านวน 1 เคร่ือง  มีรายละเอียดดังนี ้
           คุณลักษณะท่ัวไป  
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F.1)  เป็นอุปกรณ์ใช้ส าหรับควบคมุระบบไฟแสงสว่างส าหรบัห้องผลติรายการวิทยุโทรทัศน ์(Television 
studios) ขนาดไม่น้อยกว่า 96 Channel  

F.2)  มีจอแสดงผล ชนิด LCD หรอื LED ขนาดไมต่่ ากว่า17 นิ้ว 
F.3)  มีสญัญาณควบคุมเพื่อต่อใช้งานร่วมกับชุด Dimmer แบบ DMX512  
F.4)  มีจ านวน Cue หรือ Memories ไม่น้อยกว่า 500 Cues หรือ 500 Memories 
F.5)  สามารถท า Faders submaster หรือ Faders playbacks รวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 60 Faders 
F.6)  มีรูปแบบการใช้งานอย่างน้อย 36 groups, 192 preset หรือ 192 macros, 192 palettes 
       และ 594 effects 
F.7)  มี LED แสดงสถานะข้อมลูตา่งๆ  
F.8)  มีช่องต่อสัญญาณ Output แบบ SVGA หรือ DVI และ แบบ USB  
F.9)  มีช่องต่อ Output แบบ DMX512 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
 

        3.2  ตู้อุปกรณ์ (Dimmer rack ) ส าหรับชุดควบคุมแสงสว่างของโคมไฟ (Dimmer circuit) มี
รายละเอียดดังนี ้

                   คุณลักษณะท่ัวไป 
F.1)  เป็นตู้อุปกรณ์แบบ Digital dimmer rack ส าหรับใช้งานกับโคมไฟห้องผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศน ์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดยีวกับเครื่องควบคุมการปรับความสวา่งของโคมไฟ (lighting 
control panel)  

F.2)  มีชุดควบคุมความสว่างของโคมไฟ (Dimmer circuit) ที่สามารถรองรับโคมไฟ 
       ขนาดไม่น้อยกว่า 5 kW หรือ รองรับกระแสที ่Output ไดไ้มน่้อยกว่า 25 A  จ านวนไม่น้อย

กว่า 96 ชุด 
F.3)  มี Menu screen display และ Keypad ส าหรับควบคุมการท างานของเครื่อง  
F.4)  มีจ านวนตู้ใส่อุปกรณ์เพียงพอส าหรับติดตั้งร่วมกับชุดควบคุมความสว่างของโคมไฟ 
       (Dimmer circuit) 
F.5)  ไดม้าตรฐาน CE หรือ UL หรือ EN 
F.6)  ประเทศเจ้าของผลิตภณัฑไ์ด้แก่ ยุโรป หรือ อเมริกา หรือ ญีปุ่่น 
          

4.  ระบบก าเนิดสัญญาณอ้างองิและแจกจ่ายสัญญาณ   ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
4.1  อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณอ้างองิ                         
4.2  อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและเสียง                  
4.3  อุปกรณ์แปลงสัญญาณ         

 

4.1  อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณอ้างอิง จ านวน 1 ชุด   มีรายละเอียดดังนี้ 
       คุณลักษณะท่ัวไป 

 F.1)  เป็น Master sync generator ระบบ PAL ใช้งานในระดับออกอากาศ    
 F.2)  มีระบบก าเนิดความถี่ที่มีความเที่ยงตรงสูงแบบ Oven-controlled crystal oscillator หรือดีกว่า   
 F.3)  สามารถใส่ ID Text, Time code, Circle, Color logo ลงใน Test pattern พร้อมกับปรับต าแหน่ง 

ได้   
 F.4)  สามารถใส่ Ancillary data packet ชนิดต่าง ๆ เข้าไปกับสัญญาณ SDI Output ได้   
 F.5)  มี Audio reference signal output (BNC, 75 Ohms) แบบ 48 kHz Word clock และ DAR   
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 F.6)  มีระบบ Time reference input, Output แบบ LTC, VITC    
 F.7)  มีระบบ GPS พร้อมกับ External antenna  
 F.8)  สามารถท า Remote configuration และ Remote monitoring ได้โดยใช้ Web browser ผ่าน  

ทางระบบ LAN ปกติได้   
 F.9)  มี Ethernet port , USB port และ GPI port 
F.10)  ติดตั้งเข้ากับ Standard rack 19 นิ้ว ได้ 

 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Reference signal input 

S.1.1)  Format   :  PAL Blackburst หรือ HD Tri-level sync 
S.1.2)  Connector   :  BNC, 75 Ohms 
S.1.3)  Return loss  :  30 dB, 300 kHz to 10 MHz หรือดีกว่า 
S.1.4)  Timing Adj. resolution :  0.5° of PAL Subcarrier หรือดีกว่า 
    :  1 ns with HD Tri-level Sync หรือดีกว่า 

S.2)  Reference signal output 
S.2.1)  Number of output  :  3 หรือดีกว่า 
S.2.2)  Format   :  PAL Blackburst และ HD Tri-level sync 
                                                 (Selectable)                                                                 
S.2.3)  Connector   :  BNC, 75 Ohms 
S.2.4)  Return loss   :  30 dB, to 30 MHz หรือดีกว่า 
S.2.5)  PAL Blackburst SCH phase :  ±5° หรือดีกว่า 
S.2.6)  Amplitude accuracy :  ±2% หรือดีกว่า 

 

S.3)  Serial digital test signal output 
S.3.1)  Number of output  :  2 หรือดีกว่า 
S.3.2)  Format    :  HD-SDI, SD-SDI (Selectable) 
S.3.3)  Connector   :  BNC, 75 Ohms 
S.3.4)  Return loss   :  15 dB, 5 MHz to 2.5 GHz หรือดีกว่า 
S.3.5)  Test pattern  :  Color Bar, Flat Field, Linearity, Monitor, Pulse, 
        SDI Pathological, Frequency Response,                
                                                 Full-frame Picture 
S.3.6)  Overshoot   :  1% หรือดีกว่า 
S.3.7)  Rise/Fall time (20-80%) :  70 ps (HD) หรือดีกว่า 
    :  700 ps (SD) หรือดีกว่า 
S.3.8)  Alignment jitter  :  40 ps (HD) หรือดีกว่า 
    :  200 ps (SD) หรือดีกว่า 
S.3.9)  Timing jitter  :  80 ps (HD) หรือดีกว่า 
    :  200 ps (SD) หรือดีกว่า 

 

S.4)  Embedded audio with SDI output  
S.4.1)  Standard   :  SMPTE 272M, SMPTE 299M 
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S.4.2)  Active channel   :  16 Channels 
S.4.3)  Sample frequency  :  48 kHz 
S.4.4)  Digital coding   :  20, 24 bits 
S.4.5)  Tone frequency   :  10 Hz to 20 kHz, Selectable หรือดีกว่า 
S.4.6)  Level    : –60 to 0 dBFS, Selectable หรือดีกว่า 

 

S.5)  Digital audio test signal output 
S.5.1)  Number of output :  4 หรือดีกว่า 
S.5.2)  Standard   :  AES3, AES3-id 
S.5.3)  Connector   :  BNC, 75 Ohms 
S.5.4)  Frequency  :  50 Hz to 20 kHz Selectable หรือดีกว่า 
S.5.5)  Level    :  –60 to 0 dB FS, Selectable หรือดีกว่า 
S.5.6)  Sampling frequency  :  48 kHz (Lock on video signal) 
S.5.7)  Synchronization  :  Free run or synchronized with video framing 
S.5.8)  Timing adjustment :  ±160 ms, Selectable หรือดีกว่า 

 

S.6)  Internal oscillator 
S.6.1)  Frequency drift   :  ±100 × 10–9 per year for internal mode หรือดีกว่า 
S.6.2)  Frequency accuracy :  ±10 × 10–9 for 0 to 50 °C หรือดีกว่า   

             

4.2  อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและเสียง จ านวน 1 ชุด  มีรายละเอยีดดังนี ้      
4.2.1)  เป็นอุปกรณ์กระจายสญัญาณภาพและเสียง แบบ Module  
4.2.2)  มี Frame พร้อมพัดลมระบายอากาศ และมีช่องรองรับเพียงพอกับ Module ที่ต้องใช้ในระบบ พร้อม 

Power supply แบบ Redundant 
4.2.3)  มี Analog video distribution amplifier จ านวนไมน่อ้ยกว่า 4 หน่วย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

             คุณลักษณะท่ัวไป 
F.1)  สามารถใช้งานกับสัญยาณ Input แบบ PAL Blackburst หรอื Tri-levei sync  
F.2)  มี Output แบบ 1:7 หรือดีกว่า 

              

4.2.4)  มี Digital Video Reclocking Distribution Amplifier จ านวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วย  มี
รายละเอียดดังนี ้

     คุณลักษณะท่ัวไป 
F.1)  สามารถกระจายสัญญาณไดท้ั้งแบบ HD-SDI หรือ SD-SDI แบบ Dual 1:3 หรือดีกว่า  
F.2)  มี Auto equalization ไม่นอ้ยกว่า 90 เมตร ที่ 1.485 Gb/s หรือดีกว่า 
F.3)  มี Status signal monitor 

 

   คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Return loss (In/Out) ที่ 1.485 Gb/s :  15 dB หรือดีกว่า 
S.2)  Rise and fall time ที่ 1.485 Gb/s            :  300 ps หรอืน้อยกว่า 
S.3)  Jitter                                                 :  0.2 UI หรือดีกว่า 
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4.2.5)   มี  AES /EBU Multiplexer จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย มีรายละเอียดดังนี ้
 คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  รองรับสัญญาณ Audio แบบ AES / EBU ได้ไม่น้อยกว่า 4 Input 
F.2)  สามารถตั้งค่า AES / EBU group ได ้
F.4)  รองรับสัญญาณ Video Input แบบ HD-SDI หรือ ดีกว่า 
F.5)  มี Video output แบบ HD-SDI with Audio embedded  

             

4.3  อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพและเสียง จ านวน 2 เคร่ือง มีรายละเอียดดังนี ้
           คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพและเสียงระบบ PAL แบบ 1 ช่องสัญญาณ 
F.2)  สามารถแปลงสัญญาณ  Analog video และ Audio เป็นสัญญาณ SDI with Audio embedded 

ได ้
F.3)  รองรับสญัญาณ Video input แบบ HD/SD-SDI ,Composite และ Component ได ้
F.4)  รองรับ Audio input แบบ AES/EBU, SDI Embedded, Analog audio ได ้
F.5)  มี Video output  ที่ใช้งานพร้อมกันได้  
F.6)  มี Audio output ที่ใช้งานพร้อมกันได้  
F.7)  มี Frame synchronizer  
F.8)  แปลงสญัญาณแบบ Up/Down converter ได ้
F.9)  ควบคุมการใช้งานผ่านทาง Front panel control หรือ Web base remote control  

 F.10)  มีระบบ Gen-lock  
 F.11)  มี Frame แบบ 19 น้ิว Rack mount และ Power supply แบบ Redundant 

 

5.  ระบบตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียง   ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
     5.1  เครื่องตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสยีงแบบ Portable      
              5.2  เครื่องตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียงแบบ Rackmount           
 5.3  Digital video monitor    
              5.4  จอแสดงภาพแบบ Rack-mountable LCD หรือ LED monitor  
              5.5  จอแสดงภาพ Preview ส าหรับการตดัต่อ            
  

5.1  เคร่ืองตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียงแบบ Portable จ านวน 1 เคร่ือง มรีายละเอยีดดังนี้    
คุณลักษณะท่ัวไป 
            F.1)  รองรับการวัดสัญญาณแบบ HD-SDI, SD-SDI, Dual link (SMPTE372), AES หรือ LTC 
            F.2)  สามารถแสดงผลข้อมูลได้หลายชนิดดังนี้ Timing,  Status reporting, Error logging 
            F.3)  มี Cursor ส าหรับวัดค่า Amplitude และ Timing 
            F.4)  มี Picture monitor ขนาดไมเ่กิน 7 น้ิว ส าหรับตรวจสอบสญัญาณวิดิโอ 

F.5)  มี Video test signal generator พร้อม Genlock 
F.6)  มี AES audio test tone generator ส าหรับสัญญาณ Embedded และ AES output 
F.7)  สามารถตรวจสอบสัญญาณเสียง Audio embedded ได้ไม่นอ้ยกว่า 16 Channel 

  F.8)  มี Audio loudness meter  
F.9)  สามารถปรับ เส้นแสดงพ้ืนท่ี Safe area ได ้
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F.10)  ท างานด้วยแบตเตอรี่แบบ Lithium ion ภายในตัว 
F.11)  มีแบตเตอรี่ส ารองและเครือ่งชาร์ทแบตเตอรี่แบบภายนอก 1 ชุด 

 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Video input                        :   BNC, 75 Ohms 
S.2)  Video input EQ.            :   80 เมตร, (HD)     

                      S.3)  Return loss   :   15 dB, 5 MHz to 1.485 GHz หรือดีกว่า    
S.4)  Audio input   :   AES/EBU   
S.5)  Audio level   :   0.5Vp-p to 2Vp-p หรือดีกว่า 

     
5.2  เคร่ืองตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียงแบบ Rackmount จ านวน 1 เคร่ือง มีรายละเอียดดังนี ้

คุณลักษณะท่ัวไป 
F.1)  เป็นเครื่องวัดสัญญาณโทรทศัน์แบบ Digital รองรับสัญญาณ HD-SDI และ SD-SDI ได ้
F.2)  สามารถวัดและแสดงผลในรปู Eye pattern พร้อมกับแสดงคา่ Jitter ของสัญญาณได ้
F.3)  สามารถวัดสัญญาณ Digital audio ในรูป Bar graph ได้ทั้งแบบ Embedded และ Non 

embedded  
F.4)  สามารถตั้งค่า Alarm และรายงานค่า Peak level 
F.5)  มี User presets mode ส าหรับการเรียกใช้งานได้อยา่งรวดเรว็ จ านวน 4 User preset หรือ

ดีกว่า 
F.6)  สามารถเลือกการแสดงผลได้ทั้งแบบ Quadrant และ Full screen 
F.7)  ในแต่ละ Quadrant สามารถแสดงผลเป็น Waveform, Vector, Gamut, Picture, Eye 

pattern, Timing หรือดีกว่าได ้
F.8)  มี Control panel แบบ Illuminated control และ Indicator ส าหรับท างานในท่ีแสงน้อย 
F.9)  มี Port ชนิด USB, Ethernet, GPI, DVI หรือ VGA 

F.10)  มีจอภาพ Wide screen XGA monitor แบบ IPS ขนาด 17 นิ้ว.หรือดีกว่าส าหรับแสดงผลการวัด 
F.11)  อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องตดิตั้งเข้ากับ Standard rack 19 นิ้ว ได้  

 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Video input 

S.1.1)  Number of input  :   2 หรือดีกว่า    
S.1.2)  Standard   :   SMPTE 292M, SMPTE 259M-C    
S.1.3)  Connector  :   BNC, 75 Ohms    
S.1.4)  Return loss  :   15 dB, 5 MHz to 1.485 GHz หรือดีกว่า   
S.1.5)  Input EQ.  :   80 เมตร, (HD)  

 

S.2)  Audio input 
S.2.1) Number of input  :   4 หรือดีกว่า  
S.2.2)  Standard  :   AES/EBU   
S.2.3)  Connecter  :   BNC, 75 Ohms   
S.2.4)  Audio display  :   BAR Graphs, 8 Audio Ch. (Max.) 
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S.3)  Reference input   
S.3.1)  Format   :   PAL blackburst หรือ HD Tri-level sync  
S.3.2)  Connector  :   BNC, 75 Ohms 
S.3.3)  Return loss  :    40 dB, 100 kHz to 5 MHz หรือดีกว่า 

 

5.3  Digital video monitor จ านวน  1  เคร่ือง มีรายละเอียดดงันี้ 
           คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็น Digital video monitor แบบ LCD หรือ LED Color monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว หรือ
ดีกว่าแบบ Rack mount สามารถติดตั้งใน VE Console ได ้

F.2)  สามารถรองรับสัญญาณภาพแบบ HD-SDI หรือดีกว่า 
F.3)  มี Function การท างานอยา่งน้อยดังนี้ Waveform and vector monitor 

 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Aspect ratio  :  16:9  
S.2)  Resolution  :  1920x1080 หรือ ดีกว่า 
   

5.4  จอแสดงภาพแบบ Rack-mountable LCD หรือ LED monitor  จ านวน 1  เคร่ือง มีรายละเอียดดังนี้ 
           คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็น Digital video monitor แบบ LCD หรือ LED Color monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว หรือ
ดีกว่า จ านวน 3 จอ ต่อ Rack สามารถตดิตั้งใน VE Console ได ้

F.2)  สามารถรองรับสัญญาณภาพแบบ HD-SDI หรือดีกว่า  
F.3)  มี Function การท างานอยา่งน้อยดังนี้  Waveform and vector monitor  

 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Resolution   :   800x480 หรือ ดีกว่า 

5.5  จอแสดงภาพ Preview ส าหรับการตัดต่อ จ านวน 10 เคร่ือง แต่ละเครื่องมีรายละเอียดดังนี้ 
             คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
F.2)  มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 น้ิว 
F.3)  มีรีโมทคอนโทรล   
F.4)  มีสายสญัญาณแบบ Display port to HDMI ส าหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของทาง 

มหาวิทยาลยักับจอภาพท่ีเสนอ 
            คุณลักษณะทางเทคนิค 

S.1)  Resolution  :   1920x1080 
S.2)  Input port             :   HDMI, USB 

 
6.  ระบบควบคุมการแจกจ่ายสญัญาณภาพและเสียง จ านวน 1 ชุด  มีรายละเอียดดังนี ้
     คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นอุปกรณ์ควบคุมการแจกจ่ายสญัญาณภาพพร้อมเสยีงแบบ Digital   
F.2)  มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 Input x 16  Output  
F.3)  มี Remote control panel แบบ X-Y ส าหรับควบคุมการแจกจ่ายสญัญาณ  
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F.4)  มี Remote control panel แบบ Button per source พร้อม Source name display ขนาดไม่น้อย
กว่า 16 Button หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 5 เคร่ือง   

F.5)  รองรับสัญญาณภาพ HD/SD-SDI พร้อมเสียงแบบ  Audio embedded 
F.6)  มี gen-lock  
F.7)  มี Power supply แบบ Redundant  

 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Serial digital video inputs 

S.1.1)  Return loss  :   15 dB หรือดีกว่า              
  

S.2)  Serial digital video outputs 
S.2.1)  Return loss  :   15 dB หรือดีกว่า  

 

7.  อุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง ประกอบด้วยอุปกรณต์่าง ๆ ดังนี ้   
7.1  Console ส าหรับการติดต้ังอุปกรณ์ และส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน VE, TD,PD, ผู้ควบคุมเสยีงเสียง, 

         ผู้ควบคุมแสง และผู้ควบคมุระบบบันทึกและเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง, 
คุณลักษณะของ Console 

1.  เป็น Console แบบปิดพร้อมระบบระบายอากาศ มีขนาดความยาวและความสูงที่เหมาะสมกับ
การติดตั้งอุปกรณ์และการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีที่ประจ า Console    

2.  มีโครงสรา้งท ามาจากเหล็กหรอืโลหะอื่นท่ีแข็งแรงเทียบเท่า มีการป้องกันการเกิดสนิมและมสีี
ตามที ่

    ก าหนด เมื่อติดตั้งลงพื้นหรือฐานรองจะต้องมั่นคงแข็งแรงสามารถรับน้ าหนักอุปกรณ์ทั้งหมดได้
โดยไม่มีการยุบหรือแอ่นตัว   

3.  มีโครงสรา้งของพื้นผิว Console ที่แข็งแรง สามารถรับน้ าหนักของ Control panel ต่าง ๆ ได้
โดยไม่มีการยุบหรือแอ่นตัว   

4.  มีจ านวนช่องส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว (U Standard) ด้านบนท่ีเพียงพอ
ส าหรับการตดิตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด    

5.  มีฝาปิดด้านหน้าส่วนล่าง ฝาปดิด้านหลังเป็นแบบบานสวิงสามารถปลดออกจากตัว Console ได้ 
สามารถล็อคและปลดล็อคไดส้ะดวก ต าแหน่งของฝาปิดจะต้องตรงกับช่องส าหรับติดตั้งอุปกรณ์
ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว ของ Console    

6.  กรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์อยูภ่ายใน Console จะต้องมีโครง 19 นิ้ว Rack mount ส าหรับตดิตั้ง
อุปกรณ์ที่ และต าแหน่งของโครง 19 นิ้ว Rack mount จะต้องตรงกันกับช่องฝาปิดด้านหน้า
ส่วนล่างและฝาปดิด้านหลัง    

7.  มี Cable guide ส าหรับการเดินสายภายในโดยรูปแบบและต าแหน่งการติดตั้งของ Cable guide 
จะต้องไมเ่ป็นอุปสรรคในการเข้าปฏิบัติงานภายใน Console   

8.  มี Ground bus ที่ท ามาจากทองแดงหรือเทียบเท่ายึดติดอยู่กับโครงสร้างภายในของ Console 
เพื่อใช้เชื่อมต่อกับ Ground ของอุปกรณ์ทั้งหมดและเช่ือมเข้ากับระบบ Ground ภายนอกด้วย  

9.  มี AC Outlet แบบรางท่ีได้มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าพร้อมจ านวน Outlet ที่เพียงพอ
ส าหรับอุปกรณต์่าง ๆ ของ Console โดยต าแหน่งการติดตั้งจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเข้า
ปฏิบัติงานภายใน Console 
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7.2   Monitor wall ส าหรับติดต้ังอุปกรณ์จอแสดงภาพในห้องควบคุม ผู้เสนอราคาต้องปรับปรุง ดัดแปลง 

หรือ รื้อสร้างใหม ่ Monitor wall ของเดิมให้มีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.  เป็น Monitor wall ใหม่ มีโครงสร้างหลักเป็นเหล็กหรือโลหะอืน่ท่ีแข็งแรงเทียบเท่ามีการป้องกัน

การเกิดสนิม มรีูปแบบ ขนาดที่เหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด 
2.  เมื่อติดตั้งจอ Monitor พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบอ่ืน ๆ เข้ากับ Monitor wall แล้ว การเข้าเชื่อมตอ่

สายสญัญาณเข้ากบัอุปกรณจ์ะต้องท าได้สะดวก  
3.  มีระบบ AC. และ AC. Outlet ตามที่ก าหนด 

  
7.3  Standard rack 19 นิ้วส าหรับติดต้ังระบบอุปกรณ์  มีคุณลกัษณะดังนี ้

  คุณลักษณะของ Rack  
1.  เป็น Standard rack 19 นิ้ว แบบปิดพร้อมระบบระบายอากาศ ที่ฐานมีล้อเลื่อนแบบหมุนรอบตวั

และขาตั้งปรับระดับได้ มีความสูงไม่เกิน 45 U และความลึกไม่น้อยกว่า 80 ซม.หรือเมื่อปิดฝา
หลังของ Rack แล้วจะต้องไม่ชนกับสายที่ต่ออยู่กับตัวอุปกรณ์ภายใน Rack 

2.  มีฝาปิดด้านข้างและด้านหลังที่สามารถปลดออกตัว Rack ได้ โดยฝาปิดด้านหลังต้องเป็นแบบ
บานสวิงสามารถล็อคและปลดล็อคได้สะดวก 

3.  มี Cable guide ส าหรับเดินสายภายในทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยมีรูปแบบและต าแหน่งการ
ติดตั้งของ Cable guide ต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าปฏิบัติงานภายใน Rack  

4.  มี Ground bus ที่ท ามาจากทองแดงหรือเทียบเท่ายึดติดอยู่กับโครงสร้างภายในของ Rack ใน
แนวตั้งจากบนถึงล่างสุดเพื่อใช้เช่ือมต่อกับ Ground ของอุปกรณ์ทั้งหมดและเช่ือมเข้ากับระบบ 
Ground ภายนอกด้วย  

5.  มีโครงสร้างท ามาจาก Electro galvanized sheet steel โดยทุกช้ินส่วนประกอบจะต้องมีการ
ป้องกันการเกิดสนิมและมีสีตามทึ่ก าหนด  

6.  เมื่อตดิตั้งลงพื้นหรือฐานรองจะต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่โยกคลอน กรณีมีการตดิตั้ง Rack หลายต้น
ติดกันเป็นแถวจะต้องมีชุดยึด Rack ให้ติดกันท่ีไดม้าตรฐาน 

7.  มีป้ายชื่อของ Rack ติดไว้บริเวณส่วนบนท้ังด้านหนา้และด้านหลงั โดยมีขนาดของตัวป้ายและ
ตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

8.  กรณีอุปกรณ์ทีม่ีขนาดเล็กกว่าช่อง 19 นิ้วของ Rack จะต้องมี Adapter มาช่วยในการตดิตั้ง ให้
แน่นหนา ปลอดภยัและไมล่ดประสิทธิภาพการระบายอากาศของ Rack 

9.  มี AC Outlet แบบรางท่ีได้มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าพร้อมจ านวน Outlet ที่เพียงพอ
ส าหรับอุปกรณต์่าง ๆ ของ Rack โดยต าแหน่งการตดิตั้ง AC Outlet ต้องไม่เป็นอุปสรรคในการ
เข้าปฏิบัติงานภายใน Rack 

10.  มี AC. Outlet panel ขนาดไม่เกิน 2 RU หรือเป็น AC Outlet แบบรางที่ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้าพร้อมจ านวน Outlet ไม่น้อยกว่า 2 Outlet ติดตั้งอยู่ด้านหน้าส่วนล่างของ 
Rack  

7.4   Network switch จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี ้
คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครือข่ายแบบ Ethernet Switch ที่มีจ านวนพอร์ตต่อเช่ือมแบบ Gigabit 
Ethernet ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต  
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F.2)  มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ 10 Gigabit Ethernet ใช้งาน 4 พอร์ต พร้อม SFP+Transceiver 2 Unit 
F.3)  เป็นอุปกรณ ์Switching ที่สามารถท างานแบบ Layer 2 switching ได ้
F.4)  รองรับการ Stacking bandwidth (data rate, full duplex ) ขนาด 40 Gbps ได ้
F.5)  อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบัน เช่น UL หรือ FCC หรือ

สถาบันอื่นๆเช่นในประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ญี่ปุ่น จีน 
เป็นต้น  

F.6)  สามารถตดิตั้งกับ Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว 
F.7)  มี Power supply ท างานในแบบ Redundant power supply 
F.8)  ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งแยกกันระหว่างการใช้ส าหรับการควบคมุอุปกรณ์ (control) และการ

ใช้ส าหรับ File transfer โดย Network switch ส าหรบั File transfer 
 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Switch fabric capacity (Full Duplex)      :  128 Gbps หรือดีกว่า 

   S.2)  Forward rate                                      :  96 Mpps 
 

7.5  ตู้ Load center ชนิด main 3 phase ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง  
7.6  อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน (Surge arrester protection) ชนิด 4 pole  มีรายละเอียดดังนี ้

                  คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  SPD Class II                                   :  ตาม IEC 61643-1           
S.2)  Nominal A.C voltage                                            :  230/400V           
S.3)  Max. continuous operating A.C. voltage                  :  275V    
S.4)  Nominal discharge current (8/20 micro sec.)            :  20KA   
S.5)  Max. discharge current (8/20 micro sec.)                  :  40KA   
S.6)  Response time                                                     :  น้อยกว่า 25  Nano sec. 
 

7.7  UPS ส าหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบอุปกรณ์ มีคุณลักษณะดังนี ้
      คุณลักษณะท่ัวไป 

F.1)  เป็นเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 20 KVA  
F.2)  เป็นชนิด True online double conversion ควบคุมการท างานด้วยไมโครโปรเซสเซอร ์
F.3)  มีระบบป้องกัน Surge, Spike, Short Circuit, และ Over Load  
F.4)  มี Control display แบบ LCD หรือดีกว่า 
F.5)  มีแบตเตอรี่ เป็นแบบ Sealed lead acid (Maintenance free) หรือดีกว่า 
F.6)  สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที ท่ีโหลดเต็มก าลัง 100% หลังจากไฟฟ้าดับ 
F.7)  สามารถรองรับการ Overload ที่ 125% ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที หรือดีกว่า 
F.8)  เป็นผลิตภัณฑ์ทีไ่ดร้ับมาตรฐานอย่างน้อยดังนี ้ULหรือ ISO 9001หรือ ISO 14001หรือ มอก.

1291-2545 หรือดีกว่า 
 

       คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Input voltage   :  380 V AC, 3 Phase  
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S.2)  Output voltage   :  220/380 V AC ±1% หรือดีกว่า 
S.3)  Output frequency              :  Pure sine wave 50 Hz  ±0.1% หรือดีกว่า 
S.4)  Efficiency     :  91% หรือดีกว่า 
S.5)  Acoustical noise (1 Meter)  :  60 dB A หรือดีกว่า  
S.6)  Voltage distortion (THD)  :  2%, On Linear load หรือดีกว่า  
 

7.8  นาฬิกาแบบ 3 เข็มชนิดติดผนัง มขีนาด Ø 30 ซม.หรือดีกว่า ติดตั้งท่ี Studio floor และ Control room 
โดยจะรับสัญญาณนาฬิกามาจากระบบ  Master Sync Gen.  

7.9  ระบบ Onair tally lamp ของ Studio-4 จะต้องติดตั้ง Onair lamp ใหม่ทั้งระบบ รวมถึงที่ Monitor 
wall ด้วย โดยให้ท างานสัมพันธ์กับการเลือกสัญญาณของห้องควบคุมการออกอากาศ มีขนาดและชนิดของ 
Onair lamp ตามที่ก าหนด 

7.10  ระบบ Tally control ที่ท างานอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกอุปกรณ ์
7.11  Under monitor display (UMD) ส าหรับทุกอุปกรณ์ทีม่คีวามจ าเป็นต้องมีเช่น CG ,Floor monitor 

โดยมรีายละเอียดดังนี ้
1.  ขนาดตัวอักษร LED 5x7 จุด แสดงได้ 8 ตัวอักษร หรือดีกว่า 
2.  สามารถเลือกข้อความที่จะแสดงผลได้จากภายในเครื่องและจากการ Program เข้าไปโดยตรง 
3.  แสดงผลได้ 2 สี (เขียว แดง) หรือดีกว่า 
4.  ติดตั้งเข้ากับ Standard rack 19 นิ้ว ได้ 

7.12  เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับผู้ปฏิบัติงาน จ านวนไม่น้อยกว่า  8 ตัว 
7.13  บันไดแบบพับได้ขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 ถึง 1.20 เมตร จ านวน 1 อัน  
7.14  การติดต้ังสายสัญญาณ Video, Audio, Control และNetwork 

1.  การติดตั้งสายสัญญาณใน Rack และ Console จะต้องเดินสายไปตาม Cable Guide และจัดให้
เป็นระเบียบแล้วรัดด้วยด้วย Cable tie สายที่เดินเข้าตัวเครื่องจะต้องไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป
สามารถใส่และถอดได้สะดวก   

2.  การติดตั้งสายในรางเดินสายที่พื้นจะต้องจัดสายให้เป็นระเบียบ ไม่ตึงจนเกินไปแล้วรัดด้วยด้วย  
Cable tie   

3.  สายสัญญาณจะต้องไม่มีการเช่ือมหรือต่อสายระหว่างทางโดยเด็ดขาด มีป้าย (TAG) ติดที่ปลาย
สายทุกเส้นและไม่หลุดง่าย มีการระบุต้นทางและปลายทางของปลายสายโดยชัดเจน เช่น 
ตัวอักษรสีด า = ไปที่ xxxx, ตัวอักษรสีแดง = มาจาก xxxx เป็นต้น     

4.  มี Connector terminal เป็นจุดรวมของการต่อสายสัญญาณ Video, Audio ที่จะเดินเข้าและ
ออกจาก Rack, Console โดยจะแยกออกเป็นกลุ่ม Input และ Output พร้อมมี Name Plate 
บอกล าดับ Connector และรายละเอียดของสัญญาณที่ Connecter   

5.  การตดิตั้งสายสญัญาณควบคมุระหว่างอุปกรณ์สามารถเช่ือมต่อได้โดยตรงไม่ต้องผ่าน 
Connector terminal ยกเว้นมีการแยกสายไปควบคุมอุปกรณ์หลายชุดจะต้องแยกสายควบคุม
โดยใช้ Connector terminal หรืออุปกรณ์ส าหรับกระจายสายควบคุมโดยเฉพาะ   

6.  สายสัญญาณภาพ สายสญัญาณเสียง ขั้วต่อสัญญาณภาพ ข้ัวต่อสัญญาณเสียง ที่ใช้ในการติดตั้ง
ต้องได้มาตฐานการใช้งานกับสญัญาณ Digital video แบบ HD-SDI, สัญญาณ Digital audio 
แบบ AES/EBU ได้เป็นอย่างดี มีคณุภาพไม่ต่ ากว่ามาตราฐานผลิตภณัฑ์ของ Canare, Belden, 
Link, Neutrik, Fisher    
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7.  Gigabit Network ที่เช่ือมโยงสัญญาณผ่านสาย Fiber หรือ UTP/CAT6 เข้ากับอุปกรณ์ที่เสนอ
ทั้งระบบ โดยใช้สายที่ไดม้าตรฐาน (สาย Fiber ได้รับมาตรฐาน TIA/EIA568 หรือ IEEE802.3 
และ สาย UTP ได้รับมาตรฐาน TIA/EIA 568-B2 หรือ ISO/IEC11801) หรือดีกว่า 

8.  จะต้องด าเนินการเชื่อมโยงสญัญาณ Program output มาเข้าระบบออกอากาศที่ห้องควบคุม
การออกอากาศเพื่อให้สามารถออกอากาศสดได ้

 

7.15  การติดต้ังระบบ  Power (AC. Line และ Ground) 
1.  จะต้องออกแบบระบบ AC Power ทั้งระบบให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอส าหรับ

การใช้งาน   
2.  สาย AC Line จะต้องไม่มีการเชื่อมหรือต่อสายระหว่างทางโดยเด็ดขาด และมีป้าย (TAG) ผูก

หรือติดที่ปลายสายทุกเส้น เหมือนกับสายสญัญาณ Video, Audio, Control 
3.  การเดินสายตามจุดตา่งๆจะตอ้งเป็นระเบียบและไมต่ึงหรือหย่อนจนเกินไป หากมีการแยกไป

หลายจดุจะต้องใช้ AC. Terminal ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เป็นตัวแยก 
4.  สาย AC. Line ทั้งหมดจะต้องเป็นแบบ 3 แกน (Line, Neutral, Ground) และมีสีที่ต่างกัน

ชัดเจน  
5.  สายและอุปกรณต์่างๆส าหรับระบบ Power ที่น ามาติดตั้งจะต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยทาง

ไฟฟ้า และมีขนาด ชนิดตามที่ก าหนด 
6.  ติดตั้ง ตู้ Load center ชนิด  main 3 phase ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่องภายในห้องควบคุม

เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ทุกชุด พร้อมตดิตั้งสายดิน (ground) ให้ถูกต้องตาม
มาตราฐาน 

7.  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน (Surge arrester protection ) ชนิด 4 pole ที่ตู ้Low 
voltage distribution  board โดยติดตั้งขนานระหว่าง l-PE และ N-PE โดยมี Back up Fuse 
ขนาด 125 A  

8.  ติดตั้ง UPS ส าหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบอุปกรณ์ทั้งหมด 
 

7.16  การติดต้ังระบบแสงไฟส าหรับสตูดิโอ มีรายละเอียดดังนี ้
1.  ผู้เสนอราคาต้องเปลีย่นสายไฟเข้าตัวแขวนไฟ (Batten) และสายสลิงตัวแขวนไฟใหม่ทั้งหมด  
     ในกรณีที่ยึดสายไฟ (Cable guide)ไมส่ามารถใช้งานได้กับสายไฟท่ีเปลี่ยนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนที่ยดึ

สายไฟ(Cable guide) ด้วย 
2.  ในกรณีที่จ าเป็นต้องรื้อถอนอุปกรณ์เกา่ออกเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน ผู้เสนอราคาต้อง 
     ด าเนินการรื้อถอนเคลื่อนยา้ยอุปกรณ์เก่าไปจดัเก็บยังที่ท่ีมหาวทิยาลัยฯก าหนด 
3.  ในกรณีที่มีการวางต าแหน่งอุปกรณ์ใหม่และไมส่ามารถใช้ตู้ MCB เดิม ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งตู ้
     MCB เพื่อ จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์  
4.  ผู้เสนอราคาต้องหยอดน้ ามันหรืออัดจารบรีะบบมอเตอร์และสายพานดึงราวแขวนไฟทุกตัว   
 

7.17  การปูพ้ืนและปรับปรุงห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มีรายละเอียดดังนี ้
                 7.17.1 งานปูพ้ืน 

1.  รื้อแผ่นวัสดุปูพ้ืนเก่าของห้องควบคุมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ออกท้ังหมด 
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2.  ปูแผ่นกระเบื้องใหม่ท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ซึ่งเป็นผลติภัณฑ์ของ Armstrong 
หรือ Starflex หรือ Dynoflex 

 

 

7.17.2  งานปรับปรุงพ้ืนที่ห้องผลิตรายการและทางเข้า 
1.  ทาสีบันไดเหล็กข้ึนห้องควบคมุการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์ 
2.  ซ่อม และทาสีประตเูหล็กทางเข้าห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์

 

7.17.3  งานปรับปรุงพ้ืนที่ห้องควบคุมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
1.  รื้อเปลี่ยนผนังอะคสูติกดูดซับเสียงโดยใช้โดยใช้วัสดุเหมือนของเดิม หรือ ดีกว่า 
2.  ทาสีผนังห้องโดยใช้สีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.  ท าความสะอาด และลงน้ ายาเคลือบเงาพ้ืนกระเบื้องยาง 
4.  เปลี่ยนยางขอบกระจก และใสส่ารกันความชื้นด้านใน 
5.  เปลี่ยนฝ้าเพดานเก็บเสียง 
6.  ซ่อมและทาสีประตเูหล็กทางเข้า 

   

8.  ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 
8.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

1)  มาตรฐานสญัญาณภาพใหส้ามารถใช้ได้กับสญัญาณภาพ ดังต่อไปนี้ 
ก.  มาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard definition–SD) ที่มีความละเอียด 720 x 576 แบบ     
     interlace (576 i) ที่มีอัตราเฟรม ( frame rate) 25 ภาพต่อวินาที และอัตราส่วนภาพ 

(Aspect ratio) 16 : 9 และ 4 : 3 
ข.  มาตรฐานความคมชัดสูง (High definition – HD) ที่มีความละเอยีด 1920x1080 แบบ 

Interlace (1080i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อวินาที และอัตราส่วนภาพ 
(Aspect ratio) 16:9         

2)  มาตรฐานสญัญาณเสียง 
ก.  แบบดิจิทัล รองรับสัญญาณเสยีงแบบ Embedded audio หรือ  AES หรือ EBU หรือท้ังสอง

แบบ 
ข.  แบบแอนะล็อก  ให้เป็นแบบ Balanced 
ค.  การท างานในระบบสญัญาณภาพและเสียงต้องตรงกันตลอดเวลา(Lip sync.)โดยต้องติดตั้ง

อุปกรณ์ทุกระบบใหส้ามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  วัสดุหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ไมไ่ดม้ีการระบุรายละเอียดคณุลักษณะ จ านวน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการ

ติดตั้งเพื่อให้ระบบท างานร่วมกันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ให้ถอืว่าจะต้องมีวัสดุหรืออุปกรณ์นั้น ๆ 
4)  ในกรณีที่การออกแบบ และติดตั้งจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์แปลง หรือขยายสัญญาณ , Audio หรือ Video 

Delay line หรือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและเสียง หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
เพิ่มเติม ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้ระบบท างานได้อย่างสมบูรณ์  และต้องแนบ
ข้อก าหนด และ Catalog ของอุปกรณ์เหล่านั้นเสนอด้วย  

5)  ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์นอก Console หรือ Rack ต้องมีโตะ๊ส าหรับวางชุดคอมพิวเตอร์
ทั้งหมดพร้อมเก้าอี้นั่งปฏิบตัิงาน 



  TOR ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital ส าหรับห้อง Studio-4  หน้าที ่27 จาก 27 หน้า 
 

6)  จะต้องจัดท าข้อมลู (Drawing diagram) เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาความถกูต้อง
เหมาะสม และจะต้องปรับแก้ให้สมบูรณ์ก่อนด าเนินการติดตั้ง ดังนี้  

1.  Video, Audio, Control, Intercom และ Power system diagram 
2.  Room, Rack, Console and Equipment layouts diagram 
3.  Patch panels layouts diagram 
4.  Network system 

7)  จะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานท้ังหมดโดยละเอียด เช่น การติดตั้งตั้งแต่เริม่ต้นจนเสรจ็ การทดสอบ
และวัดสัญญาณของระบบ การฝึกอบรม และอื่น ๆ โดยจะต้องส่งล่วงหน้าก่อนด าเนินการติดตั้ง 15 วัน 

8)  จะต้องสาธติ ทดสอบ และฝึกอบรมให้กับเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด (ผู้ใช้งานอุปกรณ์ และผูดู้แล
ระบบอุปกรณ์) ให้สามารถใช้งานและดูแลอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  

9)  อุปกรณส์่วนใดที่จะต้องมี Extension board หรือ Extension cable ส าหรับประกอบการซ่อมบ ารุง 
ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีอยา่งครบถ้วน 

10) อุปกรณ์ใดท่ีจะต้องมีคู่มือการใช้งาน คู่มือการซ่อมบ ารุง ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหามาให้ครบ พร้อมกับ
ท าส าเนา 1 ชุด มีตู้เหล็กส าหรับจดัเก็บแบบเปดิสองบาน จ านวน 1 ตู้ 

11)  จะต้องจัดท ารายละเอียด (Drawing) ขนาด A3 ของระบบอุปกรณ์ทั้งหมดทีไ่ดต้ิดตั้งเสรจ็สมบรูณ์แล้ว 
ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยจัดท าเป็นรูปเลม่พร้อมทั้งบันทึกลงในแผนซีดีรอม จ านวน 2 ชุด 

12)   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระบบต้องมี Image file back up ทุกเครื่อง 
 

8.2  การรับประกัน 
1)  ผู้ขายต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง หรือ ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ทั้งหมดที่อันเนื่องมาจากการใช้

งานตามปกติของอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระยะเวลารับประกัน 1 ปี โดยผู้ขายจะต้อง
ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 3 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ 
ทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยตรวจรับมอบสิ่งของดังกล่าวดังนี้ 

1.  กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์  
2.  เครื่องผสมสัญญาณภาพแบบดิจิทัล  
3.  เครื่องแสดงผลแบบ Multi viewer display   
4.  เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล   
5.  ระบบแสงไฟส าหรับสตูดิโอ  
6.  อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณอ้างอิง  
7.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและเสียง  
8.  อุปกรณ์ตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียงแบบ Portable และ Rack mount  
9.  อุปกรณ์ควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพและเสียง  

10.   อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งในห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  
 

                  2)  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระบบต่าง ๆ ระยะเวลารับประกันตามที่ก าหนดโดยบริษัทผู้ผลิต (On 
site service) 

  
 


