ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )
ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา
ด้วยสำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชมีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ
เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตสื่อกำรศึกษำทำงไกล สื่อวิทยุโทรทัศน์ วีดีทัศน์เพื่อกำรศึกษำ ตลอดจน กำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรชุดวิชำกำรประสบกำรณ์วิชำชีพกำรอบรมฝึกปฏิบัติประจำชุดวิชำของสำขำต่ำงๆ กำรสัมมนำเสริม สัมมนำเข้ม
กำรบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรวมถึงกิจกรรม
สำระสังสรรค์ต่ำงๆ ระบบโสตทัศนูปกรณ์จึงเป็นอุปกรณ์หลักที่มีควำมจำเป็นในกำรให้บริกำรดังกล่ำวนั้น มหำวิทยำลัยจึงต้อง
จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย ซึ่งปัจจุบันเครื่องชำรุดและเสื่อมสภำพเนื่องจำก
ผ่ำนกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำน สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำจึงมีควำมจำเป็นต้องจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
2. วัตถุประสงค์
จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 5209 พร้อมติดตั้ง อำคำรสัมมนำ 1 จำนวน 1 ระบบ เพื่อใช้ในกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยเช่น ประชุมกำรอภิปรำย กำรบรรยำย กำรสัมมนำเสริม สัมมนำเข้ม อบรมเข้มเสริม
ประสบกำรณ์วิชำชีพ อภิปรำย กำรบรรยำย กำรสัมมนำเสริม สัมมนำเข้ม อบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ
กำรประชุมแผน กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย และกิจกรรมอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย
3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว เนือ่ งจำก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
กำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
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5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จดั กำรผูบ้ ริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคล
นั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
7. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
8. ไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มคี ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
11. ผู้เสนอรำคำต้องมีหนังสือแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยจำกผูผ้ ลิตหรือผู้นำเข้ำ ในประเทศไทยโดยตรง
พร้อมทั้งหนังสือรับรองสำรองอะไหล่สินค้ำอย่ำงน้อย 5 ปี ได้แก่ เครื่องผสมสัญญำณเสียงระบบดิจิทลั ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 16 ช่อง, เครื่อง Interactive Multimedia Display ขนำดไม่น้อยกว่ำ 98 นิ้ว, เครื่องสลับสัญญำณภำพ,
ชุดเพลทต่อสัญญำณภำพ โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำ
12. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีผลงำนกำรติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ในวงเงินงบประมำณ ไม่น้อยกว่ำ 800,000 บำท
ไม่เกิน 5 ปี

-34. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 5209 พร้อมติดตั้ง อาคารสัมมนา 1 จานวน 1 ระบบ
1. ระบบเสียง ประกอบด้วย
1.1 เครื่องผสมสัญญำณเสียงระบบดิจทิ ัล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
1.2 เครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบดิจทิ ัล จำนวน 1 เครื่อง
1.3 ไมโครโฟนไร้สำย แบบมือถือ ย่ำนควำมถี่ UHF จำนวน 2 ชุด
1.4 ไมโครโฟนแบบสำย ชนิดไดนำมิค จำนวน 4 ตัว
2. ระบบภาพ ประกอบด้วย
2.1 เครื่อง Interactive Multimedia Display ขนำดไม่น้อยกว่ำ 98 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
2.2 เครื่องสลับสัญญำณภำพ จำนวน 1 เครื่อง
2.3 ชุดเพลทต่อสัญญำณภำพ จำนวน 1 ชุด
2.4 เครื่องนำเสนอภำพ จำนวน 1 เครื่อง
2.5 เครื่องนำเสนอภำพแบบไร้สำย พร้อมอุปกรณ์กำรเชื่อมต่อ จำนวน 1 เครื่อง
2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับควบคุมระบบ จำนวน 1 เครื่อง
2.7 เครื่องแท็ปเล็ต สำหรับควบคุมระบบ จำนวน 1 เครื่อง
2.8 เครื่องสำรองไฟ ขนำด 1000 Va จำนวน 1 เครื่อง

-4ระบบเสียง ประกอบด้วย
1. เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
คุณลักษณะทั่วไป
 เครื่องผสมสัญญำณเสียงระบบดิจิทัล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 ช่อง
 มีจอแสดงภำพสีแบบสัมผัส ระบบ Touch Flow Operation TM พร้อมกำรควบคุมแบบ
มัลติทัช
 ในแต่ละช่องสัญญำณ (Channel) มีจอแสดงตัวอักษร สำมำรถตั้งให้แสดงชื่อและกำหนดสีของไฟในแต่ละช่องได้
 มีระบบ 1-knob COMPTM และ1-knob EQTM เพื่อควำมสะดวกในกำรปรับเสียงให้ดไี ด้ ด้วยปุม่ เดีย่ ว
 มีระบบ Gain Finder TM เพื่อควำมสะดวกในกำรปรับตั้งอัตรำขยำยสัญญำณ พร้อมกำรปรับ A. Gain และ
D. Gain ในหน้ำจอเดี่ยวกัน
 มีช่องต่อ USB Drive สำหรับบันทึกรูปแบบกำรปรับแต่ง และบันทึกเสียงได้
 มีช่องต่อ iPad สำหรับกำรเล่นเพลง พร้อมชำร์จไฟไม่น้อยกว่ำ 2.1 Amp. ให้แก่อุปกรณ์ iPad ด้วย
 มีระบบ Scene Memory ที่สำมำรถเรียกคืนค่ำของภำค Head-Amp.เช่น Gain และPhantom ที่ได้ปรับแต่งเอำไว้ได้
 สำมำรถรองรับกำรบันทึกเสียงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Cubase AI ได้
พร้อมกันไม่น้อยกว่ำ 32 ช่องสัญญำณ ด้วยสำย USB เพียงเส้นเดี่ยว
 มีซอฟท์แวร์ Stage Mix และ Editor เพือ่ กำรควบคุม แสดงผลบนเครื่องแท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดยผ่ำนระบบ
กำรเชื่อมต่อผ่ำนอุปกรณ์เสริม Wireless LAN เพื่อกำรควบคุมแบบไร้สำย ผ่ำน iPad iPod iPhone หรือ
Note Book ได้
คุณสมบัติทางเทคนิค





ควำมถี่สุ่มในกำรแปลงสัญญำณ : 48 kHz
กำรตอบสนองควำมถี่ : 20 Hz - 20 kHz ที่+4 dBu หรือดีกว่ำ
หน่วยควำมจำบันทึกกำรปรับแต่ง : A100+B100 ซีน สำมำรถสำเนำเก็บไว้ใน USB Handy Drive ได้
รูปแบบกำรแสดงผล : ภำพจอสีแบบสัมผัส ระบบ Touch Flow Operation TM
ขนำด 7 นิ้ว หรือมำกกว่ำ
 ช่องสัญญำณเข้ำ Input Channel : 16 ช่อง (XLR) หรือดีกว่ำ
 ช่องสัญญำณออก OMNI OUT : 16 ช่อง (XLR) หรือดีกว่ำ
 ต้องเป็นสินค้ำทีผ่ ลิตจำกประเทศญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกำ หรือยุโรป

-52. เครื่องเล่นและบันทึกเสียง
คุณสมบัติทั่วไป






เป็นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบกำร์ดมีเดีย โดยใช้กำร์ด SD CF หรือ USB ได้
รองรับไฟล์ WAV และ MP-3 สำหรับเล่นและบันทึกเสียง
ตัวเครื่องมีขนำด 1 U rack พร้อมปีกเพื่อติดตั้ง
สำมำรถต่อคีย์บอร์ดสำหรับแก้ไขชื่อไฟล์ได้
มีรีโมทควบคุมแบบสำยมำพร้อมตัวเครื่อง
คุณสมบัติทางเทคนิค

 เล่นไฟล์เสียงแบบ WAV 24 bit
 สำมำรถควบคุมระดับควำมเร็วเสียงได้ +/- 16 %
 มีโหมด Auto cue, auto ready
3. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ย่านความถี่ UHF
คุณสมบัติทั่วไป







เป็นไมโครโฟนไร้สำยที่ใช้ย่ำนควำมถี่ UHF แบบมือถือ
ระยะกำรใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 80 เมตร
ใช้แบตเตอรี่ขนำด AA ได้
มีตัวแสดงระดับแบตเตอรี่ที่ใช้งำนอยู่เพื่อสะดวกในกำรควบคุม
มีไฟแสดงระดับสัญญำณ RF และ AF
เครื่องรับสัญญำณแบบ Half rack พร้อมอุปกรณ์ยดึ เข้ำแร็ค

 ต้องมีคอไมโครโฟนสำหรับเสียบไมโครโฟนไร้สำยได้
คุณสมบัติทางเทคนิค






อัตรำส่วนสัญญำณต่อเสียงรบกวน ≥ 110dBA
เสียงรบกวนทำงฮำมอนิครวม ≤ 0.9 %
สำมำรถปรับระดับสัญญำณทำง AF ขำออกได้ 48 dB (3 dB steps)
ระดับสัญญำณ RF ทำงขำออกสูงสุด 30 mW
ตอบสนองควำมถี่ทำงเสียงระหว่ำง 80-18000 Hz
ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ 40 kΩ

-64. ไมโครโฟนแบบสาย ชนิดไดนามิค
คุณสมบัติทั่วไป
 มีสวิทซ์สำหรับเปิด - ปิด
 ตัวไมโครโฟนมีควำมแข็งแรงทนทำน
 เป็นไมโครโฟนชนิดไดนำมิค
 มีขำตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้นพร้อมแขนบูม ปรับควำมสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัวต่อ 1 ชุด
 มีขำตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะชนิดก้ำนยำวและปรับรอบทิศทำง จำนวน 1 ตัวต่อ 1 ชุด
 ต้องมีคอไมโครโฟนสำหรับเสียบไมโครโฟนแบบสำยได้
คุณสมบัติทางเทคนิค
 ตอบสนองควำมถี่ 40-16000 Hz
 ทิศทำงกำรรับเสียงแบบ Super-cardioid
 ควำมไว 1.8 mV/Pa
 ควำมต้ำนทำน 350Ω
ระบบภาพ ประกอบด้วย
1. เครื่อง Interactive Multimedia Display ขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว
คุณลักษณะทั่วไป











จอรับภำพเป็นแบบ LED ขนำดของจอไม่น้อยกว่ำ 98 นิ้ว
เป็นจอรับภำพทีร่ วม LED TV , คอมพิวเตอร์ และ ระบบ Interactive ในเครื่องเดียวกัน
มีควำมละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 3840x2160 pixels ที่รองรับควำมละเอียดแบบ UHD
มีควำมเร็วในกำรตอบสนองกำรแสดงผลที่ไม่เกิน 3 ms.
มีมุมมองภำพไม่น้อยกว่ำ 178 องศำในแนวนอน และแนวตั้ง
มีค่ำควำมสว่ำงสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 590 cd/m2
มีค่ำควำมคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่ำ 5,000 : 1
รองรับกำรเชื่อมต่อสัญญำณคอมพิวเตอร์ที่ควำมละเอียด XGA และสูงถึง WUXGA
สำมำรถในแสดงสี 1.07 พันล้ำนสี
มีลำโพงแบบ Stereo ด้วยกำลังขับไม่นอยกว่ำ 15 Watts + 15 Watts

-7 สำมำรถใช้งำนได้ทั้งกับ ระบบปฏิบัติกำร Andriod และ Windows
 สำมำรถใช้งำนด้วยระบบสัมผัส Touch Screen หรือ Interactive ในตัวที่สำมำรถใช้นิ้วและวัสดุอื่นเช่น
ปำกกำ สัมผัสได้โดยสำมำรถสัมผัสได้พร้อมกันไม่น้อยกว่ำ 6 จุด บนระบบปฏิบัติกำร Andriod และ 10 จุด
บนระบบปฏิบัติกำร Windows
 มีปุ่ม Shortcut ในหน้ำจอหลัก ( Home ) อย่ำงน้อย 4 คำสั่ง เพื่อเลือกเข้ำ Function กำรทำงำนของเมนูนั้นๆ
ได้โดยตรง
 สำมำรถแสดงตัวอย่ำงของ สัญญำณภำพ Input ที่เลือก แสดงในหน้ำจอหลัก ( Home ) ได้
 สำมำรถเลือกกำรทำงำนของ Function ควบคุมกำรทำงำนของเครือ่ ง จำกกำรเลื่อนหน้ำจอด้ำนล่ำงขึ้น และ
มีเมนูสำหรับควบคุมไม่น้อยกว่ำ 12 คำสั่ง
 สำมำรถเลือก ช่องสัญญำณ Input ได้โดยกำรสัมผัสหน้ำจอ
 สำมำรถเลือก Mode กำรแสดงภำพได้โดยกำรสัมผัสหน้ำจอ และ สำมำรถเลือกปรับได้อย่ำงน้อย 3 Mode
 สำมำรถเลือก Mode กำรแสดงเสียงได้โดยกำรสัมผัสหน้ำจอ และ สำมำรถเลือกปรับได้อย่ำงน้อย 3 Mode
รวมถึง Function Mute ด้วย
 สำมำรถเลือกปรับอัตรำส่วนกำรแสดงภำพ 4:3 และ 16:9 ได้ โดยกำรสัมผัสจำกหน้ำจอ
 มี Function Childlock เพื่อป้องกันกำรใช้งำนอย่ำงไม่พึงประสงค์
 มีโปรแกรมสำหรับช่วยในกำรนำเสนองำน ซึ่งสำมำรถใช้บนระบบปฏิบัติกำร Andriod บนตัวเครื่องได้
โดยสำมำรถทำงำนได้อย่ำงน้อยดังนี้ เขียน เน้นข้อควำม เปลีย่ นสีของเส้นที่เขียนได้
 พื้นผิวสัมผัสทำด้วยกระจกแบบเทมเปอร์ทั้งแผ่น ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติแข็งแกร่ง สำมำรถรองรับแรงกระแทกได้
มำกกว่ำกระจกธรรมดำถึง 5 เท่ำ เมื่อแตกแล้วกระจกจะมีลักษณะละเอียดซึ่งมีควำมปลอดภัยสูงสุด
 มีชุดขำตั้งที่ออกแบบมำโดยเฉพำะ สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ และมีรโี มทสำหรับควบคุมกำรทำงำนของเครื่อง
 มีชุด Keyboard และ Mouse แบบ Wireless มำพร้อมกับตัวเครือ่ ง โดยสำมำรถใช้งำนร่วมกับตัวเครื่อง
ได้เป็นอย่ำงดี
 ต้องมีศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 ภำยในประเทศไทย และเป็นศูนย์บริกำร
ของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
 เจ้ำของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 ภำยในประเทศไทย โดยยื่นเอกสำร
พร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
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 มีช่องต่อสัญญำณเข้ำดังนี้
- HDMI
ไม่น้อยกว่ำ
3
ช่อง
- USB 2.0
ไม่น้อยกว่ำ
2
ช่อง
- USB 3.0
ไม่น้อยกว่ำ
2
ช่อง
- AV
ไม่น้อยกว่ำ
1
ช่อง
- 15-pin D-Sub ( VGA )
ไม่น้อยกว่ำ
1
ชุด
- Component ( Y , Pb , Pr ) ไม่น้อยกว่ำ
1
ช่อง
- มีช่องสำหรับใส่ SD Card ไม่น้อยกว่ำ
1
ช่อง
 มีช่องสัญญำณออกดังนี้
- 15-pin D-Sub ( VGA) ไม่น้อยกว่ำ 1 ชุด
- Audio ( Earphone) ไม่น้อยกว่ำ 1 ชุด
 มีช่องเชื่อมต่อ Touch Port อย่ำงน้อย 2 ช่องสัญญำณ โดยมีอยู่ดำ้ นหน้ำเครื่องอย่ำงน้อย 1 ช่องสัญญำณ
 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย แบบ Intel Core I3 หรือดีกว่ำ
 มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) แบบ DDR3 ที่มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 4 GB
 มีHard Disk แบบ SATA หรือดีกว่ำ ที่มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500GB จำนวน 1 หน่วย
 สำมำรถเชื่อมต่อแบบ Wireless LAN IEEE802.11 b/g/n ได้
 รำยละเอียดอื่นๆ กำหนดในขั้นตอนกำรจัดซื้อ
2. เครื่องสลับสัญญาณภาพ
คุณสมบัติทั่วไป






เป็นเครื่องสลับสัญญำณภำพแบบกดเลือกด้ำนหน้ำเครื่อง เลือกสัญญำณขำออกได้ 4 ช่องอิสระ
สัญญำณขำออกระดับ 1080P ในระดับ WUXGA
รองรับกำรทำงำนแบบ HDBT ได้ในระยะ 70 เมตร
สำมำรถปรับระดับเสียงได้ทั้งสัญญำณขำเข้ำและขำออก
สำมำรถควบคุมกำรทำงำนได้หลำยรูปแบบเช่น จำกด้ำนหน้ำเครื่องพร้อมโหมด OSD , RS-232 , Ethernet ,
และ Web pages
คุณสมบัติทางเทคนิค

 มีช่องต่อสัญญำณขำเข้ำ 6 HDMI,1 VGA on 15 pins,4 HDBT on RJ-45,
4 USB ports,

-9 มีช่องต่อสัญญำณขำออก 4 HDBT on RJ-45,4 HDMI,1 USB port
 ระดับสัญญำณขำออกรองรับได้ตั้งแต่ 640x480 ถึง 1920x1080P
3. ชุดเพลทต่อสัญญาณภาพ
คุณสมบัติทั่วไป
 เป็นตัวแปลงสัญญำณภำพและเสียงแบบติดผนัง ที่รองรับควำมละเอียดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 4K @60Hz (4:2:0)
UHD และ WUXGA
 รองรับ HDTV, HDCP และ I-EDIDPro ได้
 มีช่องต่อแบบ RS-232 ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ และ แบบ Ethernet (RJ-45) ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 มี Automatic Input Selection และ Automatic Analog Audio Detection & Embedding. มีช่องสัญญำณภำพ
ขำเข้ำแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ และ แบบ VGA ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ
 มีช่องสัญญำณภำพขำออกแบบ HDBaseT ไม่น่อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ
 มีช่องสัญญำณเสียงขำเข้ำแบบ 3.5mm ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ และสัญญำณเสียงขำออกแบบ 3.5mm
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ
 สัญญำณ HDMI รองรับ Deep Color, x.v.Color™ and 3D ได้
 รองรับ Web Browser ทั้ง Windows 7 and higher: Internet Explorer (32/64 bit) version 11, Firefox version
30, Chrome version 35;MAC: Chrome version 35, Firefox version 27, Safari version 7 ได้
 รองรับ PoE Acceptor


เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับมำตรฐำน RoHs, WEEE และ CE เป็นอย่ำงน้อย

4. เครื่องนาเสนอภาพ
คุณสมบัติทั่วไป
 เป็นเครื่องถ่ำยทอดสัญญำณภำพ หรือ Visual Presenter
 อุปกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพชนิด CMOS ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1/2.8 นิ้ว
 มีควำมละเอียด ไม่น้อยกว่ำ 2,144 (H) x 1,588 (V) หรือ 3,400,000 Pixels
 ระบบปรับควำมคมชัดอัตโนมัติ Auto Focus หรือ One-Push หรือ Zoom Interlocked เป็นอย่ำงน้อย

-10 มีฟังก์ชั่นสำหรับกำรนำเสนอให้เลือกใช้ดังนี้
-

White balance แบบ Auto / One-Push / Manual

-

Flicker Correction 60Hz/50Hz

-

Color/B&W แบบ Provided

-

Pause แบบ Provided

 สำมำรถบันทึกภำพผ่ำน SD Card หรือ USB ได้
 มีช่องรับสัญญำณ RGB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง และ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 มีช่องส่งสัญญำณ RGB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง และ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 พร้อมอุปกรณ์เสริมแบบ Tablet สำหรับใช้งำนกับ เครื่องนำเสนอภำพที่นำเสนอ
คุณสมบัติทางเทคนิค
 สัญญำณภำพ (Image Output) มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1080p หรือ WXGA
 มีอัตรำกำรแสดงภำพ (Frame rate) สูงสุด 30 ภำพต่อวินำที (fps)
 พื้นที่มองภำพ (Shooting Area) ไม่น้อยกว่ำ 420 x 259 มม. หรือ WXGA
 ระบบกำรซูมภำพ ไม่น้อยกว่ำ 12x Optical Zoom และ 8x Digital Zoom

5. เครื่องนาเสนอภาพแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์การเชื่อมต่อ
คุณสมบัติทั่วไป
 เชื่อมต่อกำรทำงำนได้ทั้งแบบไร้สำย Wi-Fi หรือ ผ่ำนพอร์ต Lan
 รองรับกำรทำงำนร่วมกับ Window และ Mac รวมทั้ง iOS และ Androiod mobile
 สำมำรถ Streaming ภำพได้ในระดับ 1080P
 สำมำรถแสดงภำพขึ้นหน้ำจอได้ไม่น้อยกว่ำ 4 แหล่งสัญญำณ
 มีอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สำยมำพร้อมตัวเครื่องเพื่อสะดวกต่อกำรใช้งำน โดยเป็นอุปกรณ์เสริมในกำรเชื่อมต่อเข้ำกับ
ระบบไร้สำย (นำเสนอภำพขึ้นจอ) ได้ง่ำยขึ้น ผ่ำนช่องเชื่อมต่อแบบ USB มีไฟ LED แจ้งสถำนกำรณ์เชือ่ มต่อ
(active, standby, pause and do not disturb status)

-11 ใช้งำนร่วมกับระบบ Mac และ Windows 7/8/10 ได้
 ได้รับมำตรฐำน CE และ FCC
 รองรับกระแสไฟ 5V DC, 55mA max

คุณสมบัติทางเทคนิค
 มีช่องต่อสัญญำณ USB ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
 มีช่องต่อสัญญำณ Lan ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง (RJ-45 Gigabit Lan)
 มีช่องต่อสัญญำณภำพขำออกแบบ HDMI จำนวน 1 ช่อง
 มีหน่วยควำมจำภำยใน (Main memory) ไม่น้อยกว่ำ 4 GB
 สำมำรถบันทึกข้อมูลลงใน Storage แบบ SSD ได้ไม่น้อยกว่ำ 32 GB
6. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสาหรับควบคุมระบบ
คุณสมบัติทั่วไป
 ขนำดหน้ำจอไม่น้อยกว่ำ 20 นิ้ว
 CPU Intel core i5
 Ram 4 GB
 มีบริกำร on site service อย่ำงน้อย 1 ปี
 มีเมำส์และคีย์บอร์ดแบบไร้สำย
7. เครื่องแท็บเล็ตสาหรับควบคุมระบบ
คุณสมบัติทั่วไป
 หน้ำจอ Retina ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 นิ้ว
 มีระบบ Touch ID
 พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่ำ 64 GB

-128. เครื่องสารองไฟ ขนาด 1000 Va
คุณสมบัติทั่วไป
 OUTPUT Capacity 800 วัตต์ 1.0 kVa
 Nominal Output Voltage 230V
 Output Voltage Distortion น้อยกว่ำ 5%
 Output Connections 8 ช่อง (Battery Backup)
 Input Nominal Input Voltage 230V
 Input frequency 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

เงื่อนไขการติดตั้ง
1. ผู้ขำยจะต้องจัดหำผู้ติดตั้งระบบเสียง ระบบภำพ ที่มีควำมรู้ควำมชำนำญและเคยมีประสบกำรณ์ติดตั้งระบบเสียง
ระบบภำพ สำหรับห้องประชุมมำดำเนินกำรติดตั้ง
2. ผู้ขำยจะต้องนำอุปกรณ์ระบบเสียง ระบบภำพ ไปติดตั้งห้องประชุม 5209 อำคำรสัมมนำ 1
ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ผู้ขำยจะต้องนำเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี ขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 นิ้ว จำกอำคำรบริกำร 2 ชั้น 3 จำนวน 3 เครื่อง
ไปติดตั้งห้องประชุม 5209 อำคำรสัมมนำ 1 ทั้งด้ำนซ้ำย,ด้ำนขวำ,ด้ำนหลัง ของห้องประชุมพร้อมต้องจัดเตรียม
แป้นเหล็กสำหรับยึดแขวนฝ้ำเพดำนหรือติดกับผนังที่มีลักษณะสำมำรถยืด-หด,ปรับซ้ำย-ขวำ,ก้ม เงย ได้
โดยยื่นรำยละเอียดรูปภำพแคตตำล็อก มำพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ผู้ขำยต้องเดินสำยสัญญำณภำพจำกห้องควบคุมไปยังจอภำพด้ำนหน้ำเวที ด้ำนซ้ำย,ขวำ,หลัง ของห้องประชุม
โดยสำมำรถเสนอภำพจำกห้องควบคุมได้
5. ผู้ขำยต้องเดินสำยสัญญำณภำพจำกด้ำนหน้ำเวทีไปยังจอภำพด้ำนหน้ำเวที ด้ำนซ้ำย,ขวำ,หลัง ของห้องประชุม
โดยสำมำรถเสนอภำพจำกด้ำนหน้ำเวทีได้
6. ผู้ขำยต้องเดินสำยสัญญำณภำพจำกจอภำพด้ำนหน้ำเวที ด้ำนซ้ำย,ขวำ,หลัง ของห้องประชุม โดยเดินสำย
สัญญำณเป็น OUT LET BOX บริเวณผนังห้อง สำหรับเชื่อมต่อสัญญำณภำพ
7. ช่องสัญญำณภำพต้องมีช่อง VAG,HDMI,CAT เป็นอย่ำงน้อย
8. ผู้ขำยต้องตรวจสอบและเปลี่ยนช่องสัญญำณระบบเสียง ระบบภำพเดิมให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และช่องสัญญำณทีไ่ ม่ใช้งำนให้ตัดสัญญำณออก

-13-

9. ในกำรติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเดินสำยสัญญำณผู้ขำยจะต้องทำ SHOP DIAGRAM ส่งคณะกรรมกำรพิจำรณำผล
เพื่อพิจำรณำ โดยยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำ
10. ในกำรติดตั้งเดินสำยสัญญำณต่ำงๆ จะต้องเรียบร้อยง่ำยในกำรตรวจสอบระหว่ำงกำรใช้งำนสำยสัญญำณจะต้องมี
เครื่องหมำยแสดงด้วยรหัสสี ป้ำยบอกสำยสัญญำณให้ชัดเจนและกำรเดินสำยสัญญำณและสำยควบคุมต่ำงๆ
โดยทั่วไปให้ร้อยในท่อโลหะหรือรำงขำว ตำมควำมเหมำะสม
11. สำยสัญญำณที่ใช้นำสัญญำณภำพให้ใช้ตำมข้อกำหนด
12. กำรติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ ของระบบต้องใช้อุปกรณ์ประกอบซึ่งเป็นมำตรฐำนของผู้ผลิตหรือผูผ้ ลิตแนะนำ
13. เมื่อมีกำรติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณ์ต้องทำกำรทดสอบกำรทำงำนของระบบในกรณีต่ำงๆ เพื่อแสดงว่ำมีกำรทำงำน
ที่ถูกต้องและสมบูรณ์จนเป็นที่พอใจของคณะกรรมกำรตรวจรับพร้อมจัดส่งคูม่ ือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ให้คณะกรรมกำรในกำรตรวจรับ
14. ผู้ขำยต้องนำเครื่อง Interactive Multimedia Display ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 98 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ไปติดตั้ง
ห้องประชุม 5209 อำคำรสัมมนำ 1 ด้ำนหน้ำเวที
15. ผู้ขำยต้องนำเครื่อง ผสมสัญญำณเสียงระบบดิจิทัล ขนำด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ไปติดตั้งห้องประชุม 5209
อำคำรสัมมนำ 1 ด้ำนในห้องควบคุม โดยเชื่อมสัญญำณกับระบบเสียงเดิมให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
16. ผู้ขำยจะต้องจัดหำและติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ระบบเสียง ระบบภำพตำมบัญชีรำยกำรปริมำณ
17. ผู้ขำยจะต้องทำกำรติดตั้งระบบเสียงและระบบภำพในพื้นที่ที่ต้องดำเนินกำร หรือมีกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุของเดิม เช่น
ผนัง ฝ้ำ เพดำน อื่นๆ ผู้ขำยจะต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
18. ผู้ขำยจะต้องจัดทำสำยไมโครโฟน ยำว 10 เมตร จำนวน 5 เส้น แบบขั้ว XLR ด้ำนหัวสำย-ปลำยสำย แบบ ผู้-ผู้
19. ผู้ขำยจะต้องจัดทำสำย VGA ยำว 10 เมตร จำนวน 5 เส้น ด้ำนหัวสำย-ปลำยสำยแบบ ผู้-เมีย
20. ผู้ขำยจะต้องจัดทำสำย HDMI ยำว 10 เมตร จำนวน 5 เส้น

อุปกรณ์ทั่วไป
1. สำหรับกำรต่อลำโพง กำหนดให้ใช้สำยลำโพงคุณภำพสูงยี่ห้อใดยี่หอ้ หนึ่ง ดังนี้ HOSIWELL, AMPHENOL, THAI YAZAKI,
BELDEN, CANARE, KELSEY, KLOTZ,KRAMER, EXTRON, ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 x 2.5 SQ.MM. หรือเทียบเท่ำ

2. กำหนดให้ใช้หัวต่อลำโพงคุณภำพสูงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ AMPHENOL, CANARE, NEUTRIK, SWITCHCRAFT
หรือเทียบเท่ำ

-143. กำหนดให้ใช้สำยนำสัญญำณเสียง (สำยไมโครโฟน) ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบมีขนำด 22-24 AWG หรือใหญ่กว่ำ
ชีลด์ไม่น้อยกว่ำ 95% ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ HOSIWELL, AMPHENOL, BELDEN, CANARE, CAROL, EXTRON,
KELSEY, KLOTZ, KRAMER หรือเทียบเท่ำ

4. กำหนดให้ใช้สำยนำสัญญำณคอมพิวเตอร์ (VGA/XGA SIGNAL) ขนำดมำตรฐำนและคุณภำพสูงสัญญำณรบกวนต่ำ
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ BELDEN, CANARE, CAROL, EXTRON, KELSEY, KRAMER, HOSIWELL, AMPHENOL,
THAI YAZAKI หรือเทียบเท่ำ
5. กำหนดให้ใช้หัวต่อสัญญำณเสียง-ภำพ, สัญญำณภำพคอมพิวเตอร์ (RCA, BNC, VGA 15 PIN, PHONE, XLR)

ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ AMPHENOL, CANARE, EXTRON, NEUTRIK, KRAMER,
SWITCHCRAFT หรือเทียบเท่ำ

6. กำหนดให้ใช้แผ่น PLATE PANEL ที่ใช้ยึดขั้วต่อสัญญำณภำพ-เสียง แบบแข็งแรงทนทำน หรือ ติดผนัง ชนิดไร้สนิม
หรือชุดสำหรับฝังพื้นโดยเฉพำะยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ BTICINO, AMPHENOL, CLIPSAL, EXTRON, KRAMER,
MATSUSHITA, NATIONAL, PANASONIC หรือเทียบเท่ำ

7. กำหนดให้ใช้สำยไฟฟ้ำแรงดันต่ำแบบหุ้มฉนวนชั้นเดียว THW ขนำด 2.5 SQ.MM. หรือใหญ่กว่ำยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้
BANGKOK CABLE, JAROONG THAI, PHELPS DODGE, THAI UNION WIRE, THAI YAZAKI ที่ได้มำตรฐำน มอก.

เลือกใช้สีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำหรือเทียบเท่ำ
8. วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรติดตั้งเพื่อให้เกิดควำมมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ใดๆ
ที่ต้องใช้ในระบบเสียง ระบบภำพ และระบบแสง ผู้ขำยจะต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบจัดหำแม้จะไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภำพ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องยื่นในวันยื่นเอกสารประกวดราคา (เพิ่มเติม)
1) ผู้เสนอรำคำต้องทำกำรจัดทำเอกสำรเพื่อเสนอต่อมหำวิทยำลัย เช่น Datasheet หรือเอกสำร
ที่พิมพ์จำก Web Site ของผลิตภัณฑ์ทเี่ สนอรำคำ หรือเอกสำรประกอบอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็น
ข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับประกอบกำรพิจำรณำ ในกรณีที่อ้ำงอิงตำม Datasheet หรือเอกสำรที่
พิมพ์จำก Web site ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอรำคำ หรือเอกสำรประกอบอื่น ๆ ผู้เสนอรำคำต้อง
นำข้อมูลล่ำสุด (Update) โดยมีที่มำและรำยละเอียดจำกสำนักงำนใหญ่หรือสำนักงำนประจำ
ประเทศไทยของบริษัทผูผ้ ลิต โดยต้องแสดงให้ชัดเจนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรเสนอรำยละเอียด
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ของผลิตภัณฑ์ต้องทำกำรอ้ำงอิง ต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ หรือทำแถบสีข้อควำมลงในเอกสำรต่ำง ๆ
ที่นำมำแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจน และระบุข้อกำหนดให้ครบถ้วน โดยยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำ
2) ผู้เสนอรำคำต้องทำตำรำงกำรเปรียบเทียบรำยกำรที่เสนอทุกข้อกำหนดและแสดงกำรยอมรับ
ข้อกำหนดของมหำวิทยำลัย ดังตัวอย่ำงในตำรำงที่ 1 โดยข้อกำหนดของมหำวิทยำลัยทุกข้อ
ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำสุดที่ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ และเพื่อประโยชน์ของผู้เสนอรำคำมหำวิทยำลัย
ถือเป็นสำระสำคัญที่ไม่รับกำรพิจำรณำผลได้ โดยยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำ
3) ในกรณีที่ต้องมีกำรรับรองคุณลักษณะเฉพำะทำงเทคนิคหรือเอกสำรประกอบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำหรือกำรตรวจรับ ต้องรับรองโดยสำนักงำนใหญ่หรือ
สำนักงำนประจำประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตเท่ำนั้น โดยยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำ
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดของมหำวิทยำลัย
1.

ต้องมีควำมละเอียดสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ
3840x2160 pixels

2.

ต้องมีช่อง HDMIไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง

3. ต้องมีช่อง USB ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง

ข้อเสนอของบริษัท

หน้ำที่อ้ำงอิง

ตรงตำม ข้อกำหนด

หน้ำที่ 7 จำก 30

ตรงตำม ข้อกำหนด

หน้ำที่ 8 จำก 30

ดีกว่ำข้อกำหนด

หน้ำที่ 9 จำก 30
พร้อมแสดงสัญลักษณ์
หัวข้อในแคตตำล็อก

-165. ระยะเวลาส่งมอบ
กำหนดกำรส่งมอบภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมำณ 2563
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์รำคำ
8. วงเงินในการจัดซื้อ
ในวงเงินงบประมำณ 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มไว้ด้วยแล้ว
หมายเหตุ
ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้
(Terms of Reference : TOR) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยทำงไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่กองพัสดุ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2503-2598 หรือทำง E-mail :pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ
ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ที่สำมำรถติดต่อได้

