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รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

1.  ชื่อครุภัณฑ์              ครุภัณฑช์ุดอุปกรณ์จัดแสงในการผลิตภาพเคลื่อนไหว               
2.  จ านวนที่ต้องการ       1 ชุด                                                                                                                                 
3.  รายละเอียดท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จัดแสงในการผลิตภาพเคลื่อนไหว จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
1. ชุดโคมไฟเดย์ไลท์ ก าลังส่องสว่าง 4,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน 2 ชุด 
2. ชุดโคมไฟเดย์ไลท์ ก าลังส่องสว่าง 575 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 2 ชุด 
3. ชุดโคมไฟ LED ก าลังส่องสว่าง 240 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด 
4. ชุดโคมไฟเดย์ไลท์แบบบอลลูน ก าลังส่องสว่าง 4000 วัตต์  จ านวน 1 ชุด 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ     
5. ชุดโคมไฟทังสเตนอ่อนนวลแบบบอลลูน ก าลังส่องสว่าง 1000 วัตต์  จ านวน 1 ชุด 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
     

4.  รายละเอียดคุณลักษณะ 
 ชุดอุปกรณ์จัดแสงในการผลิตภาพเคลื่อนไหว จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

4.1  ชุดโคมไฟเดย์ไลท์ ก าลังส่องสว่าง 4,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  2 ชุด                 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.1.1  ตัวเรือนโคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม หรือวัสดุที่ระบายความร้อนได้ดีกว่า โดยมีอุปกรณ์เลนส์

ส าหรับการกระจายแสง (Fresnel Lens)  
4.1.2 โคมมีแผ่นสะท้อนแสง (Reflector) เป็นลักษณะพาราโบลิก (Parabolic reflector) อยู่

ด้านหลังหลอดไฟ โดยตัวหลอดและแผ่นสะท้อนติดอยู่บนฐานเดียวกัน และลักษณะพ้ืนผิว
ของแผ่นสะท้อนต้องเป็นแบบด้านเรียบและมัน (Smooth Texture) 

4.1.3  ตัวโคมไฟต้องให้แสงลักษณะแสงแข็ง (Hard light) 
4.1.4  เรือนโคมไฟ ใช้ขั้วหลอด (Lamp Holder) แบบ G38 โดยสามารถใช้งานร่วมกับ หลอด

ประเภท (Lamp Type) HMI 4000W SE ขนาดก าลังไฟ 4000 วัตต์ สามารถใช้งานร่วมกับ
ความต่างศักย์ไฟฟ้า 220-230 โวลต์ได้ โดยที่ฐานของขั้วหลอดไฟสามารถขยับต าแหน่ง
เดินหน้า-ถอยหลังได้ เพ่ือปรับต าแหน่งฟลัด (Flood) และ สปอต (Spot) ได้ 

4.1.5  มีหลอดไฟชนิด Daylight ให้อุณหภูมิสี 5500 องศาเคลวิน มีขนาดก าลังไฟไม่ต่ ากว่า 4000 
วัตต์ ใช้งานได้กับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 220 โวลต์ โดยมีหลอดส ารอง อีก 1 ดวง 

4.1.6 คุณสมบัติเรือนโคมไฟ ที่ต าแหน่ง Spot ในระยะ 5 เมตร ให้ค่าความเข้มแสงไม่ต่ ากว่า 
74000 ลักซ์ (Lux) และ ในระยะ 15 เมตร ให้ค่าความเข้มแสง ไม่ต่ ากว่า 8000 ลักซ์ (Lux) 
และท่ีต าแหน่ง Flood ในระยะ 5 เมตร ให้ค่าความเข้มแสงไม่ต่ ากว่า 6500 ลักซ์ (Lux) และ 
ในระยะ 15 เมตร ให้ค่าความเข้มแสง ไม่ต่ ากว่า 650 ลักซ์ (Lux) 

4.1.7  มีอุปกรณ์ปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Ballast) สามารถจ่ายไฟ
ที่ความถี่ 300Hz ที่สามารถใช้งานร่วมกับเรือนโคมไฟได้เป็นอย่างดี มีน้ าหนักไม่เกิน 19 
กิโลกรัม 

4.1.8  อุปกรณ์ปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast) สามารถใช้กับโคม
ไฟขนาดก าลังไฟขนาดไม่น้อยกว่า 2500 วัตต์  และ ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 วัตต์ได้ทั้งสอง
ประเภท 
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4.1.9  อุปกรณ์ปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast)มีมาตรฐานการ
ป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Protective Rate) ในระดับ IP22 

4.1.10  มีสายไฟที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ากับเรือนโคมไฟ โดยมีความยาวไม่ต่ ากว่า 
10 เมตร 

4.1.11  อุปกรณ์ยึดเกาะเรือนโคมไฟ (Mounting) เป็นแบบเดือย (Spigot) ขนาด 28 มิลลิเมตร 
4.1.12  ตัวเรือนโคมไฟ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม 
4.1.13  มีอุปกรณ์ควบคุมแสง แบบบานดอร์ (Barn door) โดยบานดอร์สามารถหมุนปรับองศาได้ 

จ านวน 1 ชุด 
4.1.14  มีกล่องบรรจุชุดอุปกรณ์สามารถบรรจุอุปกรณ์เรือนโคมไฟ อุปกรณ์ประกอบและสายไฟได้

ทั้งหมด จ านวน 1 กล่อง 
4.1.15  มีอุปกรณ์ยึดเกาะ ประเภทขาตั้งพ้ืน (Floor stand) แบบ Junior Combo Stand ขนาด 3 

ท่อน โดยสามารถใช้งานร่วมกับโคมไฟภายในชุดได้เป็นอย่างดี 
4.1.16  มีอุปกรณ์ใช้ล็อค (Clamping Device) ขั้วหลอดเพ่ือป้องกนัหลอดไฟหลุดได้ง่าย 
4.1.17  เลนส์ปรับแสงด้านหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร 
4.1.18  มีอุปกรณ์ช่วยระบายอากาศจากด้านหลังโคมไฟ 
4.1.19  โคมไฟมีมาตรฐานการป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Protective Rate) ในระดับ IP23 
4.1.20 ผู้ขายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้จัด

จ าหน่ายเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขาย 
 

4.2  ชุดโคมไฟเดย์ไลท์ ก าลังส่องสว่าง 575 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  2 ชุด มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 4.2.1 ตัวเรือนโคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม หรือวัสดุที่ระบายความร้อนได้ดีกว่า โดยมีอุปกรณ์เลนส์

ส าหรับการกระจายแสง (Fresnel Lens)  
4.2.2  โคมมีแผ่นสะท้อนแสง (Reflector) เป็นลักษณะพาราโบลิก (Parabolic reflector) อยู่

ด้านหลังหลอดไฟ โดยตัวหลอดและแผ่นสะท้อนติดอยู่บนฐานเดียวกัน และลักษณะพ้ืนผิว
ของแผ่นสะท้อนต้องเป็นแบบด้านเรียบและมัน (Smooth Texture) 

4.2.3  ตัวโคมไฟต้องให้แสงลักษณะแสงแข็ง (Hard light) 
4.2.4  เรือนโคมไฟ ใช้ขั้วหลอด (Lamp Holder) แบบ G22 โดยสามารถใช้งานร่วมกับ หลอด

ประเภท (Lamp Type) HMI 575W SE ขนาดก าลังไฟ 575 วัตต์ สามารถใช้งานร่วมกับ
ความต่างศักย์ไฟฟ้า 220-230 โวลต์ได้ โดยที่ฐานของขั้วหลอดไฟสามารถขยับต าแหน่ง
เดินหน้า-ถอยหลังได้ เพื่อปรับต าแหน่งฟลัด (Flood) และ สปอต (Spot) ได้ 

4.2.5  มีหลอดไฟชนิด Daylight ให้อุณหภูมิสี 5500 องศาเคลวิน มีขนาดก าลังไฟไม่ต่ ากว่า 575 
วัตต์ ใช้งานได้กับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 220 โวลต์ โดยมีหลอดส ารอง อีก 1 ดวง 

4.2.6  คุณสมบัติเรือนโคมไฟ ที่ต าแหน่ง Spot ในระยะ 3 เมตร ให้ค่าความเข้มแสงไม่ต่ ากว่า 
29000 ลักซ์ (Lux) และ ในระยะ 10 เมตร ให้ค่าความเข้มแสง ไม่ต่ ากว่า 2600 ลักซ์ (Lux) 
และท่ีต าแหน่ง Flood ในระยะ 3 เมตร ให้ค่าความเข้มแสงไม่ต่ ากว่า 2700 ลักซ์ (Lux) และ 
ในระยะ 10 เมตร ให้ค่าความเข้มแสง ไม่ต่ ากว่า 200 ลักซ์ (Lux) 

4.2.7  มีอุปกรณ์ปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Ballast) สามารถจ่ายไฟ
ที่ความถ่ี 300Hz  ที่สามารถใช้งานร่วมกับเรือนโคมไฟได้เป็นอย่างดี มีน้ าหนักไม่เกิน 11 
กิโลกรัม 
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4.2.8  อุปกรณ์ปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast) สามารถใช้กับโคม
ไฟขนาดก าลังไฟขนาดไม่น้อยกว่า 575 วัตต์  และ ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ได้ทั้งสอง
ประเภท 

4.2.9  อุปกรณ์ปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast)มีมาตรฐานการ
ป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Protective Rate) ในระดับ IP22 

4.2.10  มีสายไฟที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ากับเรือนโคมไฟ โดยมีความยาวไม่ต่ ากว่า 
10 เมตร 

4.2.11  อุปกรณ์ยึดเกาะเรือนโคมไฟ (Mounting) เป็นแบบเดือย (Spigot) ขนาด 28 มิลลิเมตร 
4.2.12  ตัวเรือนโคมไฟ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม 
4.2.13  มีอุปกรณ์ควบคุมแสง แบบบานดอร์ (Barn door) โดยบานดอร์สามารถหมุนปรับองศาได้ 

จ านวน 1 ชุด 
4.2.14 มีกล่องบรรจุชุดอุปกรณ์สามารถบรรจุอุปกรณ์เรือนโคมไฟ อุปกรณ์ประกอบและสายไฟได้

ทั้งหมด จ านวน 1 กล่อง 
4.2.16  มีอุปกรณ์ยึดเกาะ ประเภทขาตั้งพ้ืน (Floor stand) แบบ Junior Combo Stand ขนาด 3 

ท่อน โดยสามารถใช้งานร่วมกับโคมไฟภายในชุดได้เป็นอย่างดี 
4.2.16  เลนส์ปรับแสงด้านหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 130 มิลลิเมตร 
4.2.17  โคมไฟมีมาตรฐานการป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Protective Rate) ในระดับ IP23 
4.2.18  ผู้ขายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้จัด

จ าหน่ายเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขาย 
 

 4.3 ชุดโคมไฟ LED ก าลังส่องสว่าง 240 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
4.3.1  ตัวเรือนโคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม หรือวัสดุที่ระบายความร้อนได้ดีกว่า เป็นลักษณะแบบ

แผง 
4.3.2  ตัวเรือนโคมใช้หลอดไฟชนิด LED สามารถปรับอุณหภูมิสีของแสงได้ทั้ง 3200 และ 5600 

องศาเคลวิน  มีขนาดก าลังไฟไม่ต่ ากว่า 240 วัตต์ ใช้งานได้กับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 220 
โวลต์ โดยอายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอด ไม่ต่ ากว่า 30,000 ชั่วโมง 

4.3.3  คุณสมบัติเรือนโคมไฟ ให้ค่าความเข้มแสง ในระยะ 2 เมตร ไม่ต่ ากว่า 24000 ลักซ์ (Lux) 
และ ในระยะ 4 เมตร ให้ค่าความเข้มแสง ไม่ต่ ากว่า 6000 ลักซ์ (Lux) โดยตัวเรือนโคมมี
องศาในการส่องสว่างได้ ไม่น้อยกว่า 90 องศา 

4.3.4  ตัวโคมไฟสามารถปรับลดความเข้มแสง (Dimmer) ผ่านปุ่มควบคุมภายในตัวและมีช่องต่อ 
DMX ส าหรับควบคุมการท างานจากภายนอกได้ 

4.3.5  ตัวโคมไฟสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้ทั้งแบบกระแสตรง (DC) และแบบกระแสสลับ (AC) โดย
เมื่อใช้ไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC) จะต้องใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า 30 โวลต์ ที่
กระแสไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า 8 แอมป์ และหากใช้แบบกระแสสลับ (AC) จะต้องใช้ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า 220 โวลต์ (ร่วมกับความต่างศักย์ไฟฟ้าของประเทศไทยได้) ที่
กระแสไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า 1.2 แอมป์ 

4.3.6  อุปกรณ์ยึดเกาะเรือนโคมไฟ (Mounting) เป็นแบบเดือย (Spigot) ขนาด 28 มิลลิเมตร 
4.3.7  ตัวเรือนโคมไฟ มีน้ าหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม 
4.3.8  มีอุปกรณ์ควบคุมแสง แบบบานดอร์ (Barn door) จ านวน 1 ชุด 
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4.3.9  มีอุปกรณ์ประกอบ กรอบฟิลเตอร์ (Filter Frame) สามารถใช้งานได้กับเรือนโคมไฟได้เป็น
อย่างดี 

4.3.10  มีอุปกรณ์ยึดเกาะ ประเภทขาตั้งพ้ืน (Floor stand) แบบ Junior Combo Stand ขนาด 3 
ท่อน โดยสามารถใช้งานร่วมกับโคมไฟภายในชุดได้เป็นอย่างดี 

4.3.11  โคมไฟมีมาตรฐานการป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Protective Rate) ในระดับ IP20 
4.3.12  ผู้ขายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้จัด

จ าหน่ายเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขาย 
 

 4.4 ชุดโคมไฟเดย์ไลท์แบบบอลลูน ก าลังส่องสว่าง 4000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.4.1  ตัวเรือนโคมผลิตจากวัสดุทนความร้อน และสามารถระบายความร้อนได้ดี  
4.4.2  โคมมตัีวสะท้อนแสง (Reflector) พ้ืนผิวของแผ่นสะท้อนต้องเป็นแบบด้าน (Matte Texture) 
4.4.3  ตัวโคมไฟต้องให้แสงลักษณะที่นุ่ม (Soft light)  
4.4.4  ตัวเรือนโคมมีอุปกรณ์กระจายแสงล้อมรอบหลอดไฟ โดยอุปกรณ์กระจายแสงมีเส้นผ้า

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1640 มิลลิเมตร โดยใช้วัสดุทนไฟส าหรับการกระจายแสง 
4.4.5  เรือนโคมไฟ ใช้ขั้วหลอด (Lamp Holder) แบบ G38 โดยสามารถใช้งานร่วมกับ หลอด

ประเภท (Lamp Type) HMI 4000W SE ขนาดก าลังไฟ 4000 วัตต์ ความต่างศักย์ไฟฟ้า 
220-230 โวลต์  

4.4.6  มีอุปกรณ์ปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Ballast) ที่สามารถใช้งาน
ร่วมกับเรือนโคมไฟได้เป็นอย่างดี มีน้ าหนักไม่เกิน 19 กิโลกรัม 

4.4.7  อุปกรณ์ปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast) สามารถใช้กับโคม
ไฟขนาดก าลังไฟขนาดไม่น้อยกว่า 2500 วัตต์  และ ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 วัตต์ได้ทั้งสอง
ประเภท 

4.4.8  อุปกรณ์ปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast)มีมาตรฐานการ
ป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Protective Rate) ในระดับ IP22 

4.4.9  มีหลอดไฟชนิด Daylight ให้อุณหภูมิสีไม่ต่ ากว่า 5500 องศาเคลวิน มีขนาดก าลังไฟไม่ต่ ากว่า 
4000 วัตต์ ใช้งานได้กับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 220 โวลต์ โดยมีหลอดส ารอง อีก 1 หลอด 

4.4.10  คุณสมบัติเรือนโคมไฟ ให้ค่าความเข้มแสง (Illuminance) ไม่ต่ ากว่า 2000 ลักซ์ ต่อตาราง
เมตร โดยตัวเรือนโคมมีองศาในการส่องสว่างได้ ได้ทั้ง 180 องศา 270 องศา และแบบ 
Down Spot  

4.4.11  อุปกรณ์ยึดเกาะเรือนโคมไฟ (Mounting) เป็นแบบเดือย (Spigot) ขนาด 28 มิลลิเมตร 
4.4.12  ตัวเรือนโคมไฟ มีน้ าหนักไม่เกิน 17 กิโลกรัม 
4.4.13  มีกล่องบรรจุชุดอุปกรณ์สามารถบรรจุอุปกรณ์เรือนโคมไฟ จ านวน 1 กล่อง 
4.4.14  มีอุปกรณ์ยึดเกาะ ประเภทขาตั้งพ้ืน (Floor stand) แบบ Junior Combo Stand ขนาด 3 

ท่อน โดยสามารถใช้งานร่วมกับโคมไฟภายในชุดได้เป็นอย่างดี 
4.4.15  ผู้ขายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้จัด

จ าหน่ายเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขาย 
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4.5 ชุดโคมไฟทังสเตนอ่อนนวลแบบบอลลูน ก าลังส่องสว่าง 1000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.5.1  ตัวเรือนโคมผลิตจากวัสดุทนความร้อน และสามารถระบายความร้อนได้ดี 
4.5.2  โคมมตัีวสะท้อนแสง (Reflector) พ้ืนผิวของแผ่นสะท้อนต้องเป็นแบบด้าน (Matte Texture)  
4.5.3  ตัวโคมไฟต้องให้แสงลักษณะแสงนุ่ม (Soft light) 
4.5.4  ตัวเรือนโคมมีอุปกรณ์กระจายแสงล้อมรอบหลอดไฟ โดยอุปกรณ์กระจายแสงมีเส้นผ้า

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 640 มิลลิเมตร โดยใช้วัสดุทนไฟส าหรับการกระจายแสง 
4.5.5  เรือนโคมไฟ ใช้ขั้วหลอด (Lamp Holder) แบบ G22 โดยสามารถใช้งานร่วมกับ หลอด

ประเภท (Lamp Type) CP40/71 ขนาดก าลังไฟ 1000 วตัต์ ความต่างศักย์ไฟฟ้า 220-230 
โวลต์  

4.5.6  มีหลอดไฟชนิด Tungsten Halogen ให้อุณหภูมิสี 3200 องศาเคลวิน มีขนาดก าลังไฟไม่ต่ า
กว่า 1000 วัตต์ ใช้งานได้กับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 220 โวลต์ โดยมีหลอดส ารอง 1 หลอด 

4.5.7  คุณสมบัติเรือนโคมไฟ ให้ค่าความเข้มแสง (Illuminance) ไม่ต่ ากว่า 500 ลักซ์ ต่อตาราง
เมตร โดยตัวเรือนโคมมีองศาในการส่องสว่างได้ ได้ทั้ง 180 องศา 270 องศา และแบบ 
Down Spot 

4.5.8  อุปกรณ์ยึดเกาะเรือนโคมไฟ (Mounting) เป็นแบบเดือย (Spigot) ขนาด 28 มิลลิเมตร 
4.5.9  ตัวเรือนโคมมีน้ าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม 
4.5.10  มีกล่องบรรจุชุดอุปกรณ์สามารถบรรจุอุปกรณ์เรือนโคมไฟ จ านวน 1 กล่อง 
4.5.11  มีอุปกรณ์ยึดเกาะ ประเภทขาตั้งพ้ืน (Floor stand) แบบ Junior Combo Stand ขนาด 3 

ท่อน โดยสามารถใช้งานร่วมกับโคมไฟภายในชุดได้เป็นอย่างดี 
4.5.12  ผู้ขายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้จัด

จ าหน่ายเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขาย 
 

5.  ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่า    
     คุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า 
6. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์       60 วัน                       
7. ระยะเวลาการรับประกัน        1 ปี                              
8. สถานที่ส่งมอบ   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  . 
.  
 
  
 

ลงชื่อ..................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 
(นายอนุสรณ์ สาครดี) 

ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 

ลงชื่อ..................................................หัวหน้าหนว่ยงาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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