
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 
1.  ชื่อครุภัณฑ์   ชุดโคมไฟส ำหรับกำรจัดแสงนอกสถำนที่      
2. จ านวนที่ต้องการ      1  ชุด          
3. รายละเอียดทั่วไป 

ชุดโคมไฟส าหรับการจัดแสงนอกสถานที่ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
3.1 ชุดไฟ Cosmobeam 800W RC 3-80 จ ำนวน 1 ชุด   
3.2 ชุดไฟ Cosmobeam 1000W RC 3-100 จ ำนวน 2 ชุด  
3.3 ชุดไฟ Uniflood 300W จ ำนวน 1 ชุด  
3.4 ชุดไฟ Diva-Lite 30 LED DMX kit จ ำนวน 3 ชุด  

4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ชุดโคมไฟส ำหรับกำรจัดแสงนอกสถำนที่ จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
4.1 ชุดไฟ Cosmobeam 800W RC 3-80 จ ำนวน 1 ชุด  มีคุณลักษณะ / คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

4.1.1  เป็นโคมไฟแบบหลอดทังสเตน ฮำโรเจน มีขนำดก ำลังไฟไม่น้อยกว่ำ 800 วัตต์ แรงดันไฟฟ้ำ 
230-240 โวลท์ มีค่ำอุณหภูมิสี 3200 องศำเคลวิน จ ำนวน 3 โคม 

4.1.2  โคมไฟผลิตจำกวัสดุอลูมิเนียมอย่ำงดี ผลิตจำกประเทศในทวีปยุโรป 
4.1.3  โคมไฟมีขนำดควำมลึก 160 มิลลิเมตร ควำมกว้ำง 163 มิลลิเมตร มีปุ่มปรับกำรกระจำยแสง 

(Spot/Flood) ด้ำนหลังโคมไฟ 
4.1.4  รองรับมำตรฐำนกำรป้องกันฝุ่นและน  ำ IP20 
4.1.5  มีขั วหลอดแบบ Base R7s  พร้อมหลอดไฟขนำด 800W จ ำนวน 3 หลอด 
4.1.6  ขั วหลอดเป็นโลหะเงิน 100% 
4.1.7  สำยไฟแบบซิลิโคน fire resistant ขนำด 3 x 1.5 ตำรำงมิลลิเมตร มีสวิตช์รองรับกระแสไฟ

ขนำด 10A 
4.1.8  โคมไฟได้รับเครื่องหมำยแสดงว่ำสินค้ำนั นมีกำรออกแบบและผลิตที่ได้มำตรฐำนควำม

ปลอดภัยตำมข้อก ำหนดด้ำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม EU 
4.1.9  มีชุดขำยึดโคมไฟส ำหรับปรับมุมขึ นลงได้และใช้ยึดติดกับขำตั งไฟได้ จ ำนวน 3 อัน 
4.1.10 มีขำส ำหรับตั งโคมไฟท ำจำกวัสดุเป็นโลหะแบบ 3ขำ ปรับระดับสูงต่ ำได้โดยมีระยะยืดได้ไม่

น้อยกว่ำ 240 เซนติเมตร และระยะหดไม่เกิน 78 เซนติเมตร จ ำนวน 3 อัน 
4.1.11 มีบำนดอร์ควบคุมกำรกระจำยแสงแบบสี่ด้ำน จ ำนวน 3 ตัว 
4.1.12  มีกล่องส ำหรับจัดเก็บชุดโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ใบ 
4.1.13  มีกำรรับประกันสินค้ำ 1 ปี และมีสินค้ำให้ยืมใช้ทดแทนระหว่ำงรอซ่อม 
4.1.14  มีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ ำหน่ำยจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผู้จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับกำรแต่งตั งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้ผลิตในประเทศไทย โดยแสดงเอกสำรในวันยื่นซอง 
เพ่ือประโยชน์ในกำรรับประกันหลังกำรขำย 
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4.2 ชุดไฟ Cosmobeam 1000W RC 3-100 จ ำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะ / คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
4.2.1  เป็นโคมไฟแบบ หลอดทังสเตน ฮำโรเจนมีขนำดก ำลังไฟไม่น้อยกว่ำ 1000 วัตต์ แรงดันไฟฟ้ำ 

230-240 โวลท์ มีค่ำอุณหภูมิสี 3200 องศำเคลวิน จ ำนวน 6 โคม 
4.2.2  โคมไฟผลิดจำกวัสดุ อลูมิเนียมอย่ำงดี ผลิตจำกประเทศในทวีปยุโรป 
4.2.3  โคมไฟมีขนำดควำมลึก 160 มิลลิเมตร ควำมกว้ำง 163 มิลลิเมตร มีปุ่มปรับกำรกระจำยแสง 

(Spot/Flood) ด้ำนหลังโคมไฟ 
4.2.4  รองรับมำตรฐำนกำรป้องกันฝุ่นและน  ำ IP20 
4.2.5  มีขั วหลอดแบบ Base R7s พร้อมหลอดไฟขนำด 1000W จ ำนวน 6 หลอด 
4.2.6  ขั วหลอดเป็นโลหะเงิน 100% 
4.2.7  สำยไฟแบบซิลิโคน fire resistant ขนำด 3 x 1.5 ตำรำงมิลลิเมตร มีสวิตช์รองรับกระแสไฟ

ขนำด 10A 
4.2.8  โคมไฟได้รับเครื่องหมำยแสดงว่ำสินค้ำนั นมีกำรออกแบบและผลิตที่ได้มำตรฐำนควำม

ปลอดภัยตำมข้อก ำหนดด้ำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม EU 
4.2.9  มีชุดขำยึดโคมไฟส ำหรับปรับมุมขึ นลงได้และใช้ยึดติดกับขำตั งไฟได้ จ ำนวน 6 อัน 
4.2.10  มีขำส ำหรับตั งโคมไฟท ำจำกวัสดุเป็นโลหะแบบ 3ขำ ปรับระดับสูงต่ ำได้โดยมีระยะยืดได้ไม่

น้อยกว่ำ 240 เซนติเมตร และระยะหดไม่เกิน 78 เซนติเมตร จ ำนวน 6 อัน 
4.2.11  มีบำนดอร์ควบคุมกำรกระจำยแสงแบบสี่ด้ำน จ ำนวน 6 ตัว 
4.2.12  มีกล่องส ำหรับจัดเก็บชุดโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 2 ใบ 
4.2.13  มีกำรรับประกันสินค้ำ 1 ปี และมีสินค้ำให้ยืมใช้ทดแทนระหว่ำงรอซ่อม 
4.2.14  มีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ ำหน่ำยจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผู้จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับกำรแต่งตั งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้ผลิตในประเทศไทย โดยแสดงเอกสำรในวันยื่นซอง 
เพ่ือประโยชน์ในกำรรับประกันหลังกำรขำย 

 
4.3 ชุดไฟ Uniflood 300W จ ำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ / คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

4.3.1  เป็นโคมไฟแบบ หลอดทังสเตน ฮำโรเจนมีขนำดก ำลังไฟไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์ แรงดันไฟฟ้ำ 
230-240 โวลท์ มีค่ำอุณหภูมิสี 3200 องศำเคลวิน จ ำนวน 3 โคม 

4.3.2  โคมไฟผลิตจำกวัสดุ อลูมิเนียมอย่ำงดี ผลิตจำกประเทศในทวีปยุโรป 
4.3.3  โคมไฟมีขนำดควำมลึก 120 มิลลิเมตร ควำมกว้ำง 120 มิลลิเมตร มีปุ่มปรับกำรกระจำยแสง 

(Spot/Flood) ด้ำนหลังโคมไฟ 
4.3.4  รองรับมำตรฐำนกำรป้องกันฝุ่นและน  ำ IP20 
4.3.5  มีขั วหลอดแบบ Base GX6.35 
4.3.6  สำยไฟแบบซิลิโคน fire resistant ขนำด 3 x 1.5 ตำรำงมิลลิเมตร มีสวิตช์รองรับกระแสไฟ

ขนำด 10A 
4.3.7  โคมไฟได้รับเครื่องหมำยแสดงว่ำสินค้ำนั นมีกำรออกแบบและผลิตที่ได้มำตรฐำนควำม

ปลอดภัยตำมข้อก ำหนดด้ำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม EU 
4.3.8  มีชุดขำยึดโคมไฟส ำหรับปรับมุมขึ นลงได้และใช้ยึดติดกับขำตั งไฟได้ จ ำนวน 3 อัน 
4.3.9  มีขำส ำหรับตั งโคมไฟท ำจำกวัสดุเป็นโลหะแบบ 3ขำ ปรับระดับสูงต่ ำได้โดยมีระยะยืดได้ไม่

น้อยกว่ำ 240 เซนติเมตร และระยะหดไม่เกิน 78 เซนติเมตร จ ำนวน 3 อัน 
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4.3.10  มีบำนดอร์ควบคุมกำรกระจำยแสงแบบสี่ด้ำน จ ำนวน 3 ตัว 
4.3.11  มีกล่องส ำหรับจัดเก็บชุดโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ใบ 
4.3.12  มีกำรรับประกันสินค้ำ 1 ปี และมีสินค้ำให้ยืมใช้ทดแทนระหว่ำงรอซ่อม 
4.3.13  มีหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ ำหน่ำยจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผู้จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับกำรแต่งตั งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้ผลิตในประเทศไทย โดยแสดงเอกสำรในวันยื่นซอง 
เพ่ือประโยชน์ในกำรรับประกันหลังกำรขำย 

 
4.4 ชุดไฟ Diva-Lite 30 LED DMX kit จ ำนวน 3 ชุด มีคุณลักษณะ / คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

4.4.1  เป็นโคมไฟแบบ LED สำมำรถปรับอุณหภูมิสีได้ 2700 องศำเคลวิน ถึง 6500 องศำเคลวิน  
มีก ำลังไฟไม่น้อยกว่ำ 150W 

4.4.2  มีขนำดของโคมไฟ 99cm x 27cm x 15cm น  ำหนักโคมไฟ 8 กิโลกรัม 
4.4.3  สำมำรถปรับอุณหภูมิสีของแสงให้เป็นสีในวงล้อของสีได้ 2500 องศำเคลวิน ถึง 9900 องศำ

เคลวิน 
4.4.4  ควบคุมควำมเขียวและม่วงของหลอด LED ได้ และควบคุมสี RGB ได้ 
4.4.5  โคมไฟผลิตจำกประเทศในทวีปยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกำ 
4.4.6  สำมำรถปรับค่ำควำมสว่ำงได้ระดับ 1% ถึง 100% 
4.4.7  สำมำรถควบคุมผ่ำนอุปกรณ์ mobile ได้ 
4.4.8  สำมำรถก ำหนดปุ่มเพ่ือตั งอุณหภูมิสีของแสงได้ 
4.4.9  มีค่ำควำมถูกต้องของสี CRI 95 
4.4.10  สำมำรถตั งค่ำ presets และเจลสีได้ 
4.4.11  มีอุปกรณ์แผ่นปรับทิศทำงแสงแบบรังผึ ง 90 องศำ 
4.4.12  รองรับกำรควบคุมโคมไฟผ่ำนอุปกรณ์ DMX , DMX wireless และมี Auto terminate 
4.4.13  ไม่มีกำรกระพริบของไฟและเงียบขณะใช้งำน 
4.4.14  รองรับแรงดันไฟกระแสสลับขนำด 100V ถึง 240V และรองรับไฟกระแสตรง 24V  
4.4.15  โคมไฟได้รับเครื่องหมำยแสดงว่ำสินค้ำนั นมีกำรออกแบบและผลิตที่ได้มำตรฐำนควำม

ปลอดภัยตำมข้อก ำหนดด้ำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม EU 
4.4.16  มีชุดขำยึดโคมไฟส ำหรับปรับมุมขึ นลงได้และใช้ยึดติดกับขำตั งไฟได้  
4.4.17  มีตัวยึดจับขำตั งและง่ำยส ำหรับกำรถือด้วยมือสำมำรถปรับองศำก้มเงยของโคมไฟได้ 
4.4.18  มีบำนดอร์ควบคุมกำรกระจำยแสง 
4.4.19  มีขนำดกล่องใส่โคมไฟขนำด 117cm x 28cm x 42cm 
4.4.20  มีน  ำหนักของโคมไฟรวมกล่องใส่โคมไม่เกิน 19.5 กิโลกรัม 
4.4.21  มีกล่องส ำหรับจัดเก็บชุดโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 3 ใบ 
4.4.22  มีกำรรับประกันสินค้ำ 1 ปี และมีสินค้ำให้ยืมใช้ทดแทนระหว่ำงรอซ่อม 

5.  ผู้เสนอรำคำต้องท ำเครื่องหมำยหรือส่วนแสดงข้อก ำหนดในแคตตำล็อกหรือเอกสำรอ้ำงอิงให้ชัดเจนว่ำ    
     คุณสมบัติดังกล่ำวตรงตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัยหรือดีกว่ำ 
6. ก ำหนดส่งมอบครุภัณฑ์          90 วัน                
7. ระยะเวลำกำรรับประกัน         1 ปี                              
8. สถำนที่ส่งมอบ   คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี  . 
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