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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
จางปรับปรงุหองประชุมชั้น 5 ตึกอาํนวยการ  

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี  
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี 

๑. ความเปนมา 
 ดวย กรมการแพทย โดยสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี จะดําเนินการ
จางปรับปรุงหองประชุมชั้น 5 ตึกอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อปรับปรุงหองเดิม ซึ่งเสื่อมสภาพจากการใชงานเปนระยะเวลานาน 
 ๒.๒ เพื่อเปนสถานท่ีรองรับการฝกอบรมถายทอดองคความรูทางวิชาการในการดานบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยใหกับบุคลากรและเจาหนาท่ีในระดบัประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
 ๒.๓ เพื่อรองรับการประชุมตางๆ ของสถาบันฯ และการขอใชพื้นท่ีประชุมของหนวยงานระดับกรม 
หรือหนวยงานอ่ืนๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  

๓. รูปแบบรายการและคณุลักษณะ 
      ๓.๑ งานรื้อถอนและปรับปรงุ 

3.1.1. งานรื้อถอนอุปกรณเดิม รายละเอียดตามรายการกอสราง 
3.1.2. งานปรับปรุงฝาเพดาน รายละเอียดตามรายการกอสราง 
3.1.3. งานปรับปรุงผนัง-ผิวผนัง รายละเอียดตามแบบรายการกอสราง 
3.1.4. งานปรับปรุงพื้น-ผิวพื้น รายละเอียดตามแบบรายการกอสราง 
3.1.5. งานประตูพรอมอุปกรณ รายละเอียดตามแบบรายการกอสราง 
3.1.6. งานทาส ีรายละเอียดตามแบบรายการกอสราง 
3.1.7. งานระบบไฟฟาและสื่อสาร รายละเอียดตามแบบรายการกอสราง 
3.1.8. งานระบบคอมพิวเตอร รายละเอียดตามแบบรายการกอสราง 
3.1.9. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รายละเอียดตามแบบรายการกอสราง 
3.1.10. งานครุภัณฑระบบเสยีง รายละเอียดตามแบบรายการกอสราง 
3.1.11. เอกสารการแบงงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการกอสราง  
3.1.12. รายการผลิตภัณฑวัสดุและอุปกรณกอสรางมาตรฐาน เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53 

๔. สถานที่กอสราง 
 หองประชุมชั้น 5 ตึกอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
เลขท่ี ๖๐ ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 
๕. ระยะเวลาดําเนินการกอสรางและการสงมอบงาน 
 กําหนดเวลาดําเนินงานตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา โดยแบงงวดงานออกเปน ๕ งวดงาน ดังนี้  
 
 

/งวดที่ ๑... 
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 งวดที่ 1 จํานวนเงนิ   10  %  (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง) 
โดยจายใหผูรับเมื่อผูรับจางไดทําการ 
1.1 สงแบบ Shop Drawing 
1.2 สงแผนงาน และผังบุคคลากร 
1.3 งานรื้อถอนผนังกรุแผนซับเสียง และกระเบื้องยางปูพ้ืน  แลวเสรจ็ 100 % 
1.4 งานรื้อถอนฝาเพดาน      แลวเสร็จ 100 % 
1.5 งานรื้อถอนประตูดานหนา     แลวเสรจ็ 100 % 
1.6 งานขนยายเศษวัสด ุ      แลวเสร็จ 100 % 
1.7 งานโครงผนังกันเสียง      แลวเสร็จ 100 % 
1.8 งานเดินทอรอยสายไฟฟา     แลวเสร็จ 100 % 

  ทั้งหมดแลวเสรจ็  (กําหนดเวลา 20      วัน) 
 
 งวดที่ 2 จํานวนเงนิ   10  %  (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง) 
  โดยจายใหผูรับเมื่อผูรับจางไดทําการ 

2.1 งานติดตั้งโครงเคราฝาเพดาน     แลวเสร็จ 100 % 

2.2 งานเดินทอรอยสายงานระบบคอมพิวเตอร และระบบเสียง แลวเสร็จ 100 % 
2.3 งานปดแผนผนังกันเสียง                   แลวเสร็จ 100 % 

  ทั้งหมดแลวเสรจ็   (กําหนดเวลา 20 วัน) 
  
 งวดที่ 3  จํานวนเงิน   25  %  (รอยละยี่สิบหาของเงินสัญญาจาง) 

 โดยจายใหผูรับเมื่อผูรับจางไดทําการ 
3.1 งานรอยสายไฟฟา สายงานระบบคอมพิวเตอร และระบบเสียง แลวเสร็จ 100 % 
3.2 งานปดแผนผนังกันเสียง     แลวเสร็จ 100 % 
3.3 งานปดแผนฝาเพดาน     แลวเสรจ็ 100 % 
3.4 งานโครงไมผนังตกแตง                     แลวเสรจ็ 100 % 
3.5 งานติดตั้งผนังปดชองลมกลับหนาเวที    แลวเสร็จ 100 % 
 ทั้งหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา 30 วัน) 
 

 งวดที่ 4  จํานวนเงนิ   20  %  (รอยละย่ีสิบของเงนิสัญญาจาง) 
 โดยจายใหผูรับเมื่อผูรับจางไดทําการ 
3.1 งานผนังตกแตงดวยลามิเนต       แลวเสรจ็ 100 % 
3.2 งานข้ึนโครงผนังหุมผา                  แลวเสรจ็ 100 % 
3.3 งานทาสฝีาเพดาน      แลวเสร็จ 100 % 
3.4 งานติดตั้งประตู      แลวเสร็จ 100 % 
3.5 งานติดตั้งแผนลามิเนตผนังปดชองลมกลับหนาเวที                  แลวเสรจ็ 100 % 
 ทั้งหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา 30 วัน) 
 

/งวดที่ ๕... 
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 งวดที่ 5 (งวดสุดทาย) จาํนวนเงิน   35  %  (รอยละสามสิบหาของเงนิสัญญาจาง) 
  โดยจายใหผูรับเมื่อผูรับจางไดทําการ 

5.1 งานตดิตั้งหัวจายลมระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 100 % 
5.2 งานผนังหุมผา      แลวเสร็จ 100 % 
5.3 งานติดตั้งประตูกระจก     แลวเสร็จ 100 % 
5.4 งานติดตั้งผนังกระจก                                 แลวเสร็จ 100 % 
5.5 งานทาส ี       แลวเสร็จ 100 % 
5.6 งานติดตั้งดวงโคม      แลวเสรจ็ 100 % 
5.7 งานติดตั้งระบบเสยีง                                   แลวเสรจ็ 100 %                                                 
5.8 งานติดตั้งเตารับไฟฟา     แลวเสร็จ 100 % 
5.9 งานติดตั้งพื้นลามิเนต      แลวเสร็จ 100 % 
5.10 งานติดตั้งพรมปูพื้น                         แลวเสร็จ 100 % 
5.11 งานติดตั้งมาน                         แลวเสรจ็ 100 % 
5.12 สงแบบ As built drawing       
5.13 สงคูมือปฏิบัติงาน 

  และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ  ครบถวน  ถูกตองตามรูปแบบ รายการและ
สัญญาทุกประการ  (กําหนดเวลา 50 วัน) 
 
๖. วงเงินในการจัดจาง 
 วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เปนเงิน ๙,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เกาลานหาแสนบาทถวน) ดวยเงิน
งบประมาณรายจาย งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

๗. ราคากลางในการจัดจาง 
 ราคากลางในการจัดจาง ไดกําหนดไวเปนเงินท้ังสิ้น ๙,๗๔๗,๙00.- บาท (เกาลานเจ็ดแสนสี่หมื่น   
เจ็ดพันเการอยบาทถวน) ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไป
ตามนั้น ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางงานเอง จะนําราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพ่ิมเติมในภายหลังไมได 
 
๘. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใช
เกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น โดยพิจารณาคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกตองครบถวน  
ซึ่งไดคะแนนรวมที่ถวงน้ําหนักแลว คะแนนรวมสูงสดุเปนผูที่ไดรับการคัดเลือก 
 ๘.๑ เกณฑราคา        ใหน้ําหนักรอยละ 40  
         คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ๘.๒ เกณฑอ่ืนประกอบ                                        ใหน้ําหนักรอยละ 60  
               มาตรฐานของสินคาหรือบริการ                     คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      ๘.๒.๑ ความเหมาะสมของผูประกอบการ ใหน้ําหนักรอยละ 20   
              พิจารณาจากศักยภาพ ความพรอม ขีดกําลังความสามารถในการทํางานใหสัมฤทธิ์ผล/
ผลงานและประสบการณของผูยื่นขอเสนอ                

                                                /ผลงาน... 
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- ผลงานประเภทเดียวกันของงานท่ีประกวดราคาจาง  
- วงเงินสูงสุดของผลงานของงานท่ีประกวดราคาจาง 

                               
  ๘.๒.2 การพัฒนารายละเอียดการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพงาน ใหน้ําหนักรอยละ 80 
                   พิจารณาจากคุณภาพการตอบสนองวัตถุประสงคของการใชงานหองประชุมในระยะยาว และ
ภาพลักษณของสถาบันฯ ในการเปนหนวยงานจัดประชุมระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยการเสนอ
ความทันสมัยภายในหองประชุมของสถาบัน ฯ  ภายใตกรอบราคากลางหรือกรอบวงเงินการในเสนอราคา การ
พัฒนารายละเอียดการออกแบบหรือกรอบแนวคิดภาพรวมของการวางผังแบบแปลนแผนงานใชงานไดดี ระบบ
ทํางานไดถูกตอง ตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยใหผูเสนอราคาเสนอเอกสารประกอบแบบ ภาพสามมิติ
แสดงทัศนียภาพ (3Dimension Perspective) แบบแปลน รายละเอียดประกอบแบบ ขอกําหนดคุณสมบัติตรง
ตามรายละเอียด การตกแตงบรรยากาศ และความคุมคาของการใชงบประมาณ ตามที่สถาบันเห็นสมควร 
   
 การใชคะแนน 
 ๑. คะแนนเกณฑราคา พิจารณาจาก 
     คะแนนจากราคาที่เสนอ ๑๐๐ – ( (ผลตางราคาของผูยื่นขอเสนอกับราคาของผูยื่นขอเสนอราย
ต่ําสุด / ราคาของผูยื่นขอเสนอราคาต่ําสุด) x 100) 
 ๒. คะแนนเกณฑอ่ืนประกอบ พิจารณาจาก 
     คะแนนรวมจากหัวขอของมาตรฐานสินคาหรือบริการขางตน 
 3. คะแนนรวมของผูยื่นขอเสนอแตละราย พิจารณาจาก 
     ๓.๑ คะแนนเกณฑราคาที่ถวงนํ้าหนักแลว   (คะแนน x น้ําหนัก) / ๑๐๐ 
     ๓.๒ คะแนนเกณฑอ่ืนประกอบที่ถวงน้ําหนักแลว  (คะแนน x น้ําหนกั) / ๑๐๐ 
     คะแนนรวมของผูเสนอราคาแตละราย ๓.๑ + ๓.๒ 

๙. ผูย่ืนขอเสนอตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังน้ี  
  ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานรับจางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา 
๔,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ลานเจ็ดแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานเอกชนที่สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีเชื่อถือ  

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง  
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซึ่งไดทําขอตกลงเปน
หนังสือ หรือทําสัญญาจางแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางดังกลาวที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่สถาบันฯ ไดรับหมอบงานโดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรบัแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๑. มาตรฐานฝมือชาง 
 ผูรับจางตกลงเปนเงื่อนไขสําคัญวาผูวาจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน สถาบันของทางราชการและสถาบันเอกชนที่ทางราชการ 

 
/12.รายละเอียด... 
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รับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศกึษาท่ี ก.พ.รับรองใหเขารับ
ราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมชีางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละ
สาขาชาง ดังตอไปนี้  
  ๑๑.๑ ชางกอสราง หรือชางโยธา  
  ๑๑.๒ ชางไฟฟา 
  ๑๑.๓ ชางเครื่องกล 
๑๒. รายละเอียดอื่นๆ 
                    ๑๒.๑ ใหผูย่ืนขอเสนอจัดทําขอเสนอเปรียบเทียบดานคุณลักษณะเฉพาะระบบงานไฟฟาและ
สื่อสาร และงานครุภัณฑระบบเสียงตามรูปแบบดังนี้ (เอกสารแนบ 1) 

หัวขอ/รายละเอียด ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ เอกสารอางอิง/แคตตาล็อก 
ระบุคุณลกัษณะเฉพาะ
ตามที่สถาบันฯกําหนด 

ร ะ บุ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ 
ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอเพื่อ
เปรียบเทียบ 

๑. ใหระบุเอกสารอางอิง หมายเลขหนาและ
หรือหัวขอจากเอกสารอางอิง 
๒. ใหทําเครื่องหมายที่หัวขอนั้นๆใน
เอกสารอางอิงของผูยื่นขอเสนอเปรียบเทียบ 

 
   1๒.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล ไมนอยกวา 5 ป จากผูผลิตหรือ
ตัวแทนจําหนายในประเทศไทยของงานระบบไฟฟาและสื่อสาร และงานครุภัณฑระบบเสียง 
                   12.3 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในกรณีที่ดําเนินการกอสรางแลวทําใหอาคารที่อยูใกลเคียง 
หรือถนน หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพยสินของสถาบันฯ เสียหาย โดยซอมแซมใหอยูในสภาพดีดังเดิม
หรือตองชดใชในราคาท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสถาบันฯ กําหนด 
  1๒.4 ผูรับจางจะตองดําเนินการประสานงานกับสถาบันฯ เพ่ือขอใชไฟฟาและน้ําประปา 
เปนการชั่วคราวในการกอสราง ทั้งนี้ผูรับจางเปนผูรบัผิดชอบคาใชจายดังกลาวทั้งหมด 
  1๒.5 ผูรับจางจะตองเสนอแผนงานกอสราง (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดข้ันตอนวิธีการ
ทํางานและเวลาที่ใชในการกอสราง อัตรากําลังของเครื่องจักร พรอมรายชื่อผูรับผิดชอบโครงการผูควบคุมงาน 
โดยเสนอแผนดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบกอนเขาดาํเนินการกอสราง 
  1๒.6 ผูรับจางตองแจงรายชื่อผูเขาดําเนินการกอสรางทั้งหมด ตลอดจนการเขา – ออก ของ
ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานใหสถาบันฯ ไดทราบ และจะตองควบคุมดูแลไมใหเกิดความ
เดือดรอนรําคราญ หรือทําความสกปรก โดยปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของสถาบันฯ อยางเครงครดั 
  1๒.7 ผูรับจางตองลอมบริเวณกอสรางใหมีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของ
เจาหนาที่ ผูปวย และผูมารับบริการที่สัญจรไปมา  
  1๒.8 สถาบันฯ ไมอนุญาตใหคนงานของผูรับจางพักในบริเวณของสถาบันฯ เวนแตในกรณี  
มีความจําเปนจะตองดูแลรักษาทรัพยสินของผูรับจาง การอนุญาตใหเปนดุลพินิจของสถาบันฯ 
  ๑๒.9 ผูรับจางตองตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง สวมหนากากอนามัย
ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคของสถาบันฯ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการ  
      (นางสุนทรี รอดปรชีา)   
 

ลงชื่อ.............................กรรมการ  
 (นายณรงคฤทธิ์ รัตนประทุม)  
 

ลงชื่อ.............................กรรมการ  
     (นายอิสเรศ วงษฝุง)  
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รายละเอียดประกอบรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) 
๑. งานฝาเพดาน  
 ๑.๑ ขอ 1.2.2 ขอ 1 ดังน้ี 

- ฝาเพดานชนิดกันความรอน และกันเสียง 

- แผนยิบซั่ม รวม EPS โฟม ความหนารวมไมนอยกวา 44 มิลลิเมตร 

- โครงเครงหลักระยะหาง ไมเกิน 0.80 เมตร โครงเครารองระยะ 0.4 เมตร 
- โครงซีลายเบอร 24 

๒. งานผนัง-ผิวผนัง  
   ๒.๑ ขอ ๑.๒.๓ ขอ ๑ ผนังกันเสียงโครงเครงสังกะสี ดังนี้ 

- โครงซี สังกะสี ความหนา 0.4 ม.ม. 
- ระยะโครงเครงความหางระยะ 0.40 ม. 

- ยิบซั่มความหนา 12 มม. 
   2.2 ขอ ๑.๒.๓ ขอ ๒ ฉนวนกันเสียง ดังน้ี  

- ความหนาไมนอยกวา 50 มม. 
- ความหนาแนนไมนอยกวา 40 กก./ลบ.ม 

- สามารถกันเสียง และกันความรอน 

- เปนวัสดไุมติดไฟ และไมเก็บความชื้น 
   2.3 ขอ ๑.๒.๓ ขอ ๔ แผนพลาสติกลามิเนต สาํหรับผนังตกแตง ดังนี้ 

- ความหนาไมนอยกวา 0.7 มิลลิเมตร 

- ใชสําหรับติดตั้งงานไม และงานลามิเนตโดยเฉพาะ 

- กาวยางคุณภาพด ี
   2.4 ขอ ๑.๒.๓ ขอ 5 และ ๖ ผนังผาบุ 

- เปนผาไหมอยางดี 

- ฟองยางความหนาไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร  

- แผงผาบุมีขอบไมลบมุมโดยรอบ 

- แผงหลังตองมีไมอัดกรุหลัง ความหนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร 
   2.5 ขอ ๑.๒.๓ ขอ 11 ผนังกระจก นิรภัย  

- กระจกนิรภัยสีใส 

- ความหนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร  

- กรอบอลูมิเนียม ตัวยู ความหนาไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร  

- ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 
 
 

/๓.งานพื้น... 
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๓. งานพื้น-ผิวพื้น 
๓.๑ ขอ ๑.๒.๔ ขอ 1 ปรับแตงซอมผิวพื้น ดังนี้ 

- ปรับแตงพื้นเดิมดวยปูนฉาบผิวบางกอนการติดตั้ง 
๓.๒ ขอ ๑.๒.๔ ขอ ๒ และ ๓ ดังนี้ 

- งานพรมปูพื้นความสูงขนพรมอยูระหวาง 3.5 - 5 มิลลิเมตร  

- พรมปูพื้นนํ้าหนักพรม ไมนอยกวา 16 ออนซ/ตารางหลา  
- พรมปูพื้นน้ําหนักรวม ไมนอยกวา 4,145 กรัม/ตารางเมตร 

๓.๓ ขอ ๑.๒.๔ ขอ ๕ ดังนี้ 

- กระเบื้องยางลายไม ความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 

- กระเบื้องยางมีของชั้นวัสดุ ไมนอยกวา 3 ชั้น 

- กระเบื้องยางชนิดมีฟลมเคลือบ 

๔. งานประตูพรอมอุปกรณ 

 ๔.๑ ขอ ๑.๒.๕ ติดตั้งประตูไมบานเลื่อน ดังนี้ 

- ประตไูมบานเลื่อนภายในบานติดตั้งฉนวนกันเสียงเต็มบาน 
- ความหนาของบานประตู ไมนอยกวา 45 มิลลิเมตร 

- อุปกรณบานเลื่อน รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 80 กิโลกรัม/บาน 

- มีตัวหยุดบานประตู 

- ไมมเีสยีงรบกวนขณะเลื่อน 

- สามารถปรับระดับความสูงต่าํของบานประตูได 

- ติดตั้งซีลกันเสียงทําดวยยางโพลีเมอร ระหวางสันบานประตู สีเดยีวกับประตู 

- ติดตั้งซีลกันเสียงทําดวยยางโพลิเมอร ระหวางบานประตู กับวงกบ รูปสามเหลี่ยม 

- ติดตั้งซีลกันเสียงใตบานทําดวยยางโพลิเมอร รูปหาเหลี่ยม 

- มือจับประตูบานเลื่อนทําดวยแสตนเลส ความยาวไมนอยกวา 800 มิลลิเมตร 
๔.๒ ขอ ๑.๒.๕ ขอ ๖ ประตูกระจกนิรภัย ดังนี้ 

- ประตกูระจกบานเปลื่อยกระจกใส ชนิดนิรภัย ความหนาไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร 

- อุปกรณประตูกระจกทําดวยสแตนเลส 

- มือจับประตูกระจกทําดวยสแตนเลส ความยาวไมนอยกวา 1 เมตร เสนผานศนูยกลางไมนอย
กวา 32 มิลลิเมตร 

๕. งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
  ๕.๑ ขอ 1.๓ ขอ 1 และ ขอ 2 หลอดไฟสําหรับโคมดาวไลท รายละเอียดดังนี้  

- หลอดไฟ LED retrofit ขั้ว MR16 GU5.3 ชนิด Constant Current 

- มีคาความสวางไมนอยกวา 560 lumen 

- มีประสิทธิภาพอยูท่ี 80 lm/W 

- มีคามุมสองสวาง ( Beam Angle ) อยูที่ 24 หรือ 36 องศา  

- ใชคูกับหมอแปลงไฟ LED Constant Current ชนิด 0-10V หรือ 1-10V 

/อุณหภูมิ... 
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- อุณหภูมิสีหลอดที่ 4500K สําหรับในบริเวณหองประชุมและอุณหภูมิ 1800-2700k (Dim 

to warm) สําหรับในบริเวณโถงทางเขาหองประชุม 

- มีแผนระบายความรอนแบบอลูมิเนียม 

- คาดัชนีความถูกตองของสี ( CRI ) มากกวา 90 

- มีการรับประกันไมนอยกวา 3 ป ( ดวยการใชงาน 24 ชั่วโมงตอวัน ) 
๕.๒ ขอ 1.๓ ขอ ๔ และ ๖ เสนไฟริบบิน LED strip light 14.4W/M รายละเอียดดังน้ี 

- ไฟเสน LED 14.4W/m. 24V สามารถปรับหรี่แสงสวางได  

- ใชแรงดันไฟระดับ 24V DC 

- ชุดไฟเสนมีกําลัง 14.4W/m 

- อุปกรณมีมาตรฐานการปองกันฝุนและน้ําในระดับ IP 20 

- หลอดไฟใหอุณหภูมิสี 4500K 

- คาดัชนีความถูกตองของสี ( CRI ) มากกวา 90 
๕.๓ ขอ 1.๓ ดังน้ี อุปกรณระบบควบคุมแสงสวาง มีรายละเอียดและอุปกรณตาง ๆ ดังน้ี 

๕.๓.๑ อุปกรณแหลงจายไฟของระบบ KNX ตามขอ 12 มีรายละเอียดดังนี้ 

- มีชองสําหรับตอไฟฉุกเฉิน สําหรับอุปกรณ DALI /EIB/KNX ชนิด Integrated Choke 

- มีปุม Reset เพื่อใหระบบกลับเขาสูสภาวะเริ่มตนใหม 

- รองรับแรงดันไฟขาเขาที่ 230 V AC 

- ใชกําลังไฟปกติที่ 24 วัตต และกําลังสูงสุดที่ 55 วัตต 

- ใชแรงดันไฟปกตขิอง EIB/KNX ที่ 30 V DC, SELV 

- ใชกระแสปกติที่ 640 มิลลิแอมป 

- มีชองตอขาออกแบบ EIB/KNX จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง พรอมดวย integrated choke  

- มีไฟบงบอกสถานะการทํางานแบบ LED โดยไฟสีเขียวแสดงถึงสถานะแรงดันไฟในระดับ และ

ไฟสีแดงแสดงถึงสถานะแรงดันไฟในระดับท่ีสูงเกินปกติ หรือลัดวงจร 

- อุปกรณสามารถทํางานในชวงอุณภูมิที่  – 5 °C ถึง + 45 °C 

- อุปกรณสามารถทํางานในระดับความชื้นสูงสุดนอยกวา 90% ของความชื้นสัมพัทธ 

- มีชองตอแบบ EIB/KNX output เปนแบบ Bus connection Terminal (black/red) 

- มีมาตรฐาน Certification ของ EIB / KNX-certified หรือเทียบเทา หรือดีกวา 

๕.๓.2 อุปกรณ Dimming Actuator สําหรับควบคุมการปรับแสงสวาง ตามขอ 14 มีรายละเอียดดงันี้ 

- ใชควบคุมการปรับแสงสวางตั้งแต 0 V ถึง 10 V ตอชอง 

- มีชองตอสําหรับควบคุมไมนอยกวา 4 ชอง 

- มี relay สําหรับตัดตอไฟ 

- มีปุม Manual สําหรับควบคุมโดยมือหากอุปกรณขัดของ 

- อุปกรณใชกระแสไฟฟาปกติที่ 10 mA 

 

/กระแสไฟ… 
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- กระแสไฟขาออกของชองสญัญาณ Dim : 24mA และแรงดันไฟที่ 0-10V ตอชอง 

- การทนกระแสไฟของรีเลยตอชองสูงสุด : 10A ที่แรงดัน 220-250V AC (50/60Hz) 

- เปนอุปกรณชนิดไมติดไฟ ( Non-Flammable ) 

- อุปกรณสามารถทํางานในชวงอุณหภูมิท่ี – 5 °C ถึง + 45 °C 

- อุปกรณสามารถทํางานในระดับความชื้นสูงสุดนอยกวา 90% ของความชื้นสัมพัทธ 

-  เปนอุปกรณที่มีมาตรฐานการปองกันฝุนและน้ําในระดับ IP 20 

- มีมาตรฐาน Certification ของ EIB / KNX หรือเทียบเทา หรือดีกวา 

๕.๓.3 อุปกรณ Switch Sensor และ Body gateway ตามรายละเอียดขอ 15 และขอ 16

สําหรับปด/เปดไฟแสงสวาง รายละเอียดดังนี้ 

- เปนแบบ Toggle 

- มีไฟ LED แสดงสถานะปด/เปด ไฟแสงสวางที่แตละ Rocker Local Switch 

- สามารถแยกสวิทชออกจาก Bus Coupler Unit ได 

- กรณีที่สวิทชเสียสามารถเปลี่ยนเฉพาะหนาสวิทชที่เสียได โดยไมจําเปนตองเปลี่ยน BCU  

- อุปกรณตองรองรับแรงดันไฟ 30 V DC  

- อุปกรณตองสามารถจายกระแสไฟไดในชวง 10-18 mA 

- จํานวนปุม  : 2, 4, 6, 8 หรือ 10 ปุม ใชคูกับสวนควบคุม BCU  

- อุปกรณมีฟงกชั่นการทํางานอยานอยดังนี้ การควบคุมเปดปด ควบคุมการปรับหรี่แสงสวาง 

ควบคุมบรรยากาศ รองรับ(อุปกรณเสริม) การควบคุมมาน เครื่องปรับอากาศ และควบคุมการทํางาน

แบบกลุมได (master control) 

- อุปกรณสามารถทํางานในชวงอุณหภูมิท่ี – 10 °C ถึง + 70 °C 

-  ตองเปนอุปกรณชนิดไมติดไฟ ( Non-Flammable ) 

- ตองเปนอุปกรณท่ีมีมาตรฐานการปองกันฝุนและน้ําในระดบั IP 20 

- ตองมีมาตรฐาน Certification ของ EIB / KNX หรือเทียบเทา หรือดีกวา 
๕.๓.๔ อุปกรณ KNX Bus coupler และ Control element ตามขอ 17 และขอ 18 มี

รายละเอียดดังนี้ 

- ตองเปนอุปกรณสําหรับเก็บคา Parameter ตางๆของชุดสวิทช เพื่อใชตั้งคาโปรแกรมของ 

Logic / Scene ของชุดหลอดไฟตางๆ 

- สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขคา Parameter ตางๆดวย ETS Software 

- อุปกรณตองรองรับการใชแรงดันไฟ 24 V DC 

- ผานมาตรฐานความปลอดภัย SELV (Safety Extra Low Voltage) 

- อุปกรณสามารถทํางานในชวงอุณหภูมิท่ี – 5 °C ถึง + 45 °C 

- ตองเปนอุปกรณท่ีมีมาตรฐานการปองกันฝุนและน้ําในระดบั IP 20 

- ตองมีมาตรฐาน Certification ของ EIB / KNX หรือเทียบเทา หรือดีกวา 
 

/๖.งานครภุัณฑ... 
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๖. งานครุภัณฑระบบเสียง พรอมติดตั้งอุปกรณทั้งหมดทุกรายการและแบบแผนผงั (Diagram) 
๖.๑ เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล ขนาดขาเขา 16 ชองสัญญาณ ขนาดขาออก 8 
ชองสัญญาณ 

- เปนเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลรองรับสัญญาณขาเขาไมนอยกวา 40 ชอง 

- มีชองสัญญาณขาเขาแบบ XLR Balanced จํานวนไมนอยกวา 16 ชอง 

- มีชองสัญญาณขาเขาแบบ TRS Balanced จํานวนไมนอยกวา 6 ชองสัญญาณ 
- มีชองสัญญาณขาออกแบบ XLR Balanced จํานวนไมนอยกวา 8 ชองสัญญาณ 

- มีชองสัญญาณขาออกแบบ TRS Balanced จํานวนไมนอยกวา 6 ชองสัญญาณ 

- รองรับการทํางานแบบ 16 aux buses, 6 matrices, main LRC หรือมากกวา 

- รองรับการบันทึกการตั้งคาไมนอยกวา 100 Scenes 

- รองรับการทํางานของ FX Plug-Ins หรือมากกวา 

- รองรับการเลือกใชงานกราฟฟกอีคิว ไดไมนอยกวา 30 ยานความถี่  

- มีชองเสียบแบบ USB Type A และ USB Type B เปนอยางนอย 

- มีชองตอ Ethernet แบบ RJ45 สาํหรับการควบคุมภายนอก 

- มีจอมอนิเตอรหลักแสดงผลการทํางานขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว TFT LCD, 800 x 480 
Resolution 

- มีจอมอนิเตอรแสดงผลการทํางานเปนแบบ LCD with RGB Colour Backlight หรือดีกวา 

- รองรับการเชื่อมตอแบบ AES50 ไมนอยกวา 2 ชอง 

- คาความลาชาในการรับสงสัญญาณไมมากกวา 0.8 ms  

- คาความลาชาในการรับสงขอมูลในเครือขายไมเกิน 1.1 ms 
- A/D, D/A Conversion รองรับการทํางานแบบ 96 kHz หรือดีกวา 

- รองรับใช Application ควบคุมการทํางานจากภายนอกได เปนอยางนอย 

- รองรับการบันทึกขอมูล และเลนไฟลเสียงผาน หนวยความจําชนิด SD/SDHC 

- รองรับบันทึกสัญญาณเสียง เขารหัสแบบ PCM โดยเปนไฟล WAV แบบไมบีบอัดขอมูล 

- ระดับเสียงรบกวนภายใน -85 dB ที่ Unity gain  

- รองรับระดับสัญญาณขาเขาสงูสุด +21 dBu 

- รองรับความแรงของสัญญาณขาออกระดับปกติ +4 dBu และสูงสุด +21 dBu 

- ระบบประมวลผล มีความละเอียดไมนอยกวา 40 Bit floating point 

- มีคาความตานทานของสัญญาณขาออกแบบ XLR Connectors (Balanced) 50 ohms 
หรือนอยกวา 

- มีคา Dynamic Range สําหรบัสัญญาณอนาล็อก 106 dB  

- มีคา Dynamic Range สําหรบัสัญญาณดิจิตอล 109 dB 

- รองรับการทํางานในชวงแรงดนัไฟฟา 100-240 VAC 
 
 
 

/๖.๒ เครื่องรับสง... 
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๖.๒ เครื่องรับสงสัญญาณเสียงแบบเน็ตเวิรค ขนาดขาเขา 16 ชองสัญญาณ ขนาดขาออก 8 
ชองสัญญาณ 

- สามารถรับสัญญาณขาเขาแบบ XLR ไดไมนอยกวา 16 ชอง 

- สามารถสงสัญญาณออกแบบ XLR ไดไมนอยกวา 8 ชอง 

- มีชองตอ AES50 เพื่อเชื่อมตอสัญญาณกับเครื่องผสมสัญญาณไดไมนอย 2 ชอง 

- มีชองตอ USB จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองตอสัญญาณดิจิตอลออดิโอขาออกแบบ ADAT จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
- มีชองตอ ULTRANET จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองสําหรับเชื่อมตอสัญญาณแบบ AES/EBU 

- มีชอง Midi in และ Midi out อยางละไมนอยกวา 1 ชอง 

- ดานหนาเครื่องมปีุม Mute All 

- ตัวเคร่ืองมีขนาดไมนอยกวา 2U 

- การทํางานของภาคจายไฟเปนแบบ Auto-ranging universal switch-mode 
๖.๓ เครื่องปรับแตงสญัญาณเสียง แบบดิจิตอล ขนาด 24 ชอง 

- เปนเครื่องปรับแตงสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลพรอมโปรแกรมควบคุม 

- เครือ่งปรับแตงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลประมวลผลและควบคุมสัญญาณเสียงดวย
โปรเซสเซอร 

- มีชองสัญญาณ Analog Input รับสัญญาณ Line และ Mic พรอม Phantom Power     
ไมนอยกวา 8 ชอง 

- มีชองสัญญาณ Analog Output ไมนอยกวา 8 ชอง 

- สามารถรองรับ Analog Input หรือ Output ไดไมนอยกวา 16 ชอง 

- รองรับการสื่อสารผานระบบ Audio Network ไดไมนอยกวา 128 ชอง    

- รองรับการสื่อสารผานระบบ USB Audio ไดไมนอยกวา 16 ชอง 

- มีชองตอ RS 232 สําหรับใชงานรวมกับอุปกรณควบคุมภายนอกอื่นๆ  ไมนอยกวา 1 ชอง   

- สามารถปรับรวบรวมผสมสัญญาณการทํางาน Mixers, Equalizers, Filters, Crossovers, 
Routers, Delays, Real Time Analyzers, Control, Meters, Generators, Gated Automatic 
Mixers ได 

- มี GPIO แบบ 16x16 Pin 

- สามารถรองรับการเชื่อมตอกับระบบโทรศัพทแบบอนาล็อก (POTS telephone Interface) 

- สามารถรองรับการเชื่อมตอกับระบบโทรศพัทแบบดิจิตอล (VIP Softphone Interface) 

- การแสดงผลของหนาจอเปน OLED Display  

- การตอบสนองความถี่ขาเขาไมแคบกวา 20Hz-20KHz @ +21 dBu หรือ +0.05 dB/-0.5dB 
- การตอบสนองความถี่ขาออกไมแคบกวา 20Hz-20KHz @ +21 dBu หรือ +0.2 dB/-0.5dB 

- มีคาความผิดเพี้ยนทางฮารโมนิครวม @ -10 dBu Sensitivity ไมมากกวา 0.0006%   

- มีคาสัญญาณขาเขา DYNAMIC RANGE @ -10 dBu Sensitivity ไมนอยกวา 104.6dB 

- การ Sampling Rate ไมนอยกวา 48 kHz. 

- มีระบบประมวลผลแบบ AD/DA converters ที่ 24-bit 
/๖.๔ เครื่องขยายเสียง... 
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๖.๔ เครื่องขยายเสียง แบบโวลตลายขนาด 300 วัตต 2 ชอง 

- กําลังขับขาออกที่ 8, FTC 20 Hz–20 kHz, 0.1% THD ขนาดไมนอยกวา 185 วัตต     

- กําลังขับขาออกที่ 4, FTC 20 Hz–20 kHz, 0.1% THD ขนาดไมนอยกวา 280 วัตต   

- กําลังขับขาออกที่ 70V or 100V/50Hz – 16 kHz/0.5% THD ขนาดไมนอยกวา 300 
วัตต     

- กําลังขยายแบบโวลตลายน 600 วัตต ที่ 140 โวลต แบบบริดจโมโน   

- ความถี่ตอบสนองตั้งแต 20 – 20,000 Hz หรือดีกวา  

- Signal to Noise (20 Hz–20 kHz) ที่ 100dB. หรือดีกวา 

- ความตานทานขาเขา 10 k unbalanced    

- Input Sensitivity at 8 ท่ี 1.15 V  

- Voltage Gain 8 ที่ 30.5 dB   
- ชนิดวงจรขับ (Output Circuitry) แบบ Class AB   

- คาความผิดเพี้ยน ไมเกิน 0.01% 

- Damping Factor ไมนอยกวา 200  

- เปนเครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ พรอมที่ปรับระดับเสียงแยกซายขวา  

- มีไฟ LED แสดงสถานะสัญญาณเขาและ CLIP เปนอยางนอย 

- มีวงจรปองกันการเสียหายของเครื่องขยายเสียง  

- ระบบระบายความรอนแบบพัดลม 
๖.๕ ลําโพงเพดาน ขนาดกําลังขับ 30 วัตต 6 นิ้ว 

- เปนลําโพงชนิดติดเพดาน 
- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว เปน Polypropylene cone หรือเทียบเทา หรือดีกวา 

- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 0.86 นิ้ว ชนิด Silk dome tweeter หรือเทียบเทา 
หรือดีกวา 

- Frequency Range (-10 dB) ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 65Hz – 20kHz 

- System Sensitivity (1w @ 1m) ไมนอยกวา 89 dB SPL 

- มุมกระจายของเสียงไมนอยกวา 110 องศา 

- สามารถรองรับกําลังขยาย (Continuous) ไมนอยกวา 104 วัตต 

- สามารถรองรับกําลังขยาย (Peak) ไมนอยกวา 110 วัตต 

- มีคาความตานทาน Nominal Impedance 8 โอหม  

- สามารถปรับเลือกการใชงานแบบ 70V หรือ 100V ได ที่ 30, 15, 7.5, 3.7, 1.9 watts  

- วัสดุตูลําโพงทํามาจาก Galvanized steel หนาลําโพงเปนชนิด Painted Steel หรือดีกวา  

- มีมาตรฐานความปลอดภัย UL-1480, UL2043 
 
 
 

 
/๖.๖ ลําโพงเพดาน... 
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๖.๖ ลําโพงเพดานเสียงต่ําขนาดกําลังขับ 60 วัตต ชนิด 8 นิ้ว 

- เปนลําโพงชนิดติดเพดานเสียงต่ํา 

- ลําโพงเสียงต่ําขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว ชนิด Polypropylene cone woofer หรือเทียบเทา 
หรือดีกวา 

- Frequency Range (-10 dB) ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 28Hz – 208Hz หรือ
เทียบเทา หรือดีกวา 

- System Sensitivity (1w@1m) ไมนอยกวา 92 dB 

- มีวงจร Filter ไมนอยกวา 120Hz low-pass   

- สามารถรองรับกําลังขยาย (Continuous) ไมนอยกวา 112 วัตต 

- สามารถรองรับกําลังขยาย (Peak) ไมนอยกวา 118 วัตต 

- มีคาความตานทาน Nominal Impedance 8 โอหม  

- สามารถปรับเลือกการใชงานแบบ 70V หรือ 100V ได ที่ 30, 15, 7.5, 3.7, 1.9 watts 

- วัสดุตัวลาํโพงทาํมาจาก High impact polystyrene baffle on a steel enclosure หนา
ลําโพงเปนชนิด Painted aluminum หรือดีกวา  

- มีมาตรฐานความปลอดภัย UL-1480, UL2043 
๖.๗ ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ แบบ 2.4 Ghz 

- เปนไมโครโฟนไรสายแบบมือถือชนิดคู    

- ตัวเคร่ืองรบัสัญญาณไมโครโฟนสามารถติดตั้งบน Rack 19 นิ้วได    

- มีไฟแสดงสญัญาณการทํางานของเครื่อง   
- ตัวรบัสงสัญญาณสามารถแยกออกจากตัวรับได ใช Connector แบบ RJ45   

- สามารถเชื่อมตอตัวเครื่องรบัสงสัญญาณไดสูงสุด 5 เครื่อง โดยใช Connector แบบ RJ12  

- เครื่องรบัสัญญาณมีชวงความถี่ท่ีใชงาน 2.4 GHz (ISM band)    

- ความถี่ตอบสนอง 20 Hz – 20 kHz หรือดีกวา   

- มีคาไดนามิคเรนสไมนอยกวา 109 dB  

- คุณภาพเสียงแบบ 24 bit / 48 kHz, sampling frequency  

- ความถีต่อบสนองของสัญญาณเสียงระหวาง 3.8ms หรือดีกวา  

- มีคาความเพี้ยน ( Distortion ) ไมเกิน < 0.05% typical  

- ใชไฟ 12 VDC     

- ตัวเคร่ืองสงมีกําลังสงไมต่ํากวา 10 mW 
- ใชแบตเตอรี่ขนาด 2 x 1.5V AA หรือดีกวา 

- สามารถใชงานไดนานไมนอยกวา 7 ชั่วโมง     

- มีจอแอลซีดีแสดงสถานะการทํางาน    

- ชนิดของไมโครโฟนเปนแบบไดนามิกไมโครโฟน 
 

/๖.๘ ไมโครโฟน... 
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๖.๘ ไมโครโฟนไรสายชนิดหนีบปกเสื้อ แบบ 2.4 Ghz 

- เปนไมโครโฟนไรสายแบบหนีบปกเสื้อชนิดคู    

- ตัวเคร่ืองรบัสัญญาณไมโครโฟนสามารถติดตั้งบน Rack 19 นิ้วได    

- มีไฟแสดงสญัญาณการทํางานของเครื่อง   

- ตัวรบัสงสัญญาณสามารถแยกออกจากตัวรับได ใช Connector แบบ RJ45  

- สามารถเชื่อมตอตัวเครื่องรบัสงสัญญาณไดสูงสุด 5 เครื่อง โดยใช Connector แบบ RJ12  

- เครื่องรบัสัญญาณมีชวงความถี่ท่ีใชงาน 2.4 GHz (ISM band)   

- ความถี่ตอบสนอง 20 Hz – 20 kHz หรือดีกวา  

- มีคาไดนามิคเรนสไมนอยกวา 109 dB 

- คุณภาพเสียงแบบ 24 bit / 48 kHz, sampling frequency 

- ความถีต่อบสนองของสัญญาณเสียงระหวาง 3.8ms หรือดีกวา 

- มีคาความเพี้ยน ( Distortion ) ไมเกิน < 0.05% typical  
- ใชไฟ 12 VDC     

- ตัวเคร่ืองสงมีกําลังสง 10 mW หรือดีกวา 

- ใชแบตเตอรี่ขนาด 2 x 1.5V AA หรือดีกวา     

- สามารถใชงานไดนานไมต่ํากวา 7 ชั่วโมง    

- มีจอแอลซีดีแสดงสถานะการทํางาน  
- ชองตอสัญญาณไมคแบบ 4 PIN Screw down cW-Style Connector หรือดีกวา 

- Lavalier Microphone ชนิด Cardioid Condenser Microphone หรือดีกวา 
๖.๙ ไมโครโฟนแบบมีสายชนดิไดนามิก 

- เปนไมโครโฟน ชนิด  Dynamic   

- มีการรับสัญญาณเสียง (Polar Pattern) แบบ Hyper cardioid   

- ความถี่ตอบสนอง ไมนอยกวา 40Hz – 16,000 Hz  . 

- ความไวในการรบัสัญญาณระหวาง –55 dB (1.7 mV) re 1V at 1 Pa หรือดีกวา   

- มีความตานทาน 300 โอหม   
๖.๑๐ ขาตั้งไมคโครโฟนชนิดตั้งโตะ 

- สามารถปรับโคงงอได  
- เปนฐานตองเปนโลหะมีความมั่นคงในการใชงาน   
- สามารถใชงานกับไมโครโฟนไดอยางเหมาะสม 

๖.๑๑ ขาตั้งไมคโครโฟนชนิดตั้งพื้น 
- ทําจากวัสดุที่แข็งแรง โครงสรางหลักทําจากสเตนเลส   
- สามารถปรับระดับขึ้นลงได   
- สามารถใชงานกับไมโครโฟนไดอยางเหมาะสม 

 
/6.12 ตูเหล็ก... 
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๖.๑๒ ตูเหล็กเก็บอุปกรณ แบบ 19 นิ้ว Rack 19" 15 U 
- ตูเหล็ก ขนาด 60 x 60 x 90 ซม. มีลอเลื่อน พรอมฝาปดมิดชิด      
- มีพัดลมระบายอากาศดานบนตู 2 ชอง   
- มีบานเปด-ปด และหนาตูโปรงใส 
- มีลอ 4 ลอ ทําจาก Nylon Six  
- พัดลมขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว จํานวน 2 ตัว พรอมตะแกรง        
- สามารถติดตั้งเขากับตูเก็บอุปกรณมาตรฐานได    
- มีชองเสียบไฟสําหรับอุปกรณ ไมนอยกวา 6 ชอง 

๖.๑๓ เครื่องขยายชองควบคุมอุปกรณ 

- มี Network Connector แบบ RJ-45 Network Speed 100Mbps, Full Duplex หรือ
ดีกวา   

- ใชไฟ Range: 5V-24V 
- มี Port RS232 Bi-directional จํานวน 2 ports      

- มี Port IR Ports/Sensor Inputs จํานวน 3 ports     

- มี LED แสดงสถานะทํางานของ IR/Sensor     

- มี IR Learning มาพรอมกับเครื่องขยายอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ      
- รองรับการเชื่อมตอแบบ TCP หรือ HTTP API เปนอยางนอย 

๖.๑๔ โปรแกรมสําหรับบริหารจัดการควบคุมอุปกรณแบบอัตโนมัติ แบบที่ 1 

- โปรแกรมสามารถใชงานรวมกับเคร่ืองปรับแตงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาด 24 ชอง     

- เปนโปรแกรมที่ใชจัดการอุปกรณ โดยสั่งงานจากจอควบคุมชนิดสัมผัส  

- เปนโปรแกรมที่ใชจดการอุปกรณควบคุมไฟฟาแสงสวางแบบอัตโนมัติ    
๖.๑๕ โปรแกรมสําหรับบริหารจัดการควบคุมอุปกรณแบบอัตโนมัติ แบบที่ ๒ 

- โปรแกรมสามารถใชงานรวมกับเคร่ืองปรับแตงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาด 24 ชอง     

- เปนโปรแกรมที่ใชจัดการอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ โดยคอมพิวเตอร  

- เปนโปรแกรมที่ใชจัดการอุปกรณควบคุมไฟฟาแสงสวางแบบอัตโนมัติ 
๖.๑๖ เครื่องแยกสัญญาณเน็ตเวิรด ขนาด 8 ชอง 

- มีพอรต Ethernet แบบ 10/100/1000 ไมนอยกวา 8 ชอง   

- มีพอรต SFP Slots ไมนอยกวา 2 ชอง    

- อุปกรณมี Switching Capacity ไมนอยกวา 20 Gbps.  

- อุปกรณมีหนวยความจาํหลัก (Buffer) ไมนอยกวา 512KB   

- รองรับการทาํงานของ IP Multicast  

- สนับสนุนการทํา Quality of Service (QoS) 

- สนับสนุนการทํา VLAN ไดหรือดีกวา  

- รองรับการทํางานจายไฟแบบ POE สูงสุดไมนอยกวา 50 วตัต  
- มีพอรตมาตรฐาน IEEE 802.3x รองรบั 

 
6.17 เครื่องเชื่อม... 
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๖.๑๗ เครื่องเชื่อมตอสัญญาณเนต็เวิรค 

- เปนอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย แบบติดตั้งภายใน ความเร็วของ CPU ไมนอยกวา 
1.8GHz./64bit 

- สามารถใชงานพรอมกันทั้ง 2 ความถี่ พรอมดวย 1 กิกะบิทพอรท 10/100/1000 
Mbps และรองรับการจายไฟฟา   

- มีชองใชงาน ขนาด 1 กิกะบิท ไมนอยกวา 8 ชอง  
- ความไวขอสัญญาณที่ความถี่ยาน 5.0GHz 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-

79dBm, ที่ความถี่ยาน 2.4GHz 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm   

- สามารถใชงานรวมกับอุปกรณ IEEE 802.11a/b/g/n/ac ที่ความถี่ยาน 2.4GHz และ 
5.0GHz    

- มีชองใชงานขนาด 1 กิกะบิทพอรท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 และรองรับ
การทํางานแบบ OFDMA, MU-MIMO  and 1024QAM 

- รองรับการจายไฟฟาผานสายแลน (Power Over Ethernet) ตามมาตรฐาน IEEE 
802.3af      

- กําลังสงของเสาอากาศ CE: <20dBm สาํหรับความถี่ 2.4GHz ความเร็วไมนอยกวา 
1100 Mbps เปนอยางนอย  

- กําลังสงของเสาอากาศ CE: <30dBm สาํหรับความถี่ 5.0GHz ความเร็วไมนอยกวา 
4800 Mbps เปนอยางนอย  

- มีโหมดการทํางาน Access point mode, Enable/Disable Wireless Radio, WDS 
Bridge, WMM, Wireless Statistics  

- มีระบบความปลอดภัย 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 
encryptions  

๖.๑๘ จอสั่งงานแบบสัมผัส 

- จอภาพแบบ Multi-Touch แบ็คไลทแบบ LED ขนาดไมนอยกวา 10.2 นิ้ว    

- ความละเอียดขนาด 2048 x 1536 ที่ 264 พิกเซลตอน้ิว        

- มีขนาดความจุหนวยความจําไมนอยกวา 128GB 

- มีการเชื่อมตอแบบไรสายชนิด Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) 

  

 


