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 ข้อก ำหนดโครงกำร (TOR) 

 
1 ชื่อโครงกำร 

ชุดสื่อป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ (LED Billboard) 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หนึ่งที่ปัจจุบันถูกน ามาใช้งานเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง สร้างจุดเด่น และสามารถน าเสนอในหลายๆรูปแบบ  

ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงองค์ความรู้จากงานวิจัยของบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้กับนักศึกษาและบุคคล 
ภายนอกได้รับทราบ เพ่ือน าสิ่งที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความรู้ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารสถาบัน 
 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
 4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1.1 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร x สูงไม่น้อยกว่า 
1.90 เมตร แบบ LED full color display ประเภท Outdoor ความละเอียดไม่น้อยกว่า P6 
จ านวน 1 ป้าย มีระบบ VDO Processor และล าโพงเพ่ือขยายสัญญาณเสียงรวมถึงอุปกรณอ่ื์น ๆ 
พร้อมด าเนินการติดตั้ง และทดสอบจนสามารถใช้งานได้จริงตามข้อก าหนด 
4.1.2 มีอุปกรณ์ควบคุมจอแสดงผลโดยสามารถความคุมระยะไกลได้ 
4.1.3 สายไฟเบอร์ออฟติกมีคุณลักษณะเป็นสายแบบใช้งานภายนอก แบบ single mode มี
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 core ต้องติดตั้งตามแนวที่สถาบันก าหนด 
4.1.4 ผู้ขายจะต้องจัดหาอุปกรณ์ตามข้อก าหนดและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้งานให้ตรง
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ เช่น ระบบไฟฟ้าและระบบส่งข้อมูล เป็นต้น 
4.1.5 ผู้ขายต้องแนบแค็ตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอ พร้อมทั้งท าตารางเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ และระบุหมายเลขก ากับในเอกสารให้เรียบร้อย 

 
4.2 คุณลักษณะทั่วไปของป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบ LED full color display 

4.2.1 ป้าย LED Full Color VDO Sign มีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร x สูงไม่น้อยกว่า 
1.90 เมตร โดยต้องถูกออกแบบภายใต้แนวการออกแบบ Modular Design 
4.2.2 คุณลักษณะของ LED Lamp ประกอบด้วย LED Lamp สีแดง (Red) สีเขียว(Green) และ
สีน้ าเงิน(Blue) ต้องมาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตสูง และน่าเชื่อถือได้ เช่น Nichia, Cree, 
Epistar โดยโรงงานผู้ผลิต LED Lamp ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
หรือ ISO 9001 : 2015  หรือ ISO 14001 
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4.2.2.1 LED Lamp ที่ให้แสงสีแดงต้องผลิตจากสาร Aluminum Indium Gallium 
Phosphide (AIInGap) และLED Lamp ที่ใหแ้สงสีเขียวและสีน้ าเงินต้องผลิตจากสาร 
Indium Gallium Nitride (InGaN) หรือดีกว่า 
4.2.2.2 LED Lamp ต้องถูกห่อหุ้มด้วยสาร Optical Grade Epoxy ชนิดป้องกันแสง 
UV โดยสามารถใช้งานกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงได้ 
4.2.2.3 LED Lamp ต้องสามารถท างานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 0 - 50 องศาเซลเซียส 
4.2.2.4 อายุการใช้งานของ LED Lamp (หลอด LED) ไม่ต่ ากว่า 100,000 ชั่วโมง ที่ 
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
4.2.2.5 LED Lamp มีมุมมองแนวราบไม่น้อยกว่า 110 องศา และมีมุมมองแนวตั้งไม่
น้อยกว่า 70 องศา 
 

  4.2.3 คุณลักษณะของ LED Module ประกอบด้วย 
4.2.3.1 LED Module มีขนาดไม่น้อยกว่า 192 x 192 มิลลิเมตร 
4.2.3.2 LED Module ได้รับการออกแบบให้มีจ านวนจุดภาพ (Pixels) ที่ผสมสีได้ไม่
น้อยกว่า 281 ล้านล้านสี โดยใน 1 จุดภาพประกอบไปด้วย LED Lamp สีแดง 1 ดวง สี
เขียว 1 ดวง และสีน้ าเงิน 1 ดวง และมีระยะห่างระหว่างจุดภาพ (Pixels Pitch) เท่ากับ 
6 มิลลิเมตร 
4.2.3.3 LED Module ด้านหน้าเคลือบป้องกันน้ าและความชื้นด้วย Silicone (ซิลิโคน) 
สีด ามีความยืดหยุ่นทนต่อสารเคมีและไม่ติดไฟ 
4.2.3.4 LED Module (หลอด LED) ด้านหลังเคลือบป้องกันความชื้นที่อาจจะกัดกร่อน
ลายทองแดงของวงจรไฟฟ้า (PCB Board) ด้วย Silicone Conformal Coating 
4.2.3.5 LED Module มีโครงสร้างท าจากวัสดุ PC โพลีคาร์บอเนต ทนต่อสภาพความ
ร้อนสูงกลางแจ้งได้ดี  

 
4.2.4 คุณลักษณะเฉพาะ Cabinet Display Module 

4.2.4.1 Cabinet Display Module มีขนาดไม่น้อยกว่า 768 x 960 มิลลิเมตร  
4.2.4.2 วัสดุที่ใช้ท ากล่อง Display Module เป็นเหล็กชุบกันสนิมอย่างดี มีความหนาไม่
น้อยกว่า 1.5 mm. 
4.2.4.3 ป้ายต้องมีระดับความสว่างไม่น้อยกว่า 6,500 NIT ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 
4.2.4.4 สามารถปรับระดับความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 256 ระดับ (Brightness Control) 
4.2.4.5 มีระยะการมองเห็นชัดเจนตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป 
4.2.4.6 ด้านหน้าของกล่อง LED Cabinet มีระดับการป้องกันน้ าและฝุ่นในระดับไม่
น้อยกว่า IP65 
4.2.4.7 ใช้งานได้ดกีับไฟฟ้ามาตรฐานของประเทศไทยในช่วง 185-250 โวลท ์
4.2.4.8 ระบบเชื่อมต่อระหว่างป้ายกับอุปกรณ์ควบคุมจอแสดงผล เป็นระบบ
สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกส่งสัญญาณแบบเรียลไทม์โดยไม่ลดคุณภาพสัญญาณ 
4.2.4.9 มีระบบจ่ายไฟแบบ Switching Power Supply 
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4.3  คุณลักษณะของ Software  
4.3.1  มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
4.3.2  ซอฟต์แวร์ สามารถแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ โดยสามารถแสดง file นามสกุล  
avi, mpg , jpeg และ bmp ได้ 
4.3.3  ซอฟต์แวร์ สามารถแยกส่วนแสดงผลของ file Media และfile jpeg ,bmp ได้ โดย file 
ที่ใช้แสดงภาพนิ่งสามารถแบ่งแยกส่วนแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง และ File Media สามารถ
แบ่งแยกส่วนแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า1 ช่อง 
4.3.4  สร้างลิสต์การเล่น file โดยเล่นตามล าดับ หรือ สุ่มเล่นได้ 
4.3.5  รับสัญญาณอินพุต จากกล้อง หรือ จากเครื่องเล่น VDO ได้ 
4.3.6  รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณในระบบ Composite, S-Video, TV-Tuner 
4.3.7  สั่งเปิด–ปิด ป้ายหรือตั้งเวลาการเล่นล่วงหน้าได้ 
4.3.8  แสดงข้อความอักษรวิ่งซ้อนในภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้ 
 

4.4  อุปกรณ์ควบคุมจอแสดงผล (media Player) จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 
4.4.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
4.4.2 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4.4.3 มีหน่วยความจ าส ารอง (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 320GB 
4.4.4 มีช่องสัญญาณภาพ HDMI อย่างน้อย 1 ช่อง รองรับความละเอียด Full HD 
4.4.5 มีช่องสัญญาณเสียง Stereo headphone jack 
4.4.6 มีช่องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รองรับ Gigabit LAN 
4.4.7 รองรับไฟฟ้าระบบ 220V 50Hz 
4.4.8 สามารถเปิดระบบได้เองหลังจากเกิดไฟฟ้าดับ 
4.4.9 รองรับการสั่งเปิดเครื่องแบบ Wake on LAN ได ้
4.4.10 สามารถเรียกใช้งานผ่าน webbrowser โดยไม่ต้องลง java runtime ด้วยโปรแกรม 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari เป็นอย่างน้อย 
4.4.11 รองรับการจัดการข้อมูลจากภายนอกในลักษณะ Streaming video แบบ unicast และ 
multicast ผ่าน mms://, http://, rtsp:// 
4.4.12 รองรับการแสดงผลตามตารางเวลาเป็นรายสัปดาห์ และสามารถแทรกการแสดงผลแบบ
ข้อมูลด่วนโดยไม่ต้องแก้ไขตารางเวลา 
4.4.13 มีอุปกรณ์ส ารองไฟ (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA 

 
4.5 เครื่องประมวลผล LED Video Processor มีคุณสมบัติดังนี้ 

4.5.1 มีระบบประมวลผลอยู่ที่ 10 บิต 
4.5.2 รองรับการแสดงผลที่มีความละเอียด 2048x1152, 1920x1080(16:9), 1280x720(16:9), 
1024x768(4:3) เป็นอย่างน้อย 
4.5.3 มีช่องสัญญาณเข้าแบบ S-Video, VGA, DVI, HDMI และ BNC ส าหรับส่งสัญญาณ 
 ถ่ายทอดจากเครื่องเล่น DVD หรือแหล่งสัญญาณภาพอ่ืน ๆ ได้อย่างน้อย 9 ช่อง 
4.5.4 รองรับการใส่ข้อความตัวอักษรวิ่ง เล่นไฟล์แฟลช และแสดงการซ้อนของโลโก้หรือรูปภาพ 
 จากการส่งสัญญาณเข้าหนึ่งแหล่งหรือสองแหล่งพร้อมกัน 
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4.5.5 ใช้กับไฟฟ้าชนิด 100-240 โวลต์ AC 
 
4.6 ระบบเสียง มีคุณลักษณะดังนี้ 

4.6.1 ล าโพงขยายเสียงกลางแจ้งชนิดภายนอกอาคาร กันน้ ากันฝน และทนความร้อน ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์แบบต่อเนื่อง 

 4.6.2 เครื่องขยายเสียงต้องเป็นชนิดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้งแบบ Stereo ขนาดไม่น้อยกว่า  
  350 วัตต์ 

 
4.7  อุปกรณ์ควบคุมจอแสดงผล เครื่องประมวลผล LED Video Processor และเครื่องขยายเสียงต้องมีตู้
ส าหรับวางอุปกรณ์(Rack)  พร้อมรางไฟและพัดลมระบายอากาศ โดยท าการจัดเก็บให้เรียบร้อย 
 
4.8 โครงสร้างรองรับป้าย ต้องมีความมั่งคงแข็งแรง สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมการใช้ งานแบบ
กลางแจ้งได้เป็นอย่างดี รายละเอียดของโครงสร้างรองรับป้ายจะต้องมคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

4.8.1  โครงสร้างต้องท าจากเหล็กท่ีมีคุณภาพและเป็นเหล็กของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
4.8.2  โครงสร้างรองรับป้ายต้องหุ้มด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิตความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 
ทั้งเสาและตัวป้าย (สีอลูมิเนียมคอมโพสิตเลือกภายหลัง) 
4.8.3 ผู้ขายต้องน าเสนอรูปแบบของโครงสร้างรองรับป้าย ที่ผ่านการรับรองจากวิศวกรโยธา
ระดับไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร ให้สถาบันพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ  

 
4.9  การติดตั้ง  ฝึกอบรม  

4.9.1  ผู้ขายต้องติดตั้งและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ก่อนนัดคณะกรรมการ 
เพ่ือส่งมอบและจัดอบรม 
4.9.2  ผู้ขายต้องอบรมการใช้งานให้กับบุคลากร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน จนเข้าใจและ  

  สามารถปฏิบัติงานได้  ให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
4.9.3  ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งาน  จ านวน 3 เล่ม  และแผ่นซอฟต์แวร์ควบคุมการท างาน 
จ านวน 3 ชุด 

 
5. ผู้ขำยต้องแนบเอกสำรอ้ำงอิงผลงำนกำรติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ LED full color 
display ประเภท Outdoor มำอย่ำงน้อย 2 แห่ง 
 
6. ผู้ขำยต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดจำกกำรกระท ำของผู้ขำยไม่ว่ำต่อบุคคลหรือต่อทรัพย์สิน
เองท้ังสิ้น โดยจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงำน 
 
7. ผู้ขำยต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นระยะเวลำ 2 ปี โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 
ในระหว่ำงกำรรับประกัน ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งช่ำงที่ช ำนำญงำนเข้ำมำตรวจสอบ/บ ำรุงรักษำ เป็นประจ ำทุก ๆ 6 
เดือน รวมทั้งกรณีเกิดเหตุขัดข้อง ผู้ขำยต้องส่งช่ำงช ำนำญงำนเข้ำมำตรวจสอบและแก้ไขภำยใน 24 ชั่วโมง 
หลังจำกได้รับแจ้งจำกสถำบัน ทั้งนี้ต้องเสนอรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทที่รับผิดชอบโดยตรงในกำรแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรติดตั้ง  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  2  คน 
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8. วงเงินงบประมำณในกำรจัดหำ 

วงเงิน 963,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว 
 
9. เงื่อนไขกำรจ้ำง 
 9.1 ระยะเวลาด าเนินการ 

ก าหนดด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
 9.2 การส่งมอบงาน 
  ก าหนดส่งมอบของพร้อมติดตั้งภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

9.3 การจ่ายเงิน 
จ่ายช าระงวดเดียวภายหลังส่งมอบงานและได้ทดสอบการใช้งาน และคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายการและคุณลักษณะเฉพาะที่ตกลงไว้ทุกประการ 
 
10. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลาการตรวจรับเอกสาร การยกเลิกการจ่ายเงิน
ทันที และเรียกเงินคืน หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อก าหนดและขอบเขตการว่าจ้าง
ข้อใดข้อหนึ่ง โดยที่บริษัทไม่สามารถขอเรียกร้องสิทธิ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ  
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จุดติดตั้งจอ LED 
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ระยะทางการเดินสายสัญญาณใต้ดิน จากจอถึงห้องเก็บอุปกรณ์ควบคุม เป็นระยะทาง 250 เมตรโดยประมาณ 


