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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
จัดซ้ือระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital ส าหรับห้อง Studio TV-1 จ านวน 1 ระบบ   

  
1.   ความเป็นมาของโครงการ 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ให้การศึกษาแก่นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปโดยใช้สื่อหลัก อันได้แก่ เอกสารการสอนและสื่อเสริมอ่ืน ๆ เช่น รายการวิทยุโทรทัศน์ 
รายการวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีทั้ง
ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนความรู้ทางวิชาชีพที่มีประโยชน์ทันสมัย และอยู่ในความสนใจของ
ประชาชนทั่วไป  เพ่ือน าออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ให้นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปรับชมได้อย่างทั่วถึง
กว้างขวาง เป็นการเพ่ิมพูนความรู้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงตระหนักและให้
ความส าคัญต่อการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาเพ่ือให้ได้รายการที่มีคุณภาพทันสมัยน่า
ติดตามและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 
   เมื่อปี พ.ศ.2528  มหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นก่อสร้างอาคารศูนย์
ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เ พ่ือการศึกษา  (Educational Broadcasting Production Center) 
พร้อมการติดตั้งระบบผลิตรายการโทรทัศน์ห้อง Studio TV-1 ทั้งระบบจากรัฐบาลญี่ปุ่น ท าให้
มหาวิทยาลัยสามารถผลิตรายการได้เพียงพอกับความต้องการในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ต่อมา
เมื่อครุภัณฑ์ดังกล่าวเสื่อมสภาพลงมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณให้จัดหาครุภัณฑ์ทดแทนดังนี้ 

    1.  ปี 2539  ได้รับงบประมาณจัดสรรส าหรับจัดหาครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์
แบบ BETACAM  ทดแทนเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ ระบบ 1 นิ้ว และระบบ U-matic highband 

2.  ปี 2541  ได้รับงบประมาณจัดสรรส าหรับจัดหาครุภัณฑ์ระบบเสียงเพ่ือทดแทนระบบ
เสียงเดิมท้ังหมด 

3.  ปี 2545  ได้รับงบประมาณจัดสรรส าหรับจัดหาครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์
ประกอบส าหรับทดแทนของเดิม จ านวน 3 ชุด 

4.  ปี 2547  ได้รับงบประมาณจัดสรรส าหรับจัดหาครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณภาพแบบ
ดิจิทัลระบบตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียง และระบบควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพและเสียง 

เนื่องจากระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ห้อง Studio TV-1 ในปัจจุบัน ที่เป็น
อุปกรณ์หลักอันได้แก่ ระบบภาพ ระบบแสง ระบบเสียง เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ได้เสื่อมสภาพอัน
เนื่องมาจากมีอายุการใช้งานมานานกว่า 10-15 ปี ประกอบกับสายการผลิตของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ได้
หยุดสายการผลิตไปมากกว่า 5 ปีแล้ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ ขณะนี้อุปกรณ์ช ารุดไม่สามารถซ่อมบ ารุงได้อีกต่อไป จากเหตุดังที่ได้กล่าวได้กระทบต่อ
คุณภาพ และมาตรฐานของสัญญาณภาพและเสียง และการวางแผนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อย่าง
มาก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ส าหรับห้อง Studio TV-1 แบบ Digital มาทดแทนระบบเดิม 
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เนื่องจาก Studio TV-1 เป็นห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ ท าให้สามารถใช้

ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่หลากหลายรูปแบบได้เป็นอย่างดี และใช้ถ่ายทอดรายการสดไปออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์โรงเรียนวังไกลกังวล และทาง STOU Channel  ดังนั้น เพ่ือให้ห้อง Studio TV-1 
สามารถใช้ด าเนินการดังที่ได้กล่าวมา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการจัดหาระบบอุปกรณ์มา
ทดแทนระบบเดิมที่หมดอายุการใช้งานไปซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการผลิตรายการที่มีคุณภาพ การ
ถ่ายทอดรายการสด ตลอดจนการเพ่ิมจ านวนรายการที่มหาวิทยาลัยจะผลิตเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา        

      
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
              จัดซื้อระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital HD ส าหรับห้อง Studio TV-1     
  พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ  เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่หมดอายุการใช้งานแล้ว 
  
3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา                    
    3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
                3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า และแสดงบัญชีรายการรับ
จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบันที่ 5 พ.ศ.2557)  

3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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3.8  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ

ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
3.9  ผู้ เสนอราคาต้องมีผลงานที่แล้วเสร็จในการขายหรือติดตั้งอุปกรณ์ผลิตรายการ

โทรทัศน์เป็นจ านวนวงเงินไม่น้อยกว่า 10,650,000 บาท (สิบล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)              
 3.10  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารดังนี้ 

         1)  เอกสารการเป็นผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิตโดยตรง หรือได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้จ าหน่ายจากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย พร้อมทั้งแนบหนังสือยืนยันการส ารอง
อะไหล่ไม่ต่ ากว่า 5 ปี หรือ  

         2)  กรณีไม่ได้เป็นตัวแทนจ าหน่ายให้แนบหนังสือ การรับประกันความช า รุด
บกพร่องและการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในรายการนั้นทั้งหมด เป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นหนังสือที่ออกโดย     
ผู้เสนอราคา 

         3)  อุปกรณ์ท่ีต้องมีหนังสือรับรองตามข้อ 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 ามายื่นในวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) 
  4.1  การยื่นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ 

                      1)  ผู้เสนอราคาต้องท าการจัดท าเอกสารเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย เช่น Datasheet 
หรือเอกสารที่พิมพ์จาก Web Site ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา หรือเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่แสดงให้
เห็นข้อมูลที่ชัดเจนส าหรับประกอบการพิจารณา ในกรณีที่อ้างอิงตาม Datasheet หรือเอกสารที่พิมพ์
จาก Web Site ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา หรือเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ผู้เสนอราคาต้องน าข้อมูลล่าสุด 
(Update) โดยมีที่มาและรายละเอียดจากส านักงานใหญ่หรือส านักงานประจ าประเทศไทยของ
บริษัทผู้ผลิต โดยต้องแสดงให้ชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณา การเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต้อง
ท าการอ้างอิง ต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ข้อความลงในเอกสารต่าง ๆ ที่น ามาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 
และระบุข้อก าหนดให้ครบถ้วน 
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  2)  ผู้เสนอราคาต้องท าการเปรียบเทียบรายการที่เสนอทุกข้อก าหนด ดังตัวอย่างใน

ตารางที่ 1 โดยข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยทุกข้อ ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ าสุดที่ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ 
และมหาวิทยาลัยถือเป็นสาระส าคัญในการพิจารณาและเพื่อประโยชน์ของผู้เสนอราคา 

 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
 

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

ตรงตามข้อก าหนด 
ตรงตามข้อก าหนด 
ดีกว่าข้อก าหนด 

หน้าที่ 7 จาก 99 
หน้าที่ 8 จาก 99 
หน้าที่ 9 จาก 99 

                    

                      3)  ในกรณีที่ต้องมีการรับรองคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือเอกสารประกอบ       
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือการตรวจรับ ต้องรับรองโดยส านักงาน
ใหญ่หรือส านักงานประจ าประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น 
                      4)  ในกรณีการเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณา ณ วันที่เสนอราคาเป็นเกณฑ์หลัก 

                    4.2  ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
                          1)  แผนการปฏิบัติงาน โดยระบุระยะเวลาอย่างน้อยดังนี้  
                                1.  ส่งรายละเอียดอุปกรณ์ในการติดตั้งเพ่ือตรวจรับอุปกรณ์ตามสัญญา   
                                2.  การด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ   
 3.  การทดสอบระบบอุปกรณ์                                 
 4.  การวัดระบบสัญญาณ                                  
 5.  การฝึกอบรม  
 6.  การส่งมอบงานเพื่อตรวจรับงานแล้วเสร็จ 
                                     7. รายละเอียดการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลระบบที่ติดตั้งในระหว่างที ่
                                        รับประกัน 

                      2)  รูปแบบของ  System design และการเชื่อมต่อระบบ Wiring diagram ให้
คณะกรรมการพิจารณาในวันพิจารณาผลด้วย และถือว่าเป็นสาระส าคัญในการพิจารณา หากไม่มี
รายละเอียดแนบมาจะไม่ได้รับการพิจารณา 

                        
5.  ระยะเวลาการด าเนินการ    
   ภายในปีงบประมาณ 2561 
 
6.  ระยะเวลาส่งมอบ 
   ก าหนดส่งของพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จจนสามารถใช้งานได้ร่วมกันทุกรายการภายใน  

120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
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7.  วงเงินในการจัดซื้อ 

ในวงเงินงบประมาณ 35,500,000 บาท (สามสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมใว้ด้วยแล้ว 

 
 

หมายเหตุ 
               ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของ

งานนี้ (Term of Reference : TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS)  
ส่งไปที่กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขที่ 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือ
ทาง  E-mail : pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

 
ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital ส าหรับห้อง Studio TV-1 จ านวน 1 ระบบ 
    ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้  

       1.  ระบบภาพ               1  ระบบ  
       2.  ระบบเสียง              1  ระบบ 
       3.  ระบบแสงไฟส าหรับสตูดิโอ                    1  ระบบ  
       4.  ระบบก าเนิดสัญญาณอ้างอิงและแจกจ่ายสัญญาณ    1  ระบบ 
       5.  ระบบตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียง     1  ระบบ 
       6.  ระบบควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพและเสียง      1  ระบบ 
       7.  ระบบอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง       1  ระบบ 

 

1.  ระบบภาพ  1 ระบบ  ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.1  กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์  

                    1.2  เครื่องผสมสัญญาณภาพแบบดิจิทัล (Digital video switcher)   
        1.3  เครื่องแสดงผลแบบ  Multi viewer display   
        1.4 จอภาพส าหรับแสดงผลสัญญาณภาพ  
        1.5  อุปกรณ์ต่อเชื่อมสัญญาณภาพ 

  1.6 อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านโซเชียลมิเดีย 
 

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

      คุณลักษณะทั่วไป 
F.1)  เป็นกล้องชนิด EFP หรือ Studio type แบบ High-definition   
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F.2)  ใช้ Sensor รับภาพแบบ 3 CCD หรือดีกว่า ขนาดไม่ต่ ากว่า 2/3 นิ้ว 
       และมีจ านวนของจุดรับภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ล้านจุด  
F.3)  มีวิธีประมวลผลการเปลี่ยนสัญญานวิดีโอจากแอนะล็อกเป็นข้อมูลดิจิทัล  
       แบบ 16 bit หรือดีกว่า 
F.4)  สามารถใช้งานร่วมกับเลนส์แบบ HD ที่ถอดแยกส่วนกับตัวกล้องพร้อม 
       ชุดควบคุมเลนส์ได้ 

 F.5)  มี Viewfinder ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมที่บังแสง และสัญญาณไฟ   
         (Tally lamp)  
 F.6)  มี Headset ส าหรับใช้ติดต่อสื่อสารได้ 

F.7)  มีช่องต่อสัญญาณขาออกอย่างน้อยดังนี้ HD-SDI และ Return 
 F.8)  มีฐานรองกล้องเพ่ือยึดตัวกล้องกับขาตั้งกล้องแบบ Pedestal หรือ mini  crane 

 

    คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Optical System        :  2/3 inch RGB F1.4 Prism 
                                                 หรือดีกว่า 
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           
     แต่ละเครื่อง มีรายละเอียดดังนี้   

      คุณลักษณะทั่วไป 
F.1)  เป็นชุดควบคุมกล้องแบบ Fiber transmission system  
F.2)  สามารถควบคุมและจ่ายไฟเลี้ยงกล้องผ่านสาย Optical fiber ได ้ 

    ไม่น้อยกว่า 200 เมตร          
      F.3)  สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Tally, Intercom, Video return และ  
            Prompter ไปที่ตัวกล้อง  

    F.4) มีสายเคเบิ้ลกล้องแบบ Hybrid camera cable มาตราฐาน HDTV SMPTE 
Fiber optic cable พร้อมอุปกรณ์หัวสาย และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีฝา
ครอบกันฝุ่น ที่ใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี และชุดควบคุม
กล้องที่เสนอราคาที่เทียบเท่าหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Lemo, Canare, 
Belden, Furukawa, Gepco, Amphinol, Neutrix โ ดยมี ส ายจากชุ ด
ควบคุมกล้องไปยัง Studio wallbox ความยาวตามความเหมาะสม และ
สายจากกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี  (Camera head) ไปยั ง  Studio 
wallbox ความยาว 100 เมตร  
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F.5)  มีที่ม้วนเก็บสายแบบล้อเลื่อนพร้อมระบบเบรคส าหรับล็อคต าแหน่งการ

ม้วนหรือคลายสาย 
F.6)  ระบบ Intercom สามารถต่อใช้งานร่วมกับระบบติดต่อสื่อสารภายใน 
        ยี่ห้อ RTS ชนิด 4 wire ของมหาวิทยาลัยได ้

    F.7)  มีชุด Remote control panel หรือ Remote operation panel แบบ       
            Joystick หรือดีกว่า เป็นยี่ห้อเดียวกันกับกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี  

(Camera head) ระบบ Digital รุ่นที่เสนอราคา ส าหรับปรับค่าพารา 
มิเตอร์ของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี (Camera head) อย่างน้อยดังนี้  
White balance, Black balance, Auto setup, Matrix, Knee, Detail, 
Iris, Pedestal or Master black 

      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                 
          มีรายละเอียดดังนี้ 

1) HD Wide lens พร้อมชุดควบคุมเลนส์ (Servo kit) จ านวน 1 ชุด  มีรายละเอียดดังนี้  
           คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นเลนส์ชนิด Broadcast HD TV สามารถใช้งานร่วมกับกล้อง 
  ถ่ายภาพโทรทัศน์สี 

F.2)  สามารถใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี (Camera head) ระบบ  
   Digital ที่เสนอราคาได้ 

F.3)  มีอัตราส่วนในการ Zoom ไม่น้อยกว่า 14 เท่า 
F.4)  มีช่วงของ Focal Length ที่ขนาดภาพ 16: 9 อย่างน้อย 4.5–60 มม. 
       ที่ 1.0x  และอย่างน้อย 10 - 120 มม. ที่ 2.0x extender 

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

2)  HD Zoom lens พร้อมชุดควบคุมเลนส์ (Servo kit) จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมี 
     รายละเอียดดังนี้ 

                   คุณลักษณะทั่วไป 
F.1)  เป็นเลนส์ Series เดียวกันกับ HD Wide lens 
F.2)  สามารถใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี( Camera head)  
       ระบบ Digital ที่เสนอราคาได้ 
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F.3)  มีอัตราส่วนในการ Zoom ไม่น้อยกว่า 23 เท่า 
F.4)  มีช่วงของ Focal length ที่ขนาดภาพ 16 : 9 อย่างน้อย 7.6–160 มม. 
       ที่ 1.0x และอย่างน้อย 15.2 – 320 มม. ที่ 2.0x extender 
F.5)  มีชุด Full servo studio control ส าหรับควบคุม Focus และ Zoom 

 

1.1.4)  ขาตั้งกล้อง แบบ Pedestal และแบบ Mini crane พร้อมล้อเลื่อนรวมกัน จ านวน 3 ชุด  
          มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ขาตั้งกล้อง แบบ Pedestal พร้อมหัวรองรับกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี จ านวน 2 ชุด  
     แต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้ 

                            คุณลักษณะทั่วไป 
F.1)  เป็นขาตั้งกล้องแบบ Pedestal ส าหรับใช้งานใน Studio 
F.2)  รองรับการติดตั้งกับหัวรองรับกล้องแบบ Flat base                 
F.3)  สามารถปรับระดับสูง-ต่ าได้อย่างน้อยสองระดับ       
F.4)  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อไม่น้อยกว่า 4 นิ้วพร้อมด้วยกลไกการ 

   ล็อคและอุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิ้ล 
 F.5)  สามารถปรับ Counter balance ด้วยเครื่องปั้มอากาศหรือสปริงที่ 
        ติดมาในตัวขาตั้งกล้อง 

         F.6)  ขาตั้งกล้องท าจากวัสดุมีน้ าหนักเบา ประเภท Aluminum alloy  
       หรือ Carbon fiber หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

          F.7)  มีแขนส าหรับจับซ้าย - ขวา ที่หัวรองรับกล้องเพ่ือติดตั้งชุดควบคุมเลนส์ 
 

                              คุณลักษณะทางเทคนิค 
                                     1.1)  ขาตั้งกล้องแบบ Pedestal มีรายละเอียดดังนี้ 

S.1)  Camera support   :  Two stage studio pedestal 
                                                หรือ Column supports            
                                                หรือดีกว่า                                  

       S.2)  Max. capacity load  
          include trim weights :  50 Kg. หรือ มากกว่า 

S.3)  ช่วงปรับสูงต่ า              :  75–140 cm หรือกว้างกว่า 
S.4)  Steering diameter           :  44 cm หรือ มากกว่า 

 

1.2)  หัวรองรับกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี  มีรายละเอียดดังนี้ 
S.1)  Head technology   :  thin film หรือ Fluid  
        หรือดีกว่า 
S.2)  Capacity range  :  อย่างน้อย 10 to 30 kg  
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S.3)  Pan range (°)   :  360° 
S.4)  Tilt range   :  ไม่น้อยกว่า ± 75             
S.5)  Level    :  illuminating bubble 
S.6)  Base     :  Flat base 

 

                       2)  ขาตั้งกล้องส าหรับถ่ายภาพมุมสูง (Mini crane) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
                           คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นอุปกรณ์ติดตั้งกล้องส าหรับถ่ายภาพภาพมุมสูง (Mini crane) ที่ใช้ 
 งานและควบคุมด้วยช่างภาพคนเดียวขณะปฏิบัติงาน 
F.2)  สามารถรองรับการใช้งานได้ท้ังในห้องส่งโทรทัศน์ และนอกสถานที่ 
F.3)  ใช้วัสดุที่มีขนาดกระทัดรัด น้ าหนักเบา สะดวกในการขนย้ายและจัดเก็บ 
F.4)  แขนเครนแบ่งเป็นท่อนอย่างน้อยสองท่อนสามารถถอดและประกอบให้ 
 ได้ความสูงจากพ้ืนจนถึงความสูงของกล้อง (Height) ไม่น้อยกว่า 8 เมตร  
 และรับน้ าหนักสูงสุดที่ปลายแขนไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม 

   F.5)  ปลายล่างสุดของแขนเครน ติดตั้งลูกตุ้มเพ่ือปรับความสมดุลของน้ าหนัก 
 พร้อมจัดหาลูกตุ้มให้เพียงพอกับการใช้งาน 

F.6)  ฐานเครนสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็น Dolly ล้อเลื่อนแบบ 4 ล้อส าหรับ 
 พ้ืนผิวเรียบ 
F.7)  มีขาตั้งพร้อม Dolly ส าหรับใช้ Mini crane ที่เสนอ 
F.8)  มีฐานรองกล้องและชุดควบคุมกล้องที่ออกแบบส าหรับใช้งานกับ 
 กล้องโทรทัศน์ที่เสนอราคา 
F.9)  มี Pan/Tilt head และชุดควบคุม (Control box) ส าหรับ Pan/Tilt  
 head พร้อมชุด Remote head control และสาย control ส าหรับชุด  
 Control box และ Pan/Tilt head 

               F.10)  Remote head control มี Joystick สามารถควบคุม Pan/Tilt ของ  
             Pan/Tilt head 

 F.11)  มี Remote control ส าหรับควบคุม (Zoom, Focus, Iris ส าหรับเลนส์ 
          กล้อง และ Camera start/stop 
 F.12)  อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่ต้องจ่ายไฟเลี้ยงสามารถใช้ได้กับ  
 ไฟ DC และมี Adaptor ส าหรับไฟ AC 220V 

  F.13)  มี Video monitor สี แบบ LCD หรือดีกว่าที่รองรับกับสัญญาณขาเข้า 
                                         แบบ HD SDI ขนาดไม่ต่ ากว่า 9 นิ้วส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าชุดควบคุม 
                                         กล้องโทรทัศน์ 
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1.2  เครื่องผสมสัญญาณภาพแบบดิจิทัล (Digital video switcher) จ านวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้ 
             คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็น Digital video switcher แบบ Multi format ชนิดที่ใช้งานในระดับ   
       สถานีโทรทัศน์ ขนาด 2 M/E หรือดีกว่า 
F.2)  รองรับสัญญาณดิจิทัล 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 หรือ Key bus หรือเรียก 
          อย่างอ่ืนที่ท างานเหมือนกัน) หรือดีกว่า 
F.3.2)  ปุ่มกดเลือก Input source ในแต่ละแถวจ านวนไม่น้อยกว่า 20 ปุ่ม 
          พร้อม Source name display  
F.3.3)  มี GUI หรือ Touch menu panel monitor หรือ VGA Touch menu   
          panel monitor หรอืชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ท างานเหมือนกัน 

F.4)  มี Key อย่างน้อย 4 Keyer ต่อ M/E สามารถท า Chromakey และมี Transition 
       แบบCut, Mix,Wipe หรือดีกว่า 
F.5)  มี Digital video effect (DVE) หรือ DME หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนที่ท างาน  
       เหมือนกันอย่างน้อย 2 Channels 

  F.6)  มี Frame synchronizerและFormat converter หรือ up-down converter 
         หรือ Resize expantionที่ Input อย่างน้อย 4 Input                      

    F.7)  มี Redundant power supply ทั้ง Control panel และ Main frame  
    F.8)  สามารถบันทึกข้อมูลการท าเทคนิคภาพพิเศษและช่วงเวลาแบบต่อเนื่องได้ (Event  
           หรือ Effect memory หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ท างานเหมือนกัน) 
    F.9)  มี Frame memory หรือ Media store หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ท างานเหมือนกันไม ่
                           น้อยกว่า 4 Channel ส าหรับบันทึกภาพนิ่งและคลิปวิดีโอลงบนหน่วยความจ าได้           
                    F.10)  มี port ส าหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืนอย่างน้อยดังนี้ GPI, Serial, Ethernet control 

  F.11)  มีจ านวน SDI input ไม่น้อยกว่า 24 Input และ SDI output ไม่น้อยกว่า 10 Output 
F.12)  มีระบบ Tally control หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ท างานเหมือนกัน 

           F.13)  มี Auxillary out พร้อม Remote control ส าหรับการตรวจวัดสัญญาณภาพ 
              

     คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Video Format   :  1080/50i หรือมากกว่า                         
S.2)  Reference (BNC)  :  Blackburst หรือ Tri-level sync หรือ ทั้งสองแบบ 
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1.3  เครื่องแสดงผลแบบ Multi viewer display  จ านวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้ 
              คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นอุปกรณ์แสดงภาพแบบ Multi-image display มีจ านวน Input ไม่น้อยกว่า 16 Input 
F.2)  สามารถรองรับสัญญาณภาพ Digital แบบ HD-SDI หรือดีกว่า 
F.3)  สามารถรองรับสัญญาณเสียงแบบ HD-SDI Audio embedded หรือดีกว่า 
F.4)  สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดและ Information หรือ Metadata ต่าง ๆ ของ    
       สัญญาณ 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 หรือ WSS หรือดีกว่า 
F.7)  สามารถก าหนดชื่อ (UMD) ต าแหน่ง และขนาดจอภาพของ Input source พร้อมมี    
       Tally indicator, Tally control หรือ GPIO ส าหรับแต่ละ Input source 
F.8)  มี Audio level meter ที่ก าหนดต าแหน่งของแต่ละ Input source ได้ 
F.9)  มีระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกิดจากสัญญาณภาพและเสียง   
       บกพร่องได้ 

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

  สามารถแสดงผลเป็นแบบแยกอิสระหรือแบบขยายหน้าจอ ได้ 
F.12)  มี Port แบบ GPI, Ethernet 
F.13)  สามารถติดตั้งเข้ากับ Standard Rack 19 นิ้ว ได้ 
F.14)  มี Setup terminal แบบ Notebook พร้อมติดตั้ง Software ส าหรับ Setup การ  
        ท างานของระบบหรือใช้ Setup การท างานของระบบผ่าน Web interface 
F.15)  มีระบบจ่ายไฟฟ้าแบบ Redundant 

 

    คุณลักษณะทางเทคนิค 
           Multiview 

 S.1)  Input                  :  HD –SDI หรือดีกว่า 
S.2)  Output                 :  HDMI หรือ DVI    
S.3)  Resolution                :  1920 x 1080 หรือดีกว่า 
S.4)  Audio monitor out     :  Analog audio หรือ AES/EBU 

 S.4)  Network interface      :  RJ-45 
 S.5)  Processing delay       :  1 Frame หรือดีกว่า 

                     Notebook 
S.1)  CPU       :  Intel® Core™ i7-Gen 7, 2.0 GHz หรือดีกว่า 
S.2)  VGA       :  เทียบเท่าหรือดีกว่า NVIDIA GeForce  2GB 
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S.3)  HDD        :  1 TB 5400 rpm SATA  หรือดีกว่า 

 S.4)  RAM           :  16 GB  DDR3 หรือดีกว่า 
       S.5)  ขนาดจอ                   :  15.6 นิ้ว หรือดีกว่า 
       S.6)  External optical drive :  DVD-RW drive หรือดีกว่า 
       S.7) OS    : windows 64 Bit 

 

1.4  จอภาพส าหรับแสดงผลสัญญาณภาพ ประกอบด้วย 
1.4.1)  จอภาพส าหรับแสดงผลแบบ Multi view จ านวน 2 จอ แต่ละจอมีรายละเอียดดังนี้ 

            คุณลักษณะทั่วไป 
F.1)  จอภาพ                  :  แบบ OLED หรือดีกว่า 
F.2)  Size   :  60 นิ้ว หรือมากกว่า  
F.3)  Aspect Ratio :  16:9 หรือดีกว่า  
F.4)  Input    :  DVI หรือ HDMI หรือดีกว่า 
F.5)  Pixel    :  ไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 หรือดีกว่า 

 

1.4.2)  จอภาพ Video monitor จ านวน 2 จอ แต่ละจอมีรายละเอียดดังนี้ 
                        คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็น Digital video monitor แบบ LCD หรือ LED Color monitor    
    ส าหรับแสดงผล PGM และ PVW ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว หรือดีกว่า  
    สามารถยึดติดบนผนัง (Monitor wall) ได ้
F.2)  มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ HD-SDI และ SD-SDI หรือดีกว่า  
F.3)  มี Function การท างานอย่างน้อยดังนี้  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 
 

1.4.3)  จอภาพส าหรับ Floor Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จ านวน 4 จอ แต่ละจอมี 
   รายละเอียดดังนี้ 

                    คุณลักษณะทั่วไป 
F.1)  เป็นจอแสดงภาพส าหรับ Floor monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว 
F.2)  มีความละเอียดในการแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุด 
F.3)  มีล าโพงในตัวระบบสเตอริโอ 
F.4)  มีช่องต่อสัญญาณเข้าได้ทั้งระบบ RF, AV และ HDMI 
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F.5)  รองรับการเชื่อมต่อแบบอย่างน้อย USB และ Ethernet 
F.6)  มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก HD–SDI เป็น HDMI แบบ Mini-converter   
       หรือดีกว่าส าหรับต่อเชื่อมสัญญาณ  
F.7)  มีชั้นวางแบบล้อเลื่อนส าหรับเป็น Floor monitor พร้อมชั้นวางล าโพง    
       monitor และหน้ากากป้องกันล าโพงตามที่ก าหนด     

 

1.5  อุปกรณ์ต่อเชื่อมสัญญาณภาพ จ านวน 5 ชุด  มีรายละเอียดดังนี้ 
       คุณลักษณะทั่วไป   

F.1)  เป็น Video patch panel ที่ได้มาตรฐานการใช้งานกับสัญญาณ HD SDI   
F.2)  ลักษณะการวาง Jack เป็นแบบคู่บน-ล่าง จ านวนไม่น้อยกว่า 24 คู่ และมี Contact    
       ตัดต่อภายในพร้อม Terminator และท่ีปิดรูกันฝุ่น  
F.3)  มี Frame ขนาด 2U และมีป้ายส าหรับเขียนชื่อก ากับทั้งแถวบน และแถวล่าง     
F.4)  มี Video patching cord ทั้งหมดจ านวน 10 เส้น 
F.5)  สามารถติดตั้งใช้งานบน Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว       

           

           1.6 อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook live และyoutube live 
             จ านวน 1ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
                       1.6.1 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณผ่าน Facebook liveและ Youtube live 
                                จ านวน 2 เครื่องแต่ละเครื่องมีรายละเอียดดังนี้ 

             คุณลักษณะทั่วไป 
         F.1) เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากผู้ผลิตแบบ Live streaming production 

hardware หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ท างานเหมือนกัน ส าหรับการท า Live 
streaming ไปยัง Facebook live, Youtube live หรือ มากกว่า 

                                F.2)  รองรับสัญญาณวิดีโอแบบ HD-SDI embeded 1080i ได้เป็นอย่างน้อย  
                                F.3)  รองรับ Protocol อย่างน้อย RTMP ได ้

F.4)  สามารถท า Live record จาก Video Input ได ้
F.5)  สามารถท า Chroma key ได ้
F.6)  สามารถใส่ ภาพ,ตัวอักษร,วีดิโอ ได้ 
F.7)  รองรับ Live encoding format ในรูปแบบH.264 ได้เป็นอย่างน้อย 
F.8)  มีระบบปฏิบัติการ Microsoft windows 64 bit 
F.9) มีจอภาพแบบ LED ขนาดไม่ต่ ากว่า 23 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า   
      1920x1080 pixels จ านวน 2 จอ 
F.10)  มี เมาส์และคีย์บอร์ด ส าหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่เสนอมา 
F.11) มีล าโพงแบบสเตอร์ริโอ และหูฟังแบบ studio monitoring 
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คุณลักษณะทางเทคนิค 

S.1)  HD-SDI inputs : 4 SDI, BNC หรือมากกว่า 
S.2)  Processor : Intel Core i7 หรือดีกว่า 
S.3)  Memory  : 8 GB หรือดีกว่า 
S.4)  Storage Drive : 1 TB หรือดีกว่า 
S.6)  Network           : Dual Gigabit Ethernet, 802.11ac WiFi 
S.7)  Power Supply : 220 V. AC. 50 Hz  

 

                  1.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ส าหรับการปฏิสัมพันธ์ผ่าน Social media  
                         จ านวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีรายละเอียดดังนี้ 

         คุณลักษณะทั่วไป 
F.1) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมติดตั้งโปรแกรมถ่ายทอด 
      สัญญาณภาพและเสียงแบบ HD ผ่าน Facebook Live และ Youtube 
      Live เทียบเท่าหรือดีกว่าโปรแกรม wirecast studio หรือ Livestream 
      studio ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 
F.2) มีขนาดความกว้างของจอไม่น้อยกว่า 17 นิ้วและความละเอียด 
      อย่างน้อย1920x1080 Pixel 
F.3  มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่มีจอภาพแบบ Built-in สามารถเลือก 
      สัญญาณได้ระหว่าง HD-SDI กับ HDMI เป็น USB2.0 หรือดีกว่า ที่ 
      สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่น าเสนอ    
F.4) มีระบบปฏิบัติการแบบ 64 bit ทีใ่ช้งานร่วมกับโปรแกรมท่ีติดตั้งและถูก 
      ลิขสิทธิ์ 
F.5) เมาส์ ส าหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ท่ีเสนอมา  
F.6) มีหูฟังแบบ studio monitoring                                                                                    

                              F.7) สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์ในข้อ 1.6.2 ได ้
คุณลักษณะทางเทคนิค 
S1.)  Processor : intel core i7-7700HQ 2.80GHz หรือดีกว่า 
S.2)  Display card : NVDIA Geforce GTX 1070 8GB หรือดีกว่า 
S.3)  Memory : 16 GB หรือดีกว่า 
S.4)  Storage Drive : SSD 256 GB, HDD 1 TB หรือดีกว่า 
S.5)  Network           : Gigabit Ethernet, 802.11ac WiFi 
S.6)  PORT               : อย่างน้อย USB 2.0  
S.7)  Power Supply : 220 V. AC. 50 Hz  
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       2.  ระบบเสียง  1  ระบบ  ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1  เครื่องผสมสัญญาณเสียง   
2.2  ไมโครโฟนแบบมือถือใช้สาย   
2.3  ไมโครโฟนเหน็บเสื้อแบบใช้สาย  
2.4  ไมโครโฟนไร้สายชนิดเหน็บเสื้อ  
2.5  เครื่อง Digital audio workstation  
2.6  ระบบล าโพงมอนิเตอร์   
2.7  อุปกรณ์ต่อเชื่อมสัญญาณเสียง  

 

2.1  เครื่องผสมสัญญาณเสียง  จ านวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้            
                คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียง Live digital mixing console แบบ 32 Fader หรอื  
       มากกว่า 
F.2)  มีช่อง Analog input ไม่น้อยกว่า 32 ช่อง และ Analog output ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
F.3)  มีช่อง Digital (AES/EBU) In และ Out รวมกันไม่น้อยกว่า  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 และ มี Flash Drive ขนาด 16 GB จ านวน 2 อัน ใช้ 
       ส าหรับบันทึกเสียงได้ 
F.7)  สามารถท า Virtual processing rack ไม่น้อยกว่า 24 Rack 
F.8)  มีระบบ Lake processing หรือ Speaker processing 
F.9)  มี Scene memory ส าหรับเก็บค่าการปรับแต่งและสามารถเรียกกลับมาใช้งานใหม่ได้

ไม่น้อยกว่า 250 scene 
F.10)  สามารถปรับค่า Input and Output delays ได้ตั้งแต่ 0ms – 1000 ms หรือดีกว่า 
F.11)  มีช่องต่อ GPI ส าหรับการควบคุม  
F.12)  มีจอแสดงภาพแบบ Touch panel ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้วเพ่ือแสดงผลการ  
        ท างาน และ ปรับแต่งเสียงดิจิทัล 
F.13)  มีระบบเชื่อมต่อเพ่ือท างานร่วมกับคอมพิวเตอร์ Digital audio workstationที่เสนอราคา 
F.14)  มีโปรแกรมเพ่ือการควบคุมและแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
F.15)  มีอุปกรณ์ iPad™ หรือ Notebook แบบจอสัมผัสส าหรับควบคุมการท างานแบบไร้

สายพร้อมมีอุปกรณ์เสริม Wireless LAN 
F.16)  มีหูฟังแบบ Studio monitoring 
F.17) มี Phantom Power supply ส าหรับไมโครโฟน 
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F.18) มีโปรแกรม Nuendo live multi-track live recording หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

ส าหรับติดตั้งใช้งานกับเครื่อง Digital audio workstationในข้อ 2.5 
 

    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 หรือดกีว่า  
S.6)  Power requirements  :  100-240V  50/60Hz     
S.7)  Analog input connector  :  XLR type  
S.8)  Digital input connector  :  XLR type หรือ BNC   
S.9)  Crosstalk    :  -100dB หรือดีกว่า 

 

2.2  ไมโครโฟนมือถือแบบใช้สาย  จ านวน 2 หน่วย  มีรายละเอียดดังนี้ 
           คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นไมโครโฟนมือถือชนิดคอนเด็นเซอร์ที่มีทิศทางการรับเสียงแบบ cardioid หรือ
มากกว่า 

F.2)  มีความเหมาะสมกับการใช้งานการแสดงสดและบันทึกเสียงในห้องสตูดิโอ 
F.3)  เป็นไมโครโฟนประเภท Large diaphragm หรือมีขนาดของแผ่น Diaphragm      

ไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 
F.4)  มีสีภายนอกเป็นสีทึบ ลดการสะท้อนแสง 
F.5)  มีสายส าหรับต่อใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
 

  คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Frequency response   :  20Hz – 20 kHz หรือดีกว่า 
S.2)  Sensitivity (Open circuit)         :  - 40 dB V/pa หรือดีกว่า 
S.3)  Max. sound pressure level :  130 dB หรือดีกว่า 
S.3)  S/N ratio                            :  70 dB หรือดีกว่า 
S.4)  Output impedance  :  250 ohms หรือ น้อยกว่า 

 

2.3  ไมโครโฟนเหน็บเสื้อแบบใช้สาย  จ านวน 8 หน่วย  มีรายละเอียดดังนี้ 
               คุณลักษณะทั่วไป  

F.1)  เป็นไมโครโฟนที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้บันทึกเสียงหรืองานออกอากาศโดยเฉพาะ  
F.2)  เป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ที่มีหน่วยการรับเสียงขนาดเล็ก(miniature) และมี

ทิศทางการรับเสียงรอบด้าน (omni-directional) 
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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              :  40 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 หรอืดีกว่า    
                       S.5)  Output impedance  :  250 Ohms หรือ น้อยกว่า      
 

2.4  ไมโครโฟนไร้สายชนิดเหน็บเสื้อ  จ านวน 6 ชุด  มีรายละเอียดดังนี้   
                คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นชุดไมโครโฟนไร้สายที่มีระบบจ่ายไฟ และระบบสายอากาศท้ังเครื่องส่ง          
       และเครื่องรับ  
F.2)  มีความเหมาะสมต่อการใช้ในงานน าเสนอ หรือการแสดงละคร    
F.3)  ตัวเครื่องส่งมีไมโครโฟนพร้อมสายและคลิบแบบติดหน้าอกหรือเหน็บเสื้อ    
F.4)  มีระบบการส่งสัญญานเสียงแบบ digital 24 bit พร้อมด้วยระบบการเข้ารหัส  
       สัญญาณ    
F.5)  ที่ตัวเครื่องส่งและตัวเครื่องรับมีจอแสดงผลข้อมูลช่องความถ่ีใช้งาน    
F.6)  มีอุปกรณ์กันลม (Windscreen) คลิปเหน็บเข็มขัด สายอากาศ 
 

    คุณลักษณะทางเทคนิค 
                       S.1)  Frequency response  :  100 Hz – 15 KHz หรือดีกว่า     
                       S.2)  Dynamic  range             :  98  dB หรือ มากกว่า    
                       S.4)  Audio output              :  XLR balanced    
                       S.5)  Reception type             :  Diversity     
                       S.6)  Tx. power output   :  10 mW. หรือ มากกว่า 
                       S.3)  lavalier microphone             :  Miniature omni-directional หรือ 
                                                                             Ultra-miniature                                                                      
                                                                              flat-shape electret condenser mic.  
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2.5  เครื่อง Digital audio workstation จ านวน 1 ชุด  มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
     คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นชุดคอมพิวเตอร์แบบ Workstation ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ DELL หรือ HP ทั้ง
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และจอมอนิเตอร์  

F.2)  มีโปรแกรม Audio playout ส าหรับการใช้เล่นกลับข้อมูลเสียง 
F.3)  สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล ส าหรับการปรับค่า 

Console parameter ได ้
F.4)  มี Audio cards หรือ Sound card หรือ Sound interface ผ่าน USB port หรือ 

Port แบบอ่ืนที่รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล 
F.5)  มีระบบปฏิบัติการแบบ 64 bit  
F.6)  มีหูฟังแบบ Studio monitoring 
 

   คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Processor    :  Intel Core i7 หรือ ดีกว่า   
S.2)  Video card  :  1 GB VRAM for GPU หรือดีกว่า 
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 เทียบเท่าหรือ 
                                              ดีกว่า 
S.6)  External port    :  10/100/1000 Mbps Ethernet หรือดีกว่า 

              :  USB Port แบบ 2.0 หรือดีกว่า 
S.7)  Optical drive              :  DVD-RW หรือดีกว่า 
S.8)  External optical drive  :  DVD-RW drive หรือดีกว่า 
 

2.6  ระบบล าโพงมอนิเตอร์  ประกอบด้วย 
2.6.1)  ล าโพงส าหรับเครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล จ านวน 1 คู่ มีรายละเอียดดังนี้   

               คุณลักษณะทั่วไป 
F.1)  เป็นล าโพงชนิดที่มีชุดขยายเสียงในตัวพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง 

ส าหรับใช้ในห้องผลิตรายการหรือห้องบันทึกเสียงโดยเฉพาะ  
F.2)  มีล าโพงเสียง Bass ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว  
F.3)  ต้องเป็นล าโพงชนิดที่มีระบบป้องกันการแพร่สนามแม่เหล็กออกมาภายนอก 
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           คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Frequency response :  70 Hz – 20 kHz หรือดีกว่า  
S.2)  Output power           :  20 W (total) หรือดีกว่า   
S.3)  Input   :  XLR หรือ ¼ TRS   

       

2.6.2)  ล าโพงส าหรับห้อง Studio control room จ านวน 1 คู่ มีรายละเอียดดังนี้   
               คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นล าโพงชนิดที่มีชุดขยายเสียงในตัวพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ส าหรับ  
       ใช้ในห้องผลิตรายการหรือห้องบันทึกเสียง โดยเฉพาะ   
F.2)  เป็นล าโพงชนิดทีมีภาคขยายเสียงในตัวแยกขับเสียงทุ้มเสียงแหลม 
F.3)  มีล าโพงเสียง Bass ขนาดไม่น้อยกว่า 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   
 

2.6.3)  ล าโพงส าหรับห้อง Studio จ านวน 2 คู่ แต่ละคู่มีรายละเอียดดังนี้   
                          คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นล าโพงชนิดที่มีชุดขยายเสียงในตัวส าหรับใช้ในห้องผลิตรายการหรือห้อง 
       บันทึกเสียงโดยเฉพาะ โดยเมื่อติดตั้งบนขาตั้งจอภาพส าหรับ Floor Monitor 

ต้องท าหน้ากากป้องกันหน้าล าโพงด้วย  
F.2)  เป็นล าโพงชนิดที่มีภาคขยายเสียงในตัวแยกขับเสียงทุ้มเสียงแหลม 
F.3)  มีล าโพงเสียง Bass ขนาดไม่น้อยกว่า 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 

 

2.7  อุปกรณ์ต่อเชื่อมสัญญาณเสียง  จ านวน 3 ชุด  แต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้ 
                คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็น Audio patch panel ที่ได้มาตรฐานการใช้งานกับสัญญาณ AES/EBU Digital 
Audio และ Analog Audio  
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F.2)  มี Frame เป็นแบบ Full enclosure ลักษณะการวาง Jack เป็นแบบคู่บน-ล่าง จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 24 คู่   
F.3)  มี Contact แบบ Normals strapped (Fully normaled)  
F.4)  มี Frame ขนาด 2U และมีป้ายส าหรับเขียนชื่อก ากับทั้งแถวบน และแถวล่าง 
F.5)  มี Audio patching cord ทั้งหมดจ านวน 10 เส้น  
F.6)  สามารถติดตั้งใช้งานบน Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว 

 

3.  ระบบแสงไฟส าหรับสตูดิโอ  1 ระบบ  ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
                  3.1  เครื่องควบคุมการปรับความสว่างของโคมไฟ (Lighting control panel) 
                    3.2  โคมไฟ LED แบบ Fresnel pole operated  ส าหรับใช้ในห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
         3.3  โคมไฟ LED แบบ Panel LED pole operated พร้อม Diffusorsและ Barndoor    
                         ส าหรับใช้ในห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
         3.4  ตู้อุปกรณ์ (Dimmer rack) ส าหรับชุดควบคุมแสงสว่างของโคมไฟ (Dimmer circuit) 
         3.5  การติดตั้งระบบแสงไฟส าหรับสตูดิโอ 
 

3.1  เครื่องควบคุมการปรับความสว่างของโคมไฟ (lighting control panel) จ านวนไม่น้อยกว่า   
      1 เครื่อง   มีรายละเอียดดังนี้ 

                คุณลักษณะทั่วไป  
F.1)  เป็นอุปกรณ์ใช้ส าหรับควบคุมระบบไฟแสงสว่างส าหรับห้องผลิตรายการวิทยุ 

โทรทัศน์ (Television studios) ที่มีจ านวน Channel และ Fader เพียงพอต่อการ
ใช้งานกับโคมไฟแบบ LED และ Dimmer rack ที่เสนอราคา 

F.2)  มีจอแสดงผล ชนิด LED แสดงสถานะการท างานของเครื่องควบคุม และเชื่อมต่อกับ
จอแสดงผลภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้วได้ 

F.3)  มีสัญญาณควบคุมเพ่ือต่อใช้งานร่วมกับชุดโคมไฟ LED แบบ DMX512  
F.4)  มี Cue หรือ Memories ไม่น้อยกว่า 250 Memories 
F.5)  สามารถท า Faders submaster หรือ Faders playbacks  
F.6)  มีรูปแบบการใช้งานอย่างน้อย groups, preset หรือ macros, palettes และ 

effects      
F.7)  มี LED แสดงสถานะข้อมูลต่าง ๆ  
F.8)  มีช่องต่อสัญญาณ Output แบบ SVGA หรือ DVI และ แบบ USB  
F.9)  มีช่องต่อ Output แบบ DMX512 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
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3.2  โคมไฟ LED แบบ Fresnel pole operated  ส าหรับใช้ในห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  
      จ านวนไม่น้อยกว่า 20 โคม แต่ละโคมมีรายละเอียดดังนี้ 

                คุณลักษณะทั่วไป 
F.1) เป็นโคมไฟที่ใช้แหล่งก าเนิดแสงแบบ LED ส าหรับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ

มี Pole operate ส าหรับปรบั Pan และ Tilt  
F.2) เป็นรุ่นที่บริษัทผู้ผลิตระบุว่ามี Light output ใกล้เคียง 2 kW หรือสามารถน ามา

ทดแทนโคมไฟแบบ incandescent หรือ Tungsten Fresnel ขนาด 2kW  
F.3)  หลอด LED รองรับการควบคุมการปรับความสว่างของโคมไฟด้วย DMX 512 
F.4)  ที่หน้าโคมมีเลนส์รวมแสงแบบ Fresnel ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มม. และ 

Barndoor 
F.5)  สามารถปรับความสว่างของโคมได้ 0 – 100% โดยอุณหภูมิของแสงไม่เปลี่ยน 
F.6)  อุณหภูมิของแสงเท่ากับ 5600ºK สามารถให้ความสว่าง (Flood) ไม่น้อยกว่า 2000 lux 

ที่ระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
F.7)  Colour rendering index ไม่น้อยกว่า 92 หรือ EBU Television Lighting 
       Consistency Index Report (TLCI) ไม่น้อยกว่า 89 

3.3  โคมไฟ LED แบบ Panel LED pole operated ส าหรับใช้ในห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  
      จ านวนไม่น้อยกว่า 20 โคม  แต่ละโคมมีรายละเอียดดังนี้ 

                คุณลักษณะทั่วไป 
F.1)  เป็นโคมไฟที่ใช้แหล่งก าเนิดแสงแบบ LED ส าหรับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์มี 

Pole operate ส าหรับปรับ Pan และ Tilt 
F.2) ให้แสงแบบ Daylight หรือ Bi-Color daylight ที่มีอุณหภูมิของแสงอยู่ในช่วง 

3200ºK -5600ºK 
F.3)  หลอด LED รองรับการควบคุมการปรับความสว่างของโคมไฟด้วย DMX 512 
F.4)  มี Diffusors หรือ Diffusing และ Barndoor 
F.5)  สามารถปรับความสว่างของโคมได้ 0 – 100% โดยอุณหภูมิของแสงไม่เปลี่ยน 
F.6)  สามารถให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 1000 lux ที่ระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
F.7)  Colour rendering index ไม่น้อยกว่า 94 หรือ EBU Television Lighting 
       Consistency Index Report (TLCI) ไม่น้อยกว่า 94 
 

3.4  ตู้อุปกรณ์ (Dimmer rack) ส าหรับชุดควบคุมแสงสว่างของโคมไฟ (Dimmer circuit)    
มีรายละเอียดดังนี้ 

                คุณลักษณะทั่วไป 
F.1)  เป็นตู้อุปกรณ์แบบ Digital dimmer rack ส าหรับใช้งานกับโคมไฟห้องผลิตรายการ 
         วิทยุโทรทัศน์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับเครื่องควบคุมการปรับความสว่างของ 
         โคมไฟ (lighting control panel)  
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F.2)  มีชุดควบคุมความสว่างของโคมไฟ (Dimmer circuit) ที่สามารถรองรับโคมไฟขนาด 
       ไม่น้อยกว่า 3 kW จ านวนไม่น้อยกว่า 36 ชุด 
F.3)  มี Menu screen display และ Keypad ส าหรับควบคุมการท างานของเครื่อง  

   F.4)  มีจ านวนตู้ใส่อุปกรณ์เพียงพอส าหรับติดตั้งร่วมกับชุดควบคุมความสว่างของโคมไฟ 
                             (Dimmer circuit)        

F.5)  ได้มาตรฐาน CE หรือ UL หรือ EN 
 

3.5  การติดตั้งระบบแสงไฟส าหรับสตูดิโอ มีรายละเอียดดังนี้ 
F.1)  ผู้เสนอราคาต้องเปลี่ยนสายไฟเข้าตัวแขวนไฟ (Batten) และสายสลิงตัวแขวนไฟ

ใหม่ทั้งหมด ในกรณีที่ยึดสายไฟ (Cable guide) ไม่สามารถใช้งานได้กับสายไฟที่
เปลี่ยนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนที่ยึดสายไฟ (Cable guide) ด้วย 

F.2)  ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องรื้อถอนอุปกรณ์เก่าออกเพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน ผู้เสนอราคา
ต้องด าเนินการรื้อถอนเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เก่าไปจัดเก็บยังท่ีที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 

F.3)  ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งตู้ Main circuit board ขนาดไม่น้อยกว่า 50KVA เพ่ือจ่ายไฟ
ให้กับอุปกรณ์ และเดินสายไฟใหม่และติดตั้งเต้ารับขนาดไม่น้อยกว่า 16 แอมป์ที่ตัว
แขวนไฟตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

F.4)  ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณควบคุม (DMX 512) พร้อมเดินสายสัญญาณควบคุมไป
ยังรอกแขวน โคมไฟ และติดตั้งเต้ารับแบบ XLR ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

F.4)  ผู้เสนอราคาต้องหยอดน้ ามันหรืออัดจารบีระบบมอเตอร์และสายพานดึงราวแขวนไฟ
ทุกตัว 

F.5)  ผู้เสนอราคาต้องซ่อมแซมและทาสี cyclorama ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 

4.  ระบบก าเนิดสัญญาณอ้างอิงและแจกจ่ายสัญญาณ จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
  4.1  อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณอ้างอิง                         
  4.2  อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและเสียง                  
  4.3  อุปกรณ์แปลงสัญญาณ         

 

4.1  อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณอ้างอิง จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
           คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็น Master sync generator ระบบ PAL ใช้งานในระดับออกอากาศแบบ 
       Redundant พร้อม Auto Changer Switch    
F.2)  มีระบบก าเนิดความถี่ที่มีความเท่ียงตรงสูงแบบ Oven-controlled crystal 

oscillator หรือดีกว่า   
F.3)  สามารถใส่ ID Text, Time code, Color logo ลงใน Test pattern พร้อมกับปรับ

ต าแหน่งได้   
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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   
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 ผ่านทางระบบ 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 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 Tri-level Sync หรือดีกว่า 

S.2)  Reference signal output 
S.2.1)  Number of output  :  3 หรือดีกว่า 
S.2.2)  Format  :  PAL Blackburst และ 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 
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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 
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  มีรายละเอียดดังนี้       
4.2.1)  เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและเสียง แบบ Module  
4.2.2)  มี Frame พร้อมพัดลมระบายอากาศ และมีช่องรองรับเพียงพอกับ Module ที่ต้องใช้

ในระบบ พร้อม Power supply แบบ Redundant 
4.2.3)  มี Analog video distribution amplifier จ านวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วย มีรายละเอียดดังนี้ 

           คุณลักษณะทั่วไป 
F.1)  สามารถใช้งานกับสัญญาณ Input แบบ PAL Blackburst หรือ Tri-level sync  
F.2)  มี Output แบบ 1:8 หรือดีกว่า      
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4.2.4)  มี Digital Video Reclocking Distribution Amplifier จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย     

มีรายละเอียดดังนี้ 
              คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  สามารถกระจายสัญญาณได้ทั้งแบบ HD-SDI หรือ SD-SDI แบบ Dual 1:4 
หรือดีกว่า  

F.2)  มี Auto equalization ไม่น้อยกว่า 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 หรือน้อยกว่า 
S.3)  Jitter                                                :  0.2 UI หรือดีกว่า   

4.2.5)  มี AES / EBU Multiplexer จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย มีรายละเอียดดังนี้ 
                 คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  รองรับสัญญาณ Audio แบบ AES / EBU ได้ไม่น้อยกว่า 4 Input 
F.2)  สามารถตั้งค่า AES / EBU group ได้ 
F.3)  รองรับสัญญาณ Video Input แบบ HD-SDI หรือดีกว่า 
F.4)  มี Video output แบบ HD-SDI with Audio embedded 

 

4.3  อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพและเสียง จ านวน 4 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้ 
                คุณลักษณะทั่วไป 

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

embedded ได้ 
F.3)  รองรับสัญญาณ Video input แบบ HD/SD-SDI, Composite และ Component ได้ 
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)  แปลงสัญญาณแบบ Up/Down converter ได ้
F.9)  ควบคุมการใช้งานผ่านทาง Front panel control หรือ Web base remote control  

   F.10)  มีระบบ Gen-lock  
   F.11)  สามารถติดตั้งบน Rack แบบ 19 นิ้วได้  
   F.12)   Power supply แบบ Redundant 
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5.  ระบบตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียง จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ   
     ดังนี้ 

      5.1  เครื่องตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียงแบบ Portable      
               5.2  เครื่องตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียงแบบ Rackmount           
  5.3  Digital video monitor    
               5.4  จอแสดงภาพ HD Video Monitor ส าหรับการจัดแสง  

5.1  เครื่องตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียงแบบ Portable จ านวน 1 เครื่อง               
      มีรายละเอียดดังนี้    
    คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นเครื่องมือวัดสัญญาณแบบ SDI Waveform Monitor สามารถวัดสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ได้อย่างน้อยทั้งแบบ SD SDI, HD SDI, 3G SDI  

F.2)  สามารถตรวจวัดสัญญาณ SDI ขาเข้าได้แบบ Top of each other หรือแบบSide 
by side ไดพ้ร้อมกันอย่างน้อย 2 ช่องสัญญาณ 

F.3)  มีจอแสดงผลในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว และสามารถเชื่อมต่อกับจอภายนอก 
F.4)  สามารถวัดค่าการ Lipsync ของสัญญาณภาพกับสัญญาณเสียงได้ 
F.5)  สามารถจับภาพเมื่อเกิดตรวจพบผิดพลาดของสัญญาณขณะที่ทดสอบ  
F.6)  สามารถแสดงผลการวัดค่าสัญญาณได้หลายรูปแบบ เช่น Eye pattern, Jitter, 

Gamut เป็นต้น 
F.7)  สามารถแสดงผลแบบ Waveform Monitor, Vector Scope, 5 Bar Display หรือ 

Diamond display, หรือมากกว่า  
F.8)  สามารถแสดงสัญญาณภาพที่ตรวจสอบได้ (Picture display) 
F.9)  มีข้ัวต่อหูฟัง เพ่ือฟังสัญญาณเสียงที่ทดสอบ 

      คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  SDI input     :  2 SDI หรือดีกว่า 
S.2)  SDI input conector   :  2 BNC 
S.3)  Waveform display    
             Gain                                  :  x1 หรือ x5 หรือดีกว่า 
            Variable Gain    :  x0.25 ถึง x2.0 หรือดีกว่า  
S.4)  Vectorscope display 
                       Gain     :  x1, x5 หรือดีกว่า 
           Variable Gain    :  x0.25 ถึง x2.0 หรือดีกว่า 
S.5)  HD SDI video format 
            Quantization    :  10 bits หรือดีกว่า 
            Standard support   :  SMPTE 292 หรือดีกว่า 
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5.2  เครื่องตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพและเสียงแบบ Rackmount จ านวน 1 เครื่อง          
      มีรายละเอียดดังนี้ 
    คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นเครื่องวัดสัญญาณโทรทัศน์แบบ Digital รองรับสัญญาณ HD-SDI และ SD-SDI ได ้
F.2)  สามารถวัดและแสดงผลในรูป Eye pattern พร้อมกับแสดงค่า Jitter ของสัญญาณได้ 
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 าหรับการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว  
F.6)  สามารถเลือกการแสดงผลได้ทั้งแบบ Quadrant และ Full screen 
F.7)  ในแต่ละ Quadrant สามารถแสดงผลเป็น Waveform, Vector, Gamut, Picture, 

Eye pattern, Timing หรือดีกว่าได้ 
F.8)  มี Control panel แบบ Illuminated control และ Indicator ส าหรับท างานในที่

แสงน้อย 
F.9)  มี Port ชนิด USB, Ethernet, GPI, DVI หรือ VGA 
F.10)  มีจอภาพ Wide screen XGA monitor แบบ IPS ขนาด 17 นิ้ว.หรือดีกว่าส าหรับ

แสดงผลการวัด 
F.11)  อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องติดตั้งเข้ากับ Standard rack 19 นิ้ว ได้ 
 

    คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Video input 

S.1.1)  Number of input :   2 หรือดีกว่า    
                                 S.1.2)  Connector  :   BNC, 75 Ohms    

S.1.3)  Return loss  :   ±15 dB, 5 MHz to 1.485 GHz หรือดีกว่า   
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.) 

                       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 
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5.3  Digital video monitor จ านวน  1  เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้ 

                คุณลักษณะทั่วไป 
F.1)  เป็น Digital video monitor แบบ LCD หรือ LED Color monitor ขนาดไม่น้อย

กว่า 16 นิ้ว หรือดีกว่าแบบ Rack mount สามารถติดตั้งใน VE Console ได ้
F.2)  สามารถรองรับสัญญาณภาพแบบ HD-SDI หรือดีกว่า 
F.3)  มี Function การท างานอย่างน้อยดังนี้ Waveform and vector monitor 
 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Aspect ratio  :  16:9  
S.2)  Resolution  :  1920 x 1080 หรือ ดีกว่า 

 

          5.4  จอแสดงภาพ HD Video monitor ส าหรับการจัดแสง จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
                 คุณลักษณะทางเทคนิค 

S.1)  HD Video Monitor            :  ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 
S.2)  Resolution (H x V)           :  1920 x 1080 pixels (Full HD) 
S.3)  Aspect                                :  16:9 
S.4)  Input                                     :  SDI 

 

6.  ระบบควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพและเสียง จ านวน 1 ชุด  มีรายละเอียดดังนี้ 
          คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นอุปกรณ์ควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพพร้อมเสียงแบบ Digital   
F.2)  มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 Input x 16 Output  
F.3)  มี Remote control panel แบบ X-Y ส าหรับควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณ       

จ านวน 1 เครื่อง 
F.4)  มี Remote control panel แบบ Button per source พร้อม Source name 

display ขนาดไม่น้อยกว่า 16 Button หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง   
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  
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7.  ระบบอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ  ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้    

7.1  Console ส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ และส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน VE, TD, PD,          
      ผู้ควบคุมเสียงเสียง,ผู้ควบคุมแสง และผู้ควบคุมระบบบันทึกและเล่นกลับสัญญาณภาพ  
      และเสียง 

คุณลักษณะของ Console 
1.  เป็น Console แบบปิดพร้อมระบบระบายอากาศ มีขนาดความยาวและความสูงที่

เหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ์และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ า Console    
2.  มีโครงสร้างท ามาจากเหล็กหรือโลหะอ่ืนที่แข็งแรงเทียบเท่า มีการป้องกันการเกิด

สนิมและมีสีตามที่ 
    ก าหนด เมื่อติดตั้งลงพ้ืนหรือฐานรองจะต้องมั่นคงแข็งแรงสามารถรับน้ าหนักอุปกรณ์

ทั้งหมดได้โดยไม่มีการยุบหรือแอ่นตัว   
3.  มีโครงสร้างของพ้ืนผิว Console ที่แข็งแรง สามารถรับน้ าหนักของ Control panel 

ต่าง ๆ ได้โดยไม่มีการยุบหรือแอ่นตัว   
4.  มีจ านวนช่องส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว (U Standard) ด้านบนที่

เพียงพอส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ท้ังหมด    
5.  มีฝาปิดด้านหน้าส่วนล่าง ฝาปิดด้านหลังเป็นแบบบานสวิงสามารถปลดออกจากตัว 

Console ได้ สามารถล็อคและปลดล็อคได้สะดวก ต าแหน่งของฝาปิดจะต้องตรงกับ
ช่องส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว ของ Console    

6.  กรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์อยู่ภายใน Console จะต้องมีโครง 19 นิ้ว Rack mount 
ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ท่ี และต าแหน่งของโครง 19 นิ้ว Rack mount จะต้องตรงกัน
กับช่องฝาปิดด้านหน้าส่วนล่างและฝาปิดด้านหลัง    

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

8.  มี Ground bus ที่ท ามาจากทองแดงหรือเทียบเท่ายึดติดอยู่กับโครงสร้างภายในของ 
Console เพ่ือใช้เชื่อมต่อกับ Ground ของอุปกรณ์ท้ังหมดและเชื่อมเข้ากับระบบ 
Ground ภายนอกด้วย  

9.  มี AC Outlet แบบรางที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าพร้อมจ านวน Outlet 
ที่เพียงพอส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Console โดยต าแหน่งการติดตั้งจะต้องไม่เป็น
อุปสรรคในการเข้าปฏิบัติงานภายใน Console 
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7.2  Monitor wall ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์จอแสดงภาพในห้องควบคุม มีคุณลักษณะดังนี้ 
1.  เป็น Monitor wall ใหม่ มีโครงสร้างหลักเป็นเหล็กหรือโลหะอ่ืนที่แข็งแรงเทียบเท่า

มีการป้องกันการเกิดสนิม มีรูปแบบ ขนาดที่เหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด
และด้านหลังเปิด 

2.  เมื่อติดตั้งจอ Monitor พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบอ่ืน ๆ เข้ากับ Monitor wall แล้ว 
การเข้าเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับอุปกรณ์จะต้องท าได้สะดวก 

3.  มี Cable guide ส าหรับการเดินสายภายในโดยรูปแบบและต าแหน่งการติดตั้งของ 
Cable guide จะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าปฏิบัติงานภายใน Monitor wall  

4.  มีระบบ AC. และ AC. Outlet ตามท่ีก าหนด  
 

7.3  Standard rack 19 นิ้วส าหรับติดตั้งระบบอุปกรณ์  มีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะของ Rack  

1.  เป็น Standard rack 19 นิ้ว แบบปิดพร้อมระบบระบายอากาศ ที่ฐานมีล้อเลื่อน
แบบหมุนรอบตัวและขาตั้งปรับระดับได้ มีความสูงไม่เกิน 45 U และความลึกไม่น้อย
กว่า 80 ซม.หรือเมื่อปิดฝาหลังของ Rack แล้วจะต้องไม่ชนกับสายที่ต่ออยู่กับตัว
อุปกรณ์ภายใน Rack 

2.  มีฝาปิดด้านข้างและด้านหลังที่สามารถปลดออกตัว Rack ได้ โดยฝาปิดด้านหลังต้อง
เป็นแบบบานสวิงสามารถล็อคและปลดล็อคได้สะดวก 

3.  มี Cable guide ส าหรับเดินสายภายในทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยมีรูปแบบและ
ต าแหน่งการติดตั้งของ Cable guide ต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าปฏิบัติงาน
ภายใน Rack  

4.  มี Ground bus ทีท่ ามาจากทองแดงหรือเทียบเท่ายึดติดอยู่กับโครงสร้างภายในของ 
Rack ในแนวตั้งจากบนถึงล่างสุดเพ่ือใช้เชื่อมต่อกับ Ground ของอุปกรณ์ทั้งหมด
และเชื่อมเข้ากับระบบ Ground ภายนอกด้วย  

5.  มีโครงสร้างท ามาจาก Electro galvanized sheet steel โดยทุกชิ้นส่วนประกอบ
จะต้องมีการป้องกันการเกิดสนิมและมีสีตามทึ่ก าหนด  

6.  เมื่อติดตั้งลงพ้ืนหรือฐานรองจะต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่โยกคลอน กรณีมีการติดตั้ง 
Rack หลายต้นติดกันเป็นแถวจะต้องมีชุดยึด Rack ให้ติดกันที่ได้มาตรฐาน 

7.  มีป้ายชื่อของ Rack ติดไว้บริเวณส่วนบนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยมีขนาดของตัว
ป้ายและตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

8.  กรณีอุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็กกว่าช่อง 19 นิ้วของ Rack จะต้องมี Adapter มาช่วยใน
การติดตั้ง ให้แน่นหนา ปลอดภัยและไม่ลดประสิทธิภาพการระบายอากาศของ Rack 
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9.  มี AC Outlet แบบรางทีไ่ด้มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าพร้อมจ านวน Outlet 

ที่เพียงพอส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Rack โดยต าแหน่งการติดตั้ง AC Outlet ต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าปฏิบัติงานภายใน Rack 

10.  มี  AC. Outlet panel ขนาดไม่ เกิน 2 RU หรือเป็น AC Outlet แบบรางที่ ได้
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าพร้อมจ านวน Outlet ไม่น้อยกว่า 2 Outlet 
ติดตั้งอยู่ด้านหน้าส่วนล่างของ Rack  

 

7.4  Network switch จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครือข่ายแบบ Ethernet Switch ที่มีจ านวนพอร์ตต่อเชื่อมแบบ 
Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต  

F.2)  มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ 10 Gigabit Ethernet ใช้งาน 4 พอร์ต พร้อม SFP+Transceiver 2 Unit 
F.3)  เป็นอุปกรณ์ Switching ที่สามารถท างานแบบ Layer 2 switching ได้ 
F.4)  รองรับการ Stacking bandwidth (data rate, full duplex) ขนาด 40 Gbps ได้ 
F.5)  อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบัน เช่น UL หรือ FCC 

หรือสถาบันอื่น ๆ เช่น ในประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น  

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

และการใช้ส าหรับ File transfer โดย Network switch ส าหรับ File transfer 
 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Switch fabric capacity (Full Duplex)  :  128 Gbps หรือดีกว่า 
S.2)  Forward rate                                               :  96 Mppsหรือดีกว่า 

 

7.5  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน (Surge arrester protection) ชนิด 4 pole ใน 
      ตู้ Load centerซ่ึงอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน (Surge arrester protection) 
      ชนิด 4 pole  มีรายละเอียดดังนี้ 

                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. 
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7.6  UPS ส าหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบอุปกรณ์ มีคุณลักษณะดังนี้ 
    คุณลักษณะทั่วไป 

F.1)  เป็นเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 60 KVA  
F.2)  เป็นชนิด True online double conversion ควบคุมการท างานด้วย

ไมโครโปรเซสเซอร์หรือ DSP Control 
F.3)  มีระบบ Emergency power off (EPO)  
F.4)  มี Control display แบบ LCD หรือดีกว่า 
F.5)  มีแบตเตอรี่ เป็นแบบ Sealed lead acid (Maintenance free) หรือดีกว่า 
F.6)  สามารถท างานร่วมกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ (Genertor Compatible) 
F.7)  สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที ที่โหลดเต็มก าลัง 100% หลังจากไฟฟ้าดับ 
F.8)  สามารถรองรับการ Overload ที่ 125% ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที หรือดีกว่า 
F.9)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001และ ISO 14001และ มอก.1291-2545 

หรือดีกว่า 
 

     คุณลักษณะทางเทคนิค 
S.1)  Input voltage  :  380 V AC ±20% หรือดีกว่า, 3 Phase, 4 Wires 
S.2)  Output voltage  :  380 V AC ±1% หรือดีกว่า, 3 Phase, 4 Wires 
S.3)  Output frequency          :  Pure sine wave 50 Hz  ± 0.05% หรือดีกว่า 
S.4)  Efficiency               :  90% หรือดีกว่า 
S.5)  T.H.D.                            :  น้อยกว่า 3 % ที่ Linear load 

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

7.8  ระบบ Onair tally lamp ของ Studio-1 จะต้องติดตั้ง Onair lamp ใหม่ทั้งระบบ มี
ขนาดและชนิดของ Onair lamp ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7.9  ระบบ Tally control ที่ท างานอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์ 
 7.10 ในกรณีที่ต้องมี Under monitor display (UMD) ส าหรับทุกอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น 
       เช่น Floor monitor เป็นต้น Under monitor display (UMD) ที่ใช้มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ขนาดตัวอักษร LED 5x7 จุด แสดงได้ 8 ตัวอักษร หรือดีกว่า 
2.  สามารถเลือกข้อความที่จะแสดงผลได้จากภายในเครื่องและจากการ Program เข้าไป

โดยตรง 
3.  แสดงผลได้ 2 สี (เขียว แดง) หรือดีกว่า 
4.  ติดตั้งเข้ากับ Standard rack 19 นิ้ว ได้ 
5. มีโปรแกรมส าหรับปรับเปลี่ยนตัวอักษรตามที่ต้องการได้ 
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       7.11 อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก HD–SDI เป็น HDMI แบบ Mini-converter หรือดีกว่า 
              จ านวน 2 เครื่อง 
       7.12 อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก HDMI เป็น HD–SDI แบบ Mini-converter หรือดีกว่า 
              จ านวน 2 เครื่อง 
       7.13 อุปกรณ์แปลงสัญญาณที่มีจอภาพแบบ Built-in สามารถเลือกได้ระหว่าง HD-SDI กับ 
              HDMI เป็น USB2.0 หรือดีกว่า จ านวน 2 เครื่อง 
       7.14 อุปกรณ์ VIDEO ISOLATION ส าหรับสัญญาณ HD-SDI จ านวน 2 ตัว 
       7.15 อุปกรณ์วัดแสงส าหรับสตูดิโอ จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
              คุณลักษณะทั่วไป 
               F.1) เป็นเครื่องวัดแสงชนิด Digital light meter ที่มีจอแสดงผลในตัวแบบBacklit LCD 
               F.2) สามารถวัดแสงได้ทั้งการถ่ายวิดีโอและถ่ายภาพนิ่ง 
               F.3) สามารถปรับตั้งค่าได้ทั้งแสงธรรมชาติ และแสงแฟลช 
               F.4) มีระบบวัดแสงส าหรับงานถ่ายภาพยนต์และวิดีโอที่สามารถบอกเป็นค่า frames-per- 
                          second, cine shutter speeds ได้ 
                F.5) สามารถตั้งค่า shutter angle ได ้
               F.6) สามารถโอนถ่ายข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB  
                F.7) หัวรับ Lumisphere สามารถหมุน 90 °ไปทางขวาและ 180 °ซ้ายและสามารถหด 
                           ตวัส าหรับการแปลงเป็น flat diffuser 
                 คุณลักษณะทางเทคนิค 
                 S.1) Receptor Element  :  2 x Silicon photo diodes หรือดีกว่า 
                     S.2) Measuring Range           : Illuminance: 0.1 to 180,000 fc / 0.63 to 
                                                                190,000 lux หรือดีกว่า 

                      Brightness: 0.1 to 190,000 foot-lambert / 
                                                             0.25 to 190,000 cd/m² หรือดีกว่า 
                    S.3) Repeat Accuracy           :  ±0.1 EV หรือ น้อยกว่า   
        7.16 เก้าอ้ีล้อเลื่อนแบบขาเหล็กส าหรับผู้ปฏิบัติงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ตัว 
       7.17  ตู้เหล็กใส่อุปกรณ์แบบประตูตู้สองบาน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ตู้ 

7.18 มี Scrims panel reflector แบบโครงอลูมิเนียมพร้อมขาตั้งสีขาวทะลุ ขนาดไม่น้อยกว่า
120x240 ซม. ส าหรับกระจายแสงจ านวน 4 อันและสีขาวขนาดไม่น้อยกว่า 120x240 ซม. 
ส าหรับกระจายแสงจ านวน 4 อัน 
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7.19  การติดตั้งสายสัญญาณ Video, Audio, Control และ Network 

1.  การติดตั้งสายสัญญาณใน Rack และ Console จะต้องเดินสายไปตาม Cable Guide 
และจัดให้เป็นระเบียบแล้วรัดด้วยด้วย Cable tie สายที่เดินเข้าตัวเครื่องจะต้องไม่ตึง
หรือหย่อนจนเกินไปสามารถใส่และถอดได้สะดวก   

2.  การติดตั้งสายในรางเดินสายที่พ้ืนจะต้องจัดสายให้เป็นระเบียบ ไม่ตึงจนเกินไปแล้วรัด
ด้วยด้วย Cable tie   

3.  สายสัญญาณจะต้องไม่มีการเชื่อมหรือต่อสายระหว่างทางโดยเด็ดขาด มีป้าย (TAG) 
ติดที่ปลายสายทุกเส้นและไม่หลุดง่าย มีการระบุต้นทางและปลายทางของปลายสาย
โดยชัดเจน เช่น ตัวอักษรสีด า = ไปที่ xxxx, ตัวอักษรสีแดง = มาจาก xxxx เป็นต้น   

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

5.  การติดตั้งสายสัญญาณควบคุมระหว่างอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงไม่ต้องผ่าน 
Connector terminal ยกเว้นมีการแยกสายไปควบคุมอุปกรณ์หลายชุดจะต้องแยก
สายควบคุมโดยใช้ Connector terminal หรืออุปกรณ์ส าหรับกระจายสายควบคุม
โดยเฉพาะ   

6.  สายสัญญาณภาพ สายสัญญาณเสียง ขั้วต่อสัญญาณภาพ ขั้วต่อสัญญาณเสียง ที่ใช้ใน
การติดตั้งต้องได้มาตฐานการใช้งานกับสัญญาณ Digital video แบบ HD-SDI, 
สัญญาณ Digital audio แบบ AES/EBU ได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพไม่ต่ ากว่า
มาตราฐานผลิตภัณฑ์ของ Canare, Belden, Link, Neutrik, Fisher, Draka    

7.  Gigabit Network ที่เชื่อมโยงสัญญาณผ่านสาย Fiber หรือ UTP/CAT6 เข้ากับ
อุปกรณ์ที่เสนอทั้งระบบ โดยใช้สายที่ได้มาตรฐาน (สาย Fiber ได้รับมาตรฐาน 
TIA/EIA568 หรือ IEEE802.3 และ สาย UTP ได้รับมาตรฐาน TIA/EIA 568-B2 หรือ 
ISO/IEC11801) หรือดีกว่า 

8.  จะต้องด าเนินการเชื่อมโยงสัญญาณ Program output มาเข้าระบบออกอากาศท่ี
ห้องควบคุมการออกอากาศเพ่ือให้สามารถออกอากาศสดได้ 

 

7.20  การติดตั้งระบบ  Power (AC. Line และ Ground) 
1.  จะต้องออกแบบระบบ AC Power ทั้งระบบให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอ

ส าหรับการใช้งาน   
2.  สาย AC Line จะต้องไม่มีการเชื่อมหรือต่อสายระหว่างทางโดยเด็ดขาด และมีป้าย 

(TAG) ผูกหรือติดที่ปลายสายทุกเส้น เหมือนกับสายสัญญาณ Video, Audio, 
Control 
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3.  การเดินสายตามจุดต่างๆจะต้องเป็นระเบียบและไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป หากมีการ

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

ต่างกันชัดเจน  
5.  สายและอุปกรณ์ต่างๆส าหรับระบบ Power ที่น ามาติดตั้งจะต้องได้มาตรฐานความ

ปลอดภัยทางไฟฟ้า และมีขนาด ชนิดตามที่ก าหนด 
6.  การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน (Surge arrester protection) ชนิด 4 pole ที่ตู ้

Low voltage distribution board โดยติดตั้งขนานระหว่าง l-PE และ N-PE โดยมี 
Back up Fuse ขนาด 125 A  

7.  ติดตั้ง UPS ส าหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบอุปกรณ์ท้ังหมด 
8.  ปรับปรุงห้องติดตั้ง UPS โดยเปลี่ยนฝ้าเพดานและซ่อมแซมผนังห้องที่ช ารุดในกรณีท่ี 

UPS ที่เสนอราคาไม่สามารถติดตั้งในห้องเดิมได้เพียงพอผู้เสนอราคาต้องขยายห้องเพ่ิม 
 

7.21  การปูพื้นและปรับปรุงห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  มีรายละเอียดดังนี้ 
1.  รื้อแผ่นวัสดุปูพ้ืนเก่าของห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และห้องควบคุมออกท้ังหมด 
2.  ปูแผ่นกระเบื้องใหม่ท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ 

Armstrong หรือ Starflex หรือ Dynoflex 
3.  เปลี่ยนฝาครอบร่องเดินสายไฟและสายสัญญาณในห้องควบคุมใหม่ทั้งหมด 
4.  ทาสีบันไดเหล็กข้ึนห้องควบคุมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  
5.  ซ่อม และทาสีประตูเหล็กทางเข้าห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 

8. ข้อก าหนดเพิ่มเติม 
           8.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
       1)  มาตรฐานสัญญาณภาพให้สามารถใช้ได้กับสัญญาณภาพ ดังต่อไปนี้ 
   ก.  มาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard definition–SD) ที่มีความละเอียด 720 x 576 
                         แบบ interlace (576i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อวินาที และ 
                         อัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16 : 9 และ 4 : 3 
   ข.  มาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition – HD) ที่มีความละเอียด 1920x1080 
                          แบบ interlace (1080i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อวินาที และ 
                          อัตราสว่นภาพ (aspect ratio) 16:9   
      2)  มาตรฐานสัญญาณเสียง 

ก.  แบบดิจิทัล รองรับสัญญาณเสียงแบบ Embedded audio หรือ  AES หรือ EBU หรือ 
    ทั้งสองแบบ 
ข.  แบบแอนะล็อก  ให้เป็นแบบ Balanced 
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          3) การท างานในระบบสัญญาณภาพและเสียงต้องตรงกันตลอดเวลา(Lip Sync.) ผู้เสนอราคา 
              ต้องติดตั้งอุปกรณ์ทุกระบบให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          4)  วัสดุหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จ านวน แต่มีความจ าเป็นต้อง 
               ใช้ในการติดตั้งเพ่ือให้ระบบท างานร่วมกันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ให้ถือว่าจะต้องมีวัสดุ 
               หรืออุปกรณ์นั้น ๆ 
            5) ในกรณีที่การออกแบบ และติดตั้งจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์แปลง หรือขยายสัญญาณ, Audio หรือ 
                 Video delay line หรือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและเสียงเพิ่มเติม ผู้เสนอราคาจะต้อง 
                 จัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือให้ระบบท างานได้อย่างสมบูรณ์ และต้องแนบข้อก าหนด และ 
                 Catalogue ของอุปกรณ์เหล่านั้นเสนอด้วย  
                 6)  จะต้องจัดท าข้อมูล (Drawing Diagram) เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับฯทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 
                 พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 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 าแผนการปฏิบัติงานทั้งหมดโดยละเอียด เช่น การติดตั้งตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ การ
ทดสอบและวัดสัญญาณของระบบ หลักสูตรการฝึกอบรม และอ่ืน ๆ โดยจะต้องส่งล่วงหน้า
ก่อนด าเนินการติดตั้ง 15 วัน 

8)  จะต้องสาธิต ทดสอบ และฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยส่งหลักสูตรการ
ฝึกอบรม แต่ละอุปกรณ์ ให้คณะกรรมการตรวจรับฯพิจารณาก่อนท าการฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมจะต้องท าการจัดอบรมแบบ Workshop (เสมือนการปฏิบัติงานจริง) ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง จ านวน 2 รุ่น  

9)  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าคู่มือการใช้งาน ส าหรับอุปกรณ์ตามข้อ 3.10 ข้อย่อย 3. มาให้ครบ 
พร้อมกับท าส าเนา 1 ชุด มีตู้เหล็กส าหรับจัดเก็บแบบเปิดสองบาน จ านวน 1 ตู้ 

10)  จะต้องจัดท ารายละเอียด (Drawing) ขนาด A3 ของระบบอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้ติดตั้งเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยจัดท าเป็นรูปเล่มพร้อมทั้งบันทึกลงในแผ่น
ซีดีรอม จ านวน 2 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 



  รายละเอียดระบบอุปกรณ์ผลติรายการวทิยุโทรทัศน์แบบ Digital ส าหรับห้อง Studio TV-1  หนา้ที่ 37 จาก 37 หน้า 
 
8.2 การรับประกัน 

     1.  ผู้ขายต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง หรือ ข้อขัดข้องของสิ่งที่ซื้อขายอันเนื่องมาจาก 
                   การใช้งานตามปกติของอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระยะเวลารับประกัน 1 ปี และ 
                   จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของผู้เสนอราคามาดูแลระบบที่ติดตั้งในระหว่างที่รับประกันอย่างน้อย 
                   12 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับมอบสิ่งของดังกล่าวดังนี้ 

1)  กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ชนิด EFP หรือ Studio type  แบบ High-definition 
2)  เครื่องผสมสัญญาณภาพแบบดิจิทัล (Digital video switcher)  
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.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระบบต่างๆ ระยะเวลารับประกันตามที่ก าหนดโดย      
         บริษัทผู้ผลิต (On site service) 

      8.3 งวดงานและการจ่ายเงิน      การแบ่งงวดเงินออกเป็น 2 งวด ดังนี้  
                       งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 40% ของราคาที่ตกลงท าสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาท าการ
รื้อถอนอุปกรณ์เก่า ปูพ้ืนและปรับปรุงห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ Studio 1 ติดตั้งระบบแสงไฟส าหรับ
สตูดิโอ (ตามที่ระบุใว้ในข้อ 3. ระบบแสงไฟส าหรับสตูดิโอ  1 ระบบ ข้อ 3.5) และส่งมอบอุปกรณ์ระบบ
อุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital (ตามที่ระบุใว้ใน 3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา ข้อที่ 3.10       
ข้อย่อย 3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
                       งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 60%  ของราคาท่ีตกลงท าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการ
ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนดคุณลักษณะทางเทคนิคที่
ก าหนดเรียบร้อย 
  

 
 
 
  


