
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการจัดหาระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร 

๑. ความเปนมา 

 ดวยกรมบัญชีกลางมีความประสงคจัดหาครุภัณฑตามโครงการจัดหาระบบโสตทัศนูปกรณ
และครุภัณฑเพ่ือทดแทนระบบโสตทัศนูปกรณเดิมท่ีจัดซ้ือมาตั้งแตป พ.ศ. 2539 มีระยะเวลาใชงาน
มากกวา 20 ป ทําใหโสตทัศนูปกรณเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ตลอดจน สพบ. มีภารกิจดานฝกอบรมและ
การผลิตสื่อเพ่ิมข้ึนในปริมาณมากจึงจําเปนตองจัดหาเครื่องมือท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือทดแทนระบบเดิม 
และเพ่ิมเติมรายการท่ีมีความจําเปนตามภารกิจงานท่ีเพ่ิมข้ึน ตามรายการดังนี้ 
 1. ระบบสัญญาณภาพหองประชุม จํานวน 1 ระบบ (ขอ 2.1)   

   2. กลองวิดีโอพรอมอุปกรณระบบตัดตอ  จํานวน 1 ชุด (ขอ 2.2) 
  - กลองวิดีโอพรอมอุปกรณ         

        - เครื่องคอมพิวเตอรพรอมระบบตัดตอ      
 3. โสตทัศนูปกรณ ใชงานชนิดเคลื่อนยาย  จํานวน 11 รายการ  (ขอ 2.3) 
   - กลองถายรูป DSLR  (ขอ 2.3.1)  จํานวน 2 ตัว พรอมอุปกรณ    
   - ไมโครโฟนไรสาย (ขอ 2.3.2)  จํานวน 7 ชุด         
   - ลําโพงซับเบส จํานวน 1 คู (2ตัว)  (ขอ 2.3.3)     
   - เครื่องแยกสัญญาณเสียงอิเล็กทรอนิกส Crossover และอุปกรณ  (ขอ 3.3.4)  
จํานวน 1 ชุด 
   - เครื่องฉายสัญญาณภาพวิชวลไลเซอร (ขอ 2.3.5) จํานวน 1 เครื่อง 
    - เครื่องฉายสัญญาณภาพโปรเจคเตอร (ขอ 2.3.6)  จํานวน 2 เครื่อง 
   - เครื่องเมทริกซสวิทเชอร จํานวน 1 เครื่อง (ขอ 2.3.7) 
   - เครื่องแปลงสัญญาณเอชดีเอ็มไอ (ขอ 2.3.8) จํานวน 2 เครื่อง 
   - กลองเคส อลูมิเนียมใสอุปกรณแบบมีลอ (ขอ 2.3.9) จํานวน 2 กลอง 
   - เครื่องผสมสัญญาณ (ขอ 2.3.10) จํานวน 1   เครื่อง      
   - เครื่องพิมพชนิดสี (Colour Printer) (ขอ 2.3.11) จํานวน 1 เครื่อง 
 4. ระบบเสียงหองประชุม 5 ชั้น 7 จํานวน 1 ชุด  (ขอ 2.4) 
 5. เครื่องสแกน (สแกนเนอร) จํานวน 2 เครื่อง  (ขอ 2.5) 
       - เครื่องสแกนสําหรับงานหองสมุด  จํานวน 1 เครื่อง 
   - เครื่องสแกน (สแกนเนอร) พรอมชุดอุปกรณระบบการตรวจขอสอบ  จํานวน 1 ชุด 

6. เครื่องทําลายเอกสาร (ขอ 2.6) จํานวน 1 เครื่อง 
ดังนั้น  การจัดหาระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑท่ีเหมาะสมและทันสมัย จะเปนเครื่องมือสําคัญ    

ในการพัฒนาเทคโนโลยีการฝกอบรม อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหระบบการฝกอบรมเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง เปนชองทางในการสื่อสารขอมูล เผยแพรองคความรูที่จําเปนใหการฝกอบรม

เปนไปอยางมีประสิทธิผล กรมบัญชีกลางโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการคลังและบัญชีภาครัฐ จึงจัดทํา

โครงการจัดหาระบบโสตทัศนูปกรณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากร 
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๒. วัตถุประสงค 

          เพ่ือจัดหาระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ  

 2.1 ระบบสัญญาณภาพหองประชุม  จํานวน 1 ระบบ 
            1. เพ่ือใชเสริม และทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพตามการใชงาน 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการนําเสนอ ทําใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถมองภาพท่ีนําเสนอ
ไดชัดเจนมากข้ึน 

 3. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 2.2 กลองวิดีโอพรอมอุปกรณ และเครื่องคอมพิวเตอรพรอมระบบตัดตอ (Video Camera 
and Computer for Editing System) จํานวน 1 ชุด 

        1. เพ่ือใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ใหบริการบุคลากรของกรม และหนวยงาน
ภาครัฐท่ีปฏิบัติงานท่ีสนใจ 

            2. เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธแบบดิจิตอลเผยแพรในระบบอินเตอรเน็ต 
       3. ตองเปนอุปกรณพรอมระบบท่ีมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประกอบดวยกลอง

วิดีโอคุณภาพสูง ชุดสปอรตไลทสําหรับถายทํา อุปกรณบันทึกขอมูล ขากลอง ชุดแบตเตอรี่สํารอง            
พรอมเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานตัดตอประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําหรับตัดตอ 
และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน   
                 4. คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 2 - 3  

 2.3 โสตทัศนูปกรณใชงานชนิดเคลื่อนยาย  (Mobile Audio-Visual Equipments) จํานวน    

11 รายการ 
    2.3.1 กลองถายรูป DSLR จํานวน 2 ตัว พรอมอุปกรณ 

               1) เพ่ือใชเสริม และทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพตามการใชงาน 
     2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการ และใหบริการผูเขารับ

การฝกอบรม ในรูปแบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงจัดทําฐานขอมูลฝกอบรม 
     3) ตองเปนกลองท่ีมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความคมชัดสูง พรอมเลนสซูม 

มีแฟลชในตัว  
                          4) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 4              

           2.3.2 ไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone) จํานวน 7 ชุด 
    1) เพ่ือใชเสริมเนื่องจากไมเพียงพอตอการใชงาน และทดแทนเครื่องเดิม             

ท่ีเสื่อมสภาพตามการใชงาน 
                  2) ตองเปนไมโครโฟนไรสายชนิดไดนามิค แบบถือ ท่ีมีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ

ประกอบดวยเครื่องสง (ตัวไมค) และเครื่องรับ 
                           3) สามารถเคลื่อนยายติดตั้งไดท้ังในและนอกสถานท่ี โดยมีระบบปองกันความถ่ี 
อ่ืนรบกวน 
                           4) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
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       2.3.3 ลําโพงซับเบส (Subwoofer) จํานวน 1 คู (2 ตัว) 
   1) ใช เสริมชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนยายท่ีมีอยู เดิม ใหสามารถใชงานได มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   2) เปนลําโพงท่ีสามารถใชงานกับชุดเครื่องขยายเสียงเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 6 
  2.3.4 เครื่องแยกสัญญาณเสียงอิเล็กทรอนิกส Crossover และอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด 
   1) ใช เสริมชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนยายท่ีมีอยู เดิม ใหสามารถใชงานได มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   2) ตองเปนเครื่องแยกสัญญาณท่ีท่ีสามารถใชงานกับชุดเครื่องขยายเสียงเดิมได
อยางมีประสิทธิภาพ  
   3) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 7 
  2.3.5 เครื่องฉายดิจิตอล วิชวลไลเซอร (Digital Visualizer) จํานวน 1 เครื่อง 
   1) ใชทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพการใชงาน 
   2) ตองเปนเครื่องฉายสัญญาณภาพท่ีใชกับวัสดุทึบแสงได 
   3) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 8 
  2.3.6 เครื่องฉายสัญญาณภาพโปรเจคเตอร (Projector) จํานวน 2 เครื่อง 
   1) ใชทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพการใชงาน 
   2) เพ่ือลดคาใชจายในการเชาเครื่องนอกสถานท่ี 
   3) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 9 
  2.3.6 เครื่องเมทริกซสวิทเชอร (Matrix Switcher) จํานวน 1 เครื่อง 
   1) ใชงานถายทอดสดผานระบบอินทราเน็ต และวิดีโอคอนเฟอเรนช 
   2) เปนอุปกรณแปลงสัญญาณภาพวิดีโอและสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร 
   3) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 10 
  2.3.7 เครื่องแปลงสัญญาณเอชดีเอ็มไอ (VGA TO HDMI Converter) จํานวน 2 เครื่อง 
   1) ใชงานนําเสนอเพ่ิมคุณภาพและแปลงสัญญาณ 
   2) เปนอุปกรณแปลงสัญญาณภาพวิดีโอและสัญญาณความคมชัดสูง 
   3) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 11 
  2.3.8 กลองเคสอลูมิเนียมใสอุปกรณแบบมีลอ จํานวน 2 กลอง 
   1) ใชใสโสตทัศนูปกรณเพ่ิมเติมท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอ 
   2) เปนกลองอลูมิเนียมแบบมีลอ ฝากลองล็อคได 
   3) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 12 
  2.3.9 เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) จํานวน 1 เครื่อง 
   1) ใชทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพการใชงาน 
   2) เปนเครื่องท่ีมีมีชองสัญญาณไมนอยกวา 8 ชองสัญญาณ   
   3) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 13 
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  2.3.10 เครื่องพิมพชนิดสี (Color Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
   1) ใชทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพการใชงาน 
   2) ใชพิมพงานท่ีมีลักษณะงานหลากหลายมากข้ึน เชน ภาพถาย แผน CD เปนตน 
   3) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 14  
 2.4 ระบบชุดประชุม หองประชุม 5 ชั้น 7 จํานวน 1 ระบบ 

 1) เพ่ือใชเสริมและทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพตามการใชงานมากวา 20 ป 
 2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการประชุม  

 3) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 15 
 2.5 เครื่องสแกน (สแกนเนอร) จํานวน 2 เครื่อง พรอมอุปกรณสําหรับตรวจขอสอบ    
จํานวน 1 ชุด 
   1) เปนเครื่องท่ีใชงานสําหรับภารกิจงานท่ีไดรับมอบหมายใหม 
   2) ใช ในการสแกนเอกสารเ พ่ือจัด ทําสื่ อการฝกอบรมและการตรวจ
กระดาษคําตอบ 
   3) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 16-17 

2.6  เครื่องทําลายเอกสาร 
   1) เปนเครื่องท่ีใชงานสําหรับภารกิจงานท่ีไดรับมอบหมายใหม 
   2) ใชในทําลายเอกสารเก่ียวกับการทดสอบและเอกสารอ่ืน ๆ 
   3) คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 18 

๓. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

 3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

 3.2 เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ

เก่ียวกับ การขายและ/หรือการใหเชา/ใหเชาซ้ือ ระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 

๕ ป นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

 3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ 

ในประเทศไทยที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย 

และหนังสือนั้นตองมีอายุไมเกิน ๙๐ วัน นับจากวันท่ีออกจนถึงวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคา 

3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ

และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ

ของทางราชการ 

 3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอม

ข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

  



 ๕ 

 

 3.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน   ท่ีเขา

เสนอราคาใหแกกรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคา  

 3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 3.8 บุคคลหรือนิติบุคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส

ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 3.9 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง

ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

3.10 ในกรณี ผูประสงคเสนอราคาท่ีเปนกิจการรวมคา กรมจะปฏิบัติตามแนวทางพิจารณา

คุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีเปนกิจการรวมคา 

๔.  เง่ือนไขท่ัวไป  

๔.๑ คุณลักษณะท่ัวไปเกี่ยวระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ 

4.1.1 คุณลักษณะเฉพาะของระบบระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑทุกรายการซ่ึงผูประสงค

จะเสนอราคาเสนอขายจะตองเสนอคุณลักษณะเฉพาะไมต่ํากวาคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนด 

4.1.2 ระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑท่ีเสนอตองเปนรุนท่ียังอยูในสายการผลิตในวันยื่น

ขอเสนอการประกวดราคาซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทท่ีเปนตัวแทนจําหนาย

ในประเทศมาแสดงในวันยื่นขอเสนอทางเทคนิค และระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑที่จะนํามาติดตั้ง

ใหกรมฯ จะตองเปนเครื่องใหมไมใชเครื่องเกาใชแลว (Used) หรือเครื่องลาสมัย (Obsolete) หรือเครื่องท่ีใชงาน

แลวและนํามาปรับปรุงใหม (Reconditioned) 

4.1.3 ระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑท่ีเสนอตองไมเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตท่ีอยูใน

ระหวางการคุมครองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลผูลมละลายตามคําสั่งของศาลที่ไดสั่งการตามกฎหมาย

ของประเทศท่ีบริษัทของผูผลิตนั้นตั้งอยู 

4.1.4 ระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑที่เสนอตองสามารถใชรหัสภาษาไทยตามมาตรฐาน

ท่ีกําหนดโดยสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) 

4.1.5 ราคาของระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑท่ีเสนอใหรวมคา Hardware, Software   

คาติดต้ังและคาอุปกรณเชื่อมตอเขากับระบบโสตทัศนูปกรณ โดยกรมบัญชีกลางไมตองเสียคาใชจายใด ๆ 

เพ่ิมเติมจากท่ีปรากฏในใบเสนอราคา 

4.1.6 สามารถใชกับระบบไฟฟาประเทศไทยได 
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4.1.7 ระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑท้ังหมดตองทํางานไดดีในสภาพแวดลอมปกติของ

ประเทศไทย 

4.1.8 มีเอกสารคูมือการใชงานและวิธีการบํารุงรักษา 

๔.๒ เง่ือนไขในการดําเนินงาน 

ผูขายจะตองดําเนินการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ และทดสอบการปฏิบัติงาน

ของระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑรวมกับระบบโสตทัศนุปกรณของกรมใหสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๓ เง่ือนไขในการติดตั้ง สงมอบและตรวจรับ 

๔.๓.๑ ผูขายจะตองทําการติดตั้งและสงมอบระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑภายใน 60 วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันท่ีกรมบัญชีกลางสงมอบพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ

และครุภัณฑ โดยตองแจงกําหนดเวลาสงมอบงานใหกรมฯ ทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย ๓ 

วันทําการ 

๔.๓.๒ การติดตั้งสงมอบและการตรวจรับท่ีสมบูรณ 

การติดตั ้งและสงมอบระบบระบบโสตทัศนูปกรณที่ประกวดราคาซื้อจะถือวาเสร็จ

สมบูรณเม่ือมีการติดตั้ง สงมอบหนังสือคูมือเปนแบบ Hard Copy พรอมแผน CD รวมท้ังไดทดสอบการใชงาน

ของระบบระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ แลววาสามารถใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อนึ่ง ในระหวางการติดตั้งสงมอบและตรวจรับยังไมสมบูรณ กรมฯ มีสิทธิท่ีจะใชระบบ

ระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑในสวนท่ีสงมอบแลวได และหากมีเหตุใหตองเลิกสัญญาอันเนื่องจาก

ความผิด ของผูขายเอง ผูขายไมมีสิทธิ ท่ีจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชระบบระบบ

โสตทัศนูปกรณและครุภัณฑในระหวางท่ีการติดตั้งสงมอบและตรวจรับยังไมสมบูรณ 

๔.๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทดสอบและตรวจรับระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ

ท้ังระบบตามรายละเอียดการทดสอบการใชงานระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑในสัญญาซ้ือขายระบบ

โสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ เม่ือกรมบัญชีกลางไดรับหนังสือแจงจากผูขายวาไดติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว

พรอมท่ีจะสงมอบระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ 

๔.๓.๔ เอกสารรายการระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ ท่ีสงมอบท้ังหมดตองแสดง

รายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ ยี่หอ, รุน, หมายเลขเครื่อง (Serial Number) แตละเครื่องตามเอกสารแนบ 2 

๔.๓.๕ ผูขายตองจัดทําและติดสติ๊กเกอรอยางดี เครื่องละ ๑ ชิ้น โดยขอมูลบนสติ๊กเกอรตองแสดง 

ชื่อของบริษัทผูขาย, Serial Number, เลขท่ีสัญญา, ชื่อโครงการ, วันเริ่มและวันสิ้นสุดการรับประกัน

ผลิตภัณฑ 
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๔.๔ เง่ือนไขการชําระเงิน 

การชําระเงิน กรมบัญชีกลางจะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซ้ือขายหลังจากท่ีคณะกรรมการ

ตรวจตรวจรับพัสดุไดตรวจรับและทดสอบการใชงานระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑแลวเสร็จ โดยมี

หนังสือแจงการสงมอบงาน ณ อาคารกรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และ

กรมฯ ไดตรวจรับเรียบรอยแลว 

๔.๕ ลิขสิทธิ์  Software 

ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร และหรือ Software ที่เสนอ ผูขายตองดําเนินการทั้งปวง เพื่อใหการกลาวอางหรือ

การเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผูขายตองเปนผูชําระคาเสียหายและคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

๔.๖ อ่ืน ๆ  

ระบบโสตทัศนูปกรณคือวัสดุครุภัณฑท่ีมีการติดตั้งแบบถาวรประจําหองประชุม ประกอบดวย 

ครุภัณฑ มีระสายสายสัญญาณท่ีฝงตัวหรือติดยึดกับกับอาคารในโดยมีวัสดุปองกันสัญญาณรบกวน และ

อุปกรณอ่ืน ๆท่ีจําเปน ครุภัณฑคืออุปกรณท่ีไมไดติดตั้งถาวสามารถเคลื่อนยายใชงานได   

 

๕. คุณลักษณะเฉพาะของระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ 

         รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - 18 

๖. การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ 

๖.๑ การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขและเปล่ียนแทนระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ 

ผูขายตองรับประกันการบํารุงรักษา  ซอมแซม แกไข หรือเปลี่ยนแทน ระบบโสตทัศนูปกรณ

และครุภัณฑท่ีประกวดราคาซ้ือทุกรายการ อันเนื่องจากขอผิดพลาดของการใชงาน ระบบโสตทัศนูปกรณ

และครุภัณฑทุกรายการ เปนระยะเวลา  ๒ ป และในระยะเวลารับประกันตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

6.1.1 หากระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑชํารุด บกพรอง หรือใชงานไมไดในสัญญา 

โดยความชํารุดนี้มิไดเกิดจากความผิดของกรมบัญชีกลาง ผูขายตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพดี

ไดดังเดิม โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ จากกรมบัญชีกลาง  

6.1.2 หากผูขายซอมแซมแกไขไมแลวเสร็จภายใน ๑๒ ชั่วโมง นับแตเริ่มทําการซอมแซม

แกไข ผูขายตองนําเครื่องสํารองท่ีมีประสิทธิภาพทัดเทียมกันมาใหใชแทนจนกวาจะซอมแซมแลวเสร็จ

สมบูรณ 

6.1.5 หากผูขายไมสามารถดําเนินการซอมแซมแกไขระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ

คอมพิวเตอรแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน ผูขายยินยอมท่ีจะเสนอใหมีการแลกเปลี่ยนระบบ

โสตทัศนูปกรณและครุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน หรือดีกวามาแทน โดยไมคิดมูลคาหรือคาใชจาย

ใดๆ ท้ังสิ้น กับกรมบัญชีกลาง  
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๖.๒ การชําระคาปรับ 

                  6.2.1 ผูขายจะตองทําการติดตั้งและสงมอบระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑภายใน 60 วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันท่ีกรมบัญชีกลางสงมอบพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ

และครุภัณฑ มิฉะนั้นจะตองชําระคาปรับใหกรมเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.01 ของราคาคาจัดซ้ือระบบ

โสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ จนกวางานจะเสร็จสมบูรณหรือถึงวันบอกเลิกสัญญา 

                  6.2.2  ในระหวางท่ีกรมยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถากรมเห็นวาผูขาย ไมอาจปฏิบัติตาม

สัญญาตอไปไดหรือทํางานลวงเลยกําหนดเวลาแลวเสร็จเกินกวา 30 วันไปก็ดี กรมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเสีย

เม่ือใดก็ได และผูขายจะตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญานั้นไมวาโดยตรงหรือโดย

ออมพรอมตองยินยอมใหริบอุปกรณ                  

 6.2.3 ในกรณีท่ีมีคาปรับเกิดข้ึน ผูขายจะตองชําระคาปรับใหกรมบัญชีกลางภายใน ๗ วันนับแต

วันท่ีกรมฯ แจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร 

 6.2.4 หากผูขายไมชําระเงินคาปรับภายในระยะเวลาดังกลาว  กรมบัญชีกลางมีสิทธิหักเงินคาปรับ

จากเงินประกันสัญญาหรือเรียกจากธนาคารผูคํ้าประกันไดทันที 

๗. ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบของหรืองาน 

 การสงมอบงาน กําหนดเวลาการสงมอบงานใหเปนไปตามงวด ดังนี้ 

ดําเนินการติดตั้งและสงมอบระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑภายใน 6๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา โสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ โดยตองแจงกําหนดเวลาสงมอบงานใหกรมฯ ทราบเปนลายลักษณอักษร

ลวงหนาอยางนอย ๓ วันทําการ ณ อาคารกรมบัญชีกลาง  ถนนพระรามท่ี ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

๘. วงเงินในการจัดหา 

วงเงินงบประมาณโครงการ 2,162,802.45 บาท (สองลานหนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันแปดรอย

สองบาทสี่สิบหาสตางค) เปนราคาท่ีรวมคาระบบโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑทุกรายการท่ีกําหนด  

คาใชจายในการติดตั้ง  คาฝกอบรม คาดําเนินการอ่ืนๆ คากําไรและคาภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ ๗ ไวดวยแลว 

9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ        

             กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑในการคัดเลือกเกณฑราคา และจะพิจารณา                          

จากราคารวม                                                                                                              

10. หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการคลังและบัญชีภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 

 

 

 

 



 ๙ 

 

 

สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดย 

  เปดเผยตัวไดท่ี  

๑.  ทางไปรษณีย 

สงถึง อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

  ถนนพระรามท่ี ๖  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

๒.  โทรศัพท        ๐-๒๑๒๗-๗000 ตอ 6700-1      

๓.  โทรสาร           ๐-๒๑๒๗-๗๑48-9    

๔.  ทางเว็บไซต    http://www.cgd.go.th 

๕.  e-Mail             humanrd@cgd.go.th 

http://www.cgd.go.th/
mailto:humanrd@cgd.go.th
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เงื่อนไขทั่วไป 

การประกวดราคาครั้งนี้เป็นการประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ ซึ่งกรมบัญชีกลาง
สงวนสิทธิ์ในการท าสัญญาซื้อขายในจ านวน ขนาด หรือเฉพาะรายการและได้รับอนุมัติงบประมาณเงินเหลือจ่ายจาก
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จ านวน 1,245,556.74 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) และหลักสูตร
นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3  จ านวน 917,245.71 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 2,162,802.45 บาท (สองล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นสองพันแปดร้อยสองบาทสี่สิบห้าสตางค์) แล้วเท่านั้น 

๑. เงื่อนไขท่ัวไปเกี่ยวกับระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ 
๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะของระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ ทุกรายการซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาเสนอขาย

จะต้องเสนอคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ ากว่าคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด 
๑.๒ ระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิตในวันยื่นข้อเสนอการประกวด

ราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย ในประเทศมาแสดงในวันยื่น
ข้อเสนอทางเทคนิค และระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกรายการที่จะน ามาติดตั้งให้กรมจะต้องเป็นเครื่องใหม่  
ไม่ใช่เครื่องเก่าใช้แล้ว (Used) หรือเครื่องล้าสมัย (Obsolete) หรือเครื่องที่ใช้งานแล้วและน ามาปรับปรุงใหม่ 
(Reconditioned) 

๑.๓ ระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ ที่เสนอต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ในระหว่างการ
คุ้มครองเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ล้มละลายตามค าสั่งของศาลที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทของผู้ผลิต
นั้นตั้งอยู่ 

๑.๔ ระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ ที่เสนอต้องสามารถใช้รหัสภาษาไทยตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) 

๑.๕ ราคาของระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ ที่เสนอให้รวมค่า Hardware, Software ค่าติดตั้งและ     
ค่าอุปกรณเ์ชื่อมต่อเข้ากับระบบโสตทัศนูปกรณ์ของกรมฯ โดยกรมบัญชีกลางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจากที่
ปรากฏในใบเสนอราคา 

๑.๖ สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าประเทศไทยได้ 
๑.๗ ระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ทั้งหมดต้องท างานได้ดีในสภาพแวดล้อมปกติของประเทศไทย 
๑.๘ มีเอกสารคู่มือการติดตั้ง การใช้งาน และวิธีการบ ารุงรักษา 
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๒. เงื่อนไขในการด าเนินงาน 
ผู้ขายจะต้องด าเนินการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ และทดสอบการปฏิบัติงานของระบบ

โสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. เงื่อนไขในการติดตั้ง ส่งมอบและตรวจรับ 
3.1 ผู้ขายจะต้องท าการติดตั้งและส่งมอบระบบโสตทัศนูปกรณแ์ละครุภัณฑ์และอุปกรณภ์ายใน 60 

วัน นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่กรมบัญชีกลางส่งมอบพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์และ
ครุภัณฑ ์โดยต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบงานให้กรมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันท าการ 
               3.2 การติดตั้งส่งมอบและการตรวจรับที่สมบูรณ์ 

การติดตั้งและส่งมอบระบบโสตทัศนูปกรณท์ี่ประกวดราคาซื้อจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการ
ติดตั ้ง ส่งมอบหนังสือคู ่มือเป็นแบบ Hard Copy พร้อมแผ่น CD รวมทั้งได้ทดสอบการใช้งานของระบบ
โสตทัศนูปกรณแ์ละครุภัณฑ์ แล้วว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อนึ่ง ในระหว่างที่การติดตั้งส่งมอบและตรวจรับยังไม่สมบูรณ์ กรมฯ  มีสิทธิที่จะใช้ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ในส่วนที่ส่งมอบแล้วได้ และหากมีเหตุให้ต้องเลิกสัญญาอันเนื่องจากความผิด        
ของผู้ขายเอง ผู้ขายไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ใน
ระหว่างที่การติดตั้งส่งมอบและตรวจรับยังไม่สมบูรณ์ 

3.3  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทดสอบและตรวจรับระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑท์ั้ง 
ระบบตามรายละเอียดการทดสอบการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ในสัญญาซื้อขายระบบโสตทัศนูปกรณ์
และครุภัณฑ์ เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขายว่าได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งมอบระบบ
โสตทัศนูปกรณแ์ละครุภัณฑ์ 
                3.4 เอกสารรายการระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ส่งมอบทั้งหมดต้องแสดงรายละเอียดอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ ยี่ห้อ, รุ่น, หมายเลขเครื่อง (Serial Number) แต่ละเครื่องตามเอกสารแนบ 2 

3.4  ผู้ขายต้องจัดท าและติดสติ๊กเกอร์อย่างดี เครื่องละ ๑ ชิ้น โดยข้อมูลบน สติ๊กเกอร์ต้องแสดง ชื่อ 
ของบริษัทผู้ขาย, Serial Number, เลขที่สัญญา, ชื่อโครงการ, วันเริ่มและวันสิ้นสุดการรับประกันผลิตภัณฑ์ 

4 เงื่อนไขการช าระเงิน 
การช าระเงิน กรมบัญชีกลางจะช าระเงินตามจ านวนในสัญญาซื้อขายหลังจากท่ีคณะกรรมการตรวจตรวจรับ 

พัสดุได้ตรวจรับและทดสอบการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์แล้วเสร็จ โดยมีหนังสือแจ้งการส่งมอบงาน 
ณ อาคารกรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และกรมฯ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
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5 ลิขสิทธิ์  Software 
ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหรือ Software ที่เสนอ ผู้ขายต้องด าเนินการทั้งปวง เพ่ือให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้อง
ดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้ขายต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
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          เอกสารแนบ 1 
คุณสมบัตทิางเทคนคิ 

 1.ระบบสัญญาณภาพห้องประชุม 
     รายการที่ 1.1 เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์และวิดีโอ จ านวน 3 เครื่อง 
  1.  สามารถฉายภาพได้ขนาดใหญ่ 30-300 นิ้ว ระยะตั้งฉายเครื่อง 0.76 - 7.62 
m หรือดีกว่า 
  2.  ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า  XGA (1,024 x 768 Dots)  
  3.  ความสว่างภาพไม่น้อยกว่า  4,500  Lumens  ใช้หลอดไม่น้อยกว่า 240W   
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  5,000 ชม. 
  4.  ใช้แผง   LCD  Panels  ( x 3 Panel ,R/G/B )  
        5.  อัตราความคมชัด ( Contrast Ratio ) 12,000:1 หรอืดีกว่า   
  6.  รับสัญญาณภาพได้ทุกระบบทั้ง  PAL,  SECAM,  NTSC, NTSC 4.43, PAL60, 
PAL-M, PAL-N     
  7.  ใช้เลนส์ประเภท  Manual Zoom / Focus ก าลังขยาย 1.6 เท่า (throw ratio: 
1.18 - 1.90:1) หรือดีกว่า   
  8.  น้ าหนักเครื่องไม่เกิน  3.5  kg.      
  9.  มีระบบการแก้ไข Keystone ในแนวตั้ง +/- 40 องศา (+/-30 องศาในโหมด 
Auto) แนวตั้ง +/- 30 องศา    
  10.  มีล าโพงในตัว  1  ชุด  ก าลังขยายไม่น้อยกว่า  10 W  Mono   
  11.  มีระบบ  Scanning  Frequency  โดยมีช่วงความถ่ีทั้งจากสาย RGB และ
HDMI 
  12.  มีช่องสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย  ดังนี้     
   -   Computer 1  :  D-sub 15pin for input  
    -  Audio Input video: L-R x1 Pin jack  
   -   Computer 2  :  D-sub 15pin for input / output monitor  
   -  Audio Input : M3 Stereo Jack  x 2/ Audio in 2 mic in) 
   -   Video Input  :  Composite (pin jack x 1)     
   -   Audio  Output : M3 x 1 (L-Rx1)    
                 -   Service  Port  :  RS - 232C (D-Sub 9 Pin)     
   -  S-Video in (Din 4-pin)x1 
                 -   HDMI 19 pin x 1                     
   -   RJ45 (LAN) x1 
  13.  ระบบไฟฟ้า AC ๒๒๐ - 240 V        
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  14.  มีระบบปรับภาพให้เหมาะสมกับแสงในห้อง (Daylight View)  
  1๕.  มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้จัดจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ เพ่ือประโยชน์ของการบริการหลังการขายส ารองอะไหล่ 
  1๖. อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช้งาน อย่างน้อยประกอบด้วยสาย VGA ขนาดความยาว
มาตรฐานที่มากับเครื่อง 1 เส้น และขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 เส้น, สาย HDMI ขนาดความ
ยาวมาตรฐานที่มากับเครื่อง 1 เส้น และขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 เส้น, กระเป๋าเก็บเครื่อง, 
รีโมทคอนโทรล, ฝาครอบเลนส์ ฯลฯ 
 
 รายการที่ 1.2. จอรับภาพชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว  จ านวน 1  จอ 
  1. เป็นจอรับภาพ ขนาด 200 นิ้ว (เส้นทแยงมุม) สัดส่วน 16:9 ควบคุมการขึ้นลง
ของจอและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
  2. มีระบบควบคุมการเลื่อนจอขึ้นลงได้ทุกต าแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อนขึ้นสุด-ลง
สุด 
  3. มีรีโมทควบคุมให้เลือกท้ังแบบมีสายและไร้สาย 
  4. กระบอกจอสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดกับผนังหรือแขวนเพดานได้ 
  5. มีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เพ่ือป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ 
  6. เนื้อจอสีขาวท าจาก Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีด า 
  7. เนื้อจอทนต่อการฉีกขาด และป้องกันการติดไฟ 
  8. ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz 
 
 รายการที่ 1.3 เครื่องรวมและสลับสัญญาณภาพระบบสัญญาณHDMI จ านวน 1  เครื่อง 
  1. เป็นเครื่องรวมและสลับสัญญาณภาพ ระบบสัญญาณ HDMI แบบ Matrix Switch 
  2. มีช่องสัญญาณอินพุท HDMI ไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 
  3. มีช่องสัญญาณเอ้าท์พุท HDMI ไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 
  4. มีความต้านทานขาเข้า (Video Input Impedance) 100 โอห์ม หรือ ดีกว่า 
  5. มีความต้านทานขาออก (Video Output Impedance) 100 โอห์ม หรือ ดีกว่า 
  6. มีค่า Data Rate 6.75 Gbps หรือดีกว่า  
  7. มีค่า Pixel Clock 225 MHz หรือดีกว่า 
  8. มีค่า Resolution สูงสุด Full HD 1080p 
  9. ใช้ไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz 
  10. มีพอร์ท RS-232 ส าหรับเชื่อมต่อเพ่ือควบคุมการท างาน หรือดีกว่า 
 
 รายการที่ 1.4  เครื่องรวมและสลับสัญญาณภาพระบบสัญญาณVGA จ านวน 1  เครื่อง
   1. เป็นเครื่องรวมและสลับสัญญาณภาพ ระบบสัญญาณ VGA แบบ Matrix Switch 
  2. มีช่องสัญญาณอินพุท VGA ไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 
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  3. มีช่องสัญญาณเอ้าท์พุท VGA ไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 
  4. มีความต้านทานขาเข้า (Video Input Impedance) 75 โอห์ม หรือ ดีกว่า 
  5. มีความต้านทานขาออก (Video Output Impedance) 75 โอห์ม หรือ ดีกว่า 
  6. มีค่า Bandwidth 500 MHz หรือดีกว่า  
  7. มีช่องสัญญาณเสียงอินพุทและเอ้าท์พุท อย่างละไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 
  8. มีค่า Resolution สูงสุด 1920 x 1200 หรือดีกว่า 
  9. ใช้ไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz 
  10. มีพอร์ท RS-232 ส าหรับเชื่อมต่อเพ่ือควบคุมการท างาน หรือดีกว่า 
 
 รายการที่ 1.5.  เครื่องขยายสัญญาณภาพระบบสัญญาณHDMI ระยะ 60 เมตร  
จ านวน 8  เครื่อง (4 คู่) 
   1. ประกอบด้วยเครื่องขยายสัญญาณภาพทั้งหมด 8 เครื่อง ลักษณะใช้งานเป็นคู่คือ   
มีตัวส่ง – และตัวรับ 
   2. ชนิดขั้วต่อสัญญาณเป็นแบบ 1 x HDMI Type A Female  
   3. รองรับคุณภาพสัญญาณ video 1920 x 1200 หรือดีกว่า 
   4. สามารถใช้สายเคเบิ้ล Cat 5e ในการเชื่อมต่อได้ 
   5. ระยะการใช้งานเชื่อมต่อสาย Cat 5e สามารถใช้ได้ถึง 60 เมตร  
  
 รายการที่ 1.6  เครื่องขยายสัญญาณภาพระบบสัญญาณ HDMI ระยะ 100 เมตร  
จ านวน 10  เครื่อง (5 คู่) 
   1. ประกอบด้วยเครื่องขยายสัญญาณภาพทั้งหมด 10 เครื่อง ลักษณะใช้งานเป็นคู่
คือ มีตัวส่ง – และตัวรับ 
   2. ชนิดขั้วต่อสัญญาณเป็นแบบ 1 x HDMI Type A Female  
   3. รองรับคุณภาพสัญญาณ video 1920 x 1200 หรือดีกว่า 
   4. สามารถใช้สายเคเบิ้ล Cat 5e ในการเชื่อมต่อได้ 
   5. ระยะการใช้งานเชื่อมต่อสาย Cat 5e สามารถใช้ได้ถึง 100 เมตร   
  
 รายการที่ 1.7.  เครื่องขยายสัญญาณภาพระบบสัญญาณ VGA ระยะ 70 เมตร 
จ านวน 6 เครื่อง 
   1. เป็นเครื่องขยายสัญญาณภาพ ระบบสัญญาณ VGA  (VGA Booster) 
   2. ชนิดขั้วต่อสัญญาณเป็นแบบ 1 x HDB-15 Female 
   3. รองรับคุณภาพสัญญาณ video  1280 x 1024 (70 m.) หรือดีกว่า 
   4. รองรับสัญญาณ VGA , XGA , SVGA , UXGA เป็นอย่างน้อย 
   ๔. ระยะการใช้งานเชื่อมต่อสาย VGA สามารถใช้ได้ถึง 70 เมตร  
  



คุณลักษณะเฉพาะ                                                           ๔ 
 
 รายการที่ 1.8.  งานรื้อถอน และงานติดตั้งอุปกรณ์                          จ านวน 1 งาน   
  อย่างน้อยประกอบด้วย 
  1. ขาแขวนโปรเจคเตอร์       
  2. สายสัญญาณ HDMI         
  3. สายสัญญาณ VGA       
  4. Box Outlet พร้อมหัวตัวเมีย ส าหรับ HDMI              
  5. Box Outlet พร้อมหัวตัวเมีย ส าหรับ VGA     
  6. สาย Cat 5e Cable หรือสาย Cat 6 Cable     
  7. ตู้ Rack ขนาด ๑๙ นิ้ว 15 U (ตั้งพ้ืน)     
  8. อุปกรณ์การติดตั้ง อ่ืนๆที่จ าเป็น 
  9. งานด าเนินการรื้อถอน และติดต้ัง                                   
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          เอกสารแนบ 2 
คุณสมบัตทิางเทคนคิ 

2. กล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณร์ะบบตัดต่อ 
 รายการที่ 2.1 กล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 
  1. เป็นกล้องใช้ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอดิจิตอล Full-HD   ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1920x1080 p 
         2. มีเลนส์ประกอบด้วย เลนส์ชนิด 1/2.33 นิ้ว MOS Sensor และเลนส์ซูม 21x 
หรือดีกว่า 
  3. มีไฟสัญลักษณ์ แสดงการท างานของกล้อง 
  4. มีช่องใส่การ์ดไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
  5. มีระบบเลนส์ทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto) และแบบเลือกปรับ (Manual) 
  6. มีฟิลเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 49 mm. 
  7. ใช้ระบบบันทึกเป็นชนิด Recording Media SD/SDHC/SDXC Memory Card  
  8. มีจอภาพแบบ LCD Monitor 
  9. มีช่องต่อ USB 2.0 หรือดีกว่า 

  10. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  11. อุปกรณ์มาตรฐานที่จ าเป็นในการใช้งาน อย่างน้อยประกอบด้วย  

เช่น ACAdapter AC Cable DC Cable AV Cable, ฝาครอบกล้อง , แบตเตอรี่ จ านวน 2 ก้อน, แท่น
ชาร์จ, สายสัญญาณต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ , ติดตั้งโปรแกรมที่จ าเป็นพร้อมใช้งาน, คู่มือการใช้งานทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, สายสะพายกล้อง,กระเป๋าเก็บกล้อง, ขากล้อง, ชุดสปอร์ตไลท์  
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          เอกสารแนบ 3 
คุณสมบัตทิางเทคนคิ 

 รายการที่ 2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบตัดต่อ 
  1. CPU : Core i7 2600 K หรือดีกว่า 
  2. Mainbord : รองรับ CPU Intel Pentium Core i3/Core i5/Core i7 
processors 
  3. มีหน่วยความจ าหลัก RAM DDR3-SDRam 1600 MHz ไม่ต่ ากว่า 16 GB 
  4. มีช่องต่อจอ แบบ VGA หรือดีกว่า อย่างน้อย 1 ช่อง 
  5. Harddisk : มีความจุไม่น้อยกว่า 2 TB ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 5400 RPM 
เชื่อมต่อแบบ SATA  
  6. มีเครื่องอ่านเขียน DVD+/- RW 
  7. มีช่องต่อ USB 2.0 และ USB 3.0 อย่างน้อยชนิดละ 2 ช่อง 
  8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 100/1000 Base-T หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  9. Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 600 W หรือดีกว่า 
  10. มีจอ Monitor ขนาดไม่ต่ ากว่า 20 นิ้ว 
   11. มีเครื่องส ารองไฟ UPS ขนาดไม่ต่ ากว่า 600VA 
  12. พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Professinal version 
ล่าสุด 
  13. มีการ์ดจับภาพวิดีโอแบบ external ที่เชื่อมต่อด้วย USB 3.0  
  14. การ์ดจับภาพวิดีโอสามารถรับอินพุทจาก HDMI/S-Video/CV (Composite 

Video) input เป็นอย่างน้อย 
  15. การ์ดจับภาพวิดีโอสามารถรองรับการบันทึกในระดับความละเอียดสูงสุด 
1080P ได ้
  16. พร้อมติดตั้งโปรแกรมส าหรับตัดต่อ เช่น Adobe premiere pro หรือ Adobe 
flash cs เป็นอย่างน้อย 
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เอกสารแนบ 4 
คุณสมบัตทิางเทคนคิ 

 3. โสตทัศนูปกรณ์ ใช้งานชนิดเคลื่อนย้าย 
  รายการที่ 3.1 กล้องถ่ายรูป DSLR 
  1. เทคโนโลยี Dual Pixel CMOS AF 
  2. มีความละเอียด 20ล้านพิกเซลหรือดีกว่า 
  3. จอLCD Monitor เป็นแบบ TFT color, Liquid-crystal monitor 
  4. ความไวชัตเตอร์ 1/8000วินาที ถึง 30วินาที 
  5. รองรับการใช้งานร่วมกับเลนส์ f2.8 เพ่ือให้กล้องจับโฟกัสได้ดีแม้ในสภาพแสงน้อย 
  6. สามารถรองรับ card แบบ SD / SDHC / SDXC 
  7. เซ็นเซอร์เป็นแบบ CMOS 
  8. สามารถบันทึกภาพได้ในแบบ JPEG, RAW, MOV, MP4 เป็นอย่างน้อย 
  9. ระบบออโต้โฟกัสแบบ Cross Type 65 จุด 
  10. ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 10 เฟรม/วินาที หรือดีกว่า 
  11. ชิปประมวลผลภาพ Dual DIGIG6 Image 
  12. มี Flash ในตัว 
  13. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  14. อุปกรณ์ที ่จ าเป็นในการใช้งาน อย่างน้อยประกอบด้วย เลนส์ , แบตเตอรี่ 
จ านวน 2 ก้อน,แท่นชาร์จ, สายสัญญาณต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์, การ์ดแบบ SD ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  2 
อัน, ติดตั้งโปรแกรมท่ีจ าเป็นพร้อมใช้งาน, คู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, สายสะพายกล้อง,
กระเป๋าเก็บกล้อง, ฝาครอบเลนส์ ฯลฯ 
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          เอกสารแนบ 5 
คุณสมบัตทิางเทคนคิ 

                 รายการที่ 3.2 ไมโครโฟนไรส้าย (Wireless Microphone) 
   1. เป็นไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย คลื่น UHF 
   2. ใน 1 ชุด มีไมโครโฟน 2 ตัวพร้อมเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย 
   3. ระบบเสียงเป็นแบบ Dynamic 
   4. คลื่นความถี่อยู่ระหว่าง 60 ถึง 15,000Hz 
   5. สามารถเลือกช่องเสียง และแบบ Dual Channel (ช่องคู่) 
   6. ใช้แบตเตอรี่ชนิด AA 
   7. น้ าหนักเบาไม่เกิน 330g. 
   8. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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          เอกสารแนบ 6 
คุณสมบัตทิางเทคนคิ 

 รายการที่ 3.3 ล าโพงซับเบส (Subwoofer) 
 1. เป็นตู้ล าโพงแบบซัปวูฟเฟอร์ ขับเคลื่อน PA แบบเคลื่อนย้ายได้ 
 2. มีก าลังขยาย 100 W Class-D แอมพิฟายเออร์ หรือดีกว่า 
 3. Output SPL สูงสุด 134 dB  หรือดีกว่า 
 4. ขนาดดอกล าโพงไม่ต่ ากว่า 18 นิ้ว หรือดีกว่า 
 5. ควบคุมบลูทูธ Bluetooth Control – 3 Parametric Eas+Hi และ Lo   
   หรือดีกว่า 
 6. สามารถบันทึกและเรียกคืนค่าได้ 
 7. ตัวตู้ล าโพงท าด้วยไม้ มีน้ าหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
 8. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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          เอกสารแนบ 7 

คุณสมบัตทิางเทคนคิ 
 รายการที่ 3.4 เครื่องแยกสัญญาณเสียงอิเล็กทรอนิกส์ Crossover 

   1. เป็นอุปกรณ์ส าหรับแยกเสียงได้ 3 ทาง แบบอนาล๊อก 
   2. ใช้งาน 3 รูปแบบ คือ 2 way stereo / 3 way stereo / 4 way mono 
   3. Bandwidth – 20 Hz หรือดีกว่า 
   4. การตอบสนองความถี่ 3 Hz ถึง 90 เฮิทซ์ +0 /-30 dB หรือดีกว่า 
   5. โหมดสเตอริโอ 94 dB (เอาท์พุทต่ า)/93 dB (กลางขาออก)/92 dB (เอาท์ 

พุทสูง) โหมดโมโน 94 dB  (เอาท์พุทต่ า)/94 dB  (ต่ า/กลางขาออก)/92 dB  (สูง/กลางขาออก)/92 dB 
(เอาท์พุทสูง) หรือดีกว่า 

       6. ช่วงไดนามิค 114 dB หรอืดีกว่า 
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          เอกสารแนบ 8 

คุณสมบัตทิางเทคนคิ 
 รายการที่ 3.5 เครื่องฉายสัญาณภาพวิชวลไลเซอร์ (Digital Visualizer) 

   1. เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ 
   2. อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CMOS Sensor  ขนาดไม่ต่ ากว่า 1/2.8 นิ้ว 
   3. อัตรา Frame rate ไม่น้อยกว่า 30fps 
   4. มีระบบการซูมภาพ optical zoom ไม่น้อยกว่า 10x 
   5. มีระบบการซูมภาพ digital zoom ไม่น้อยกว่า 8x 
       6. มีระบบ Focus แบบ auto และ manual 
   7. มีระบบ White balance แบบ auto และ manual 
   8. มีไฟส่องสว่างจากด้านบนชนิด LED  
   9. มีช่องต่อสัญญาณอย่างน้อย VGA Input  1 ช่อง และ VGA Output 1 ช่อง 
   10. มีช่องใส่ memory card อย่างน้อย 1 ช่อง  
   11. น้ าหนักเครื่องไม่เกิน 5 กิโลกรัม 
   12. รับประกันไมน่้อยกว่า 1 ปี 
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          เอกสารแนบ 9 
คุณสมบัตทิางเทคนคิ 

 รายการที่ 3.6. เครื่องเครื่องฉายสัญญาณภาพโปรเจคเตอร์ 
  1.  สามารถฉายภาพได้ขนาดใหญ่ 30-300 นิ้ว ระยะตั้งฉายเครื่อง 0.76 - 7.62 
m หรือดีกว่า 
  2.  ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า  XGA (1,024 x 768 Dots)  
  3.  ความสว่างภาพไม่น้อยกว่า  4,500  Lumens  ใช้หลอดไม่น้อยกว่า 240W   
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  5,000 ชม. 
  4.  ใช้แผง   LCD  Panels  ( x 3 Panel ,R/G/B )  
        5.  อัตราความคมชัด ( Contrast Ratio ) 12,000:1 หรอืดีกว่า   
  6.  รับสัญญาณภาพได้ทุกระบบทั้ง  PAL,  SECAM,  NTSC, NTSC 4.43, PAL60, 
PAL-M, PAL-N     
  7.  ใช้เลนส์ประเภท  Manual Zoom / Focus ก าลังขยาย 1.6 เท่า (throw ratio: 
1.18 - 1.90:1) หรือดีกว่า   
  8.  น้ าหนักเครื่องไม่เกิน  3.5  kg.      
  9.  มีระบบการแก้ไข Keystone ในแนวตั้ง +/- 40 องศา (+/-30 องศาในโหมด 
Auto) แนวตั้ง +/- 30 องศา    
  10.  มีล าโพงในตัว  1  ชุด  ก าลังขยายไม่น้อยกว่า  10 W  Mono   
  11.  มีระบบ  Scanning  Frequency  โดยมีช่วงความถ่ีทั้งจากสาย RGB และ
HDMI 
  12.  มีช่องสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย  ดังนี้     
   -   Computer 1  :  D-sub 15pin for input  
    -  Audio Input video: L-R x1 Pin jack  
   -   Computer 2  :  D-sub 15pin for input / output monitor  
   -  Audio Input : M3 Stereo Jack  x 2/ Audio in 2 mic in) 
   -   Video Input  :  Composite (pin jack x 1)     
   -   Audio  Output : M3 x 1 (L-Rx1)    
                 -   Service  Port  :  RS - 232C (D-Sub 9 Pin)     
   -  S-Video in (Din 4-pin)x1 
                 -   HDMI 19 pin x 1                     
   -   RJ45 (LAN) x1 
  13.  ระบบไฟฟ้า AC ๒๒๐ - 240 V        
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  14.  มีระบบปรับภาพให้เหมาะสมกับแสงในห้อง (Daylight View)  
  1๕.  มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้จัดจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ เพ่ือประโยชน์ของการบริการหลังการขายส ารองอะไหล่ 
  1๖. อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใช้งาน อย่างน้อยประกอบด้วยสาย VGA ขนาดความยาว
มาตรฐานที่มากับเครื่อง 1 เส้น และขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 เส้น, สาย HDMI ขนาดความ
ยาวมาตรฐานที่มากับเครื่อง 1 เส้น และขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 เส้น, กระเป๋าเก็บเครื่อง, 
รโีมทคอนโทรล, ฝาครอบเลนส์ ฯลฯ 
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          เอกสารแนบ 10 

คุณสมบัตทิางเทคนคิ 
 
 รายการที่ 3.7 เครื่องเมทริกซ์สวิทเชอร์ (Matrix Switcher) 

   1. เป็นอุปกรณ์ส าหรับเลือกและสลับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ 
   2. มีพอร์ทอินพุท VGA 15-pin ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ท 
   3. มีพอร์ทเอ้าท์พุท VGA 15-pin ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ท 
   4. สัญญาณเอ้าท์พุทสูงสุด 1.5 Vpp. หรือดีกว่า 
   5. ค่าแบรนด์วิดท(์-3DB)  400MHz หรือดีกว่า 
       6. สามารถควบคุมการใช้งานผ่านทางพอร์ท RS-232 หรือ RS-485 เป็นอย่างน้อย 
   7. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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          เอกสารแนบ 11 

คุณสมบัตทิางเทคนคิ 
 รายการที่ 3.8 เครื่องแปลงสัญญาณเอชดีเอ็มไอ (VGA TO HDMI Converter) 

   1. เป็นอุปกรณ์ส าหรับแปลงสัญญาณแบบ VGA  เป็น HDMI 
   2. รองรับความละเอียดของสัญญาณวิดีโอสูงสุด 1080p , 1920 x 1200 
หรือดีกว่า 
   3. มีระบบลดสัญญาณรบกวน video noise reduction หรือดีกว่า 
   4. มีระบบค้นหาสัญญาณอินพุทอัตโนมัติ 
   5. มีไฟแสดงสถานะ power และ source device 
       6. รองรับสัญญาณวิดีโอทั้งแบบ 16:9 และ 4:3 
   7. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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          เอกสารแนบ 12 

คุณสมบัตทิางเทคนคิ 
   รายการที่ 3.9 กล่องอลูมิเนียมใส่อุปกรณ์แบบมีล้อ 

   1. เป็นกล่องเอนกประสงค์ส าหรับใส่อุปกรณ์  
   2. ขนาดกล่องไม่ต่ ากว่า 65 ซม. x 105 ซม. x 75 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) 
   3. ผิวกล่องเป็นอลูมิเนียม มีฝาเปิด - ปิดด้านบน และมีล้อ 4 ล้อ สะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย 
   4. สามารถใส่กุญแจหรือคล้องกุญแจได้ 
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          เอกสารแนบ 13 

คุณสมบัตทิางเทคนคิ 
    รายการที่ 3.10 เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) 

 1. เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบ อนาล็อก 
 2. มีช่องรับสัญญาณเข้าแบบโมโน ชนิดบาลานซ์ XLR - Type ตั้งแต่ 8 ช่องขึ้นไป 
 3. มีช่องรับสัญญาณเข้าแบบสเตอริโอ ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป 
 4. ช่องสัญญาณออก ชนิดบาลานซ์ XLR – Type ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป 
 5. มีอิควลไลเซอร์ (EQ) 3 แบรนด์ หรือดีกว่า ในช่องช่องรับสัญญาณเข้าแบบโมโน 
 6. มีดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ก (Digital Effect) ไม่น้อยกว่า 30 โปรแกรม 
 7. มีไฟ LED บอกสถานะสัญญาณทางเอ้าท์พุท 
 8. สามารถต่อกับหูฟังได้ (Headphone) 
 9. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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          เอกสารแนบ 14 

คุณสมบัตทิางเทคนคิ 
  รายการที่ 3.11 เครื่องพิมพ์ชนิดสี (Colour Printer) 

 1. เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดสีแบบอิงค์เจท (Inkjet Colour Printer) 
 2. ความละเอียดในการพิมพ์ 5,760 x 1,440 dpi หรือดีกว่า  
 3. ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุดไม่เกิน 1.5 pl 
 4. สามารถพิมพ์ภาพถ่ายแบบไร้ขอบได้ 
 5. สามารถพิมพ์ฉลากหรือป้ายบนแผ่น CD/DVD ได ้

 6. สามารถใช้กับกระดาษขนาด A4,A5,B5,DL,4x6นิ้ว,5x7นิ้ว,8x10นิ้ว เป็นอย่าง 
น้อย 

 7. มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือดีกว่า 
 8. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 9. อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช้งาน อย่างน้อยประกอบด้วย ถาดส าหรับพิมพ์แผ่น 

 CD อย่างน้อย 1 แผ่น , ถาดส าหรับพิมพ์บัตรพีวีซีหรือบัตรพลาสติก อย่างน้อย 1 แผ่น , หมึกพิมพ์ส ารอง
แท้ ครบทุกสีอย่างน้อย 1 ชุด  
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          เอกสารแนบ 15 

คุณสมบัตทิางเทคนคิ 
 4.ระบบเสียงชุดประชุม ห้องประชุม 5 ชั้น 7 

รายการที่ 4.1  ไมโครโฟนส าหรับประธาน จ านวน 1 ชุด  
1. มีไมโครโฟนพร้อมก้านชนิดโค้งงอและถอดเก็บได้  
2. มีล าโพงในตัวซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน 
3.มีสวิทซ์ตัดการสนทนาเมื่อกดจะมีเสียงเตือน ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอ่ืน 

จะถูกตัดและมีเพียงชุดประธานเท่านั้นที่สามารถพูดได้ 
4.สามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังไม่มากกว่า 35 โอห์ม หรือเครื่อง 

บันทึกเสียง มีความต้านทานไม่น้อยกว่า 10 กิโลโอห์ม ที่ระดับสัญญาณไม่น้อยกว่า -20 dB  
5.ตัวล าโพงภายในตัวเครื่องมีความต้านทาน ไม่น้อยกว่า 125 โอห์ม  

ที่ 200 มิลลิวัตต์ 
6.มีค่า Operating Humidity ไม่มากกว่า 90% RH 
7.ก้านไมโครโฟนสามารถถอดได้และมี Connector แบบ XLR -4 -32 
8.วัสดุท าด้วย ABS resin (ตัวฐาน) 
9.ก้านไมโครโฟน 

  9.1 มีไฟวงแหวนแสดงสถานการณ์ท างานขณะเปิดใช้ไมโครโฟน 
9.2 ขนาดความยาวของก้านไมค์ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
9.3 ไมโครโฟนพร้อมก้านท าจาก Stainless ชนิดโค้งงอและถอด 

เก็บได้ พร้อมมีไฟวงแหวนสีแดงท่ีหัวไมโครโฟน 
9.4 หัวไมโครโฟนเป็นชนิด Electret condenser microphone 
9.5 มุมรับเสียงมีรูปแบบ Unidirectional 
9.6 ตอบสนองความไวไม่น้อยกว่า – 40 dB (1 kHz 0 dB = 1  

V/Pa) และมีความต้านทานไม่มากกว่า 2 กิโลโอห์ม 
9.7 ความถี่ตอบสนองไม่แคบกว่า 125 -12,500 Hz 
9.8 ขั้วต่อก้านไมโครโฟนเป็นแบบ XLR -4-32 
9.9 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายและรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า  

5 ปี จากบริษัทผู้ผลิตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย มาแสดงเพ่ือ
ความมั่นใจในการบริการหลังการขาย 
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คุณสมบัตทิางเทคนคิ 

    รายการที่ 4.2 ไมโครโฟนส าหรับผู้ร่วมประชุม จ านวน 15 ชุด  
   1.มีไมโครโฟนพร้อมก้านชนิดโค้งงอและถอดเก็บได้ 

     2.มีล าโพงในตัวซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน  
 3.สามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังไม่มากกว่า 35 โอห์ม หรือเครื่อง 

บันทึกเสียง มีความต้านทานไม่น้อยกว่า 10 กิโลโอห์ม ที่ระดับสัญญาณไม่น้อยกว่า -20 dB บันทึกเสียง 
 4.ตัวล าโพงภายในตัวเครื่องมีความต้านทาน ไม่น้อยกว่า 125 โอห์ม  

ที่ 200 มิลลิวัตต์ 
     5.มีค่า Operating Humidity ไม่น้อยกว่า 90% RH 

 6.มีช่องส าหรับเชื่อมไปยังชุดผู้ร่วมประชุมตัวถัดไป 
 7.ก้านไมโครโฟนสามารถถอดได้และมี Connector แบบ XLR -4 -32 
 8.วัสดุท าด้วย ABS resin (ตัวฐาน) 
 9.ก้านไมโครโฟน   

   9.1 มีไฟวงแหวนแสดงสถานะการท างานขณะเปิดใช้ 
ไมโครโฟน 
   9.2 มีขนาดความยาวของก้านไมค์ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

   9.3 มีไมโครโฟนพร้อมก้านท าจาก Stain ชนิดโค้งงอและ 
ถอดเก็บได้ พร้อมมีไฟวงแหวนสีแดงท่ีหัวไมโครโฟน 
   9.4 หัวไมโครโฟนเป็นชนิด Electret condenser 
microphone 
   9.5 มุมรับเสียงมีรูปแบบ Unidirectional 

9.6 ตอบสนองความไวไม่น้อยกว่า – 40 dB (1 kHz 0 dB =  
1 V/Pa) และมีความต้านทานไม่ มากกว่า 2 กิโลโอห์ม 

9.7  ความถี่ตอบสนองไม่แคบกว่า 125 -12,500 Hz 
  9.8 ขั้วต่อก้านไมโครโฟนเป็นแบบ XLR -4-32 

      9.9 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายและรับรองอะไหล่ไม่น้อย
กว่า 5 ปี  จากบริษัทผู้ผลิตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย มาแสดง
เพ่ือความมั่นใจในการบริการหลังการขาย 
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รายการที่ 4.3 เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 
1.มีสวิทซ์เลือกเพ่ือก าหนดจ านวนของชุดผู้ร่วมประชุมที่ใช้งานพร้อมกัน 

ได้ไม่น้อยกว่า 4 ผู้ร่วมประชุมและไมโครโฟนจะปิดเองอัตโนมัติ หากไม่มีการพูดภายใน 30 วินาที  
  2.สามารถควบคุมการท างานและจ่ายไฟให้แก่ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม 
ได้ไม่น้อยกว่า 60 ชุด 

 3.มีช่องส าหรับต่อไมโครโฟนภายนอก 1 ช่อง หรือมากกว่า ระดับความ 
ต้านทานไม่มากกว่า 600 โอห์ม แบบ Unbalanced หรือ Balance ที่ระดับสัญญาณไม่มากกว่า -60 dB 
และสามารถปรับระดับได้ 

 4.มีช่องต่อสัญญาณขาเข้า (AUX) ส าหรับสัญญาณเครื่องเล่น 1 ช่อง  
หรือมากกว่า ระดับความต้านทานไม่น้อยกว่า 10 กิโลโอห์ม แบบ Unbalanced ที่ระดับสัญญาณไม่น้อย
กว่า -20 dB และสามารถปรับระดับความดังได้ 

 5.มีเสียงเตือนเมื่อชุดประธานกดตัดผู้ร่วมประชุม 
  6.มีช่องเสียบหูฟังและสามารถปรับระดับเสียงได้ ช่องเสียบแบบ Mini jack  
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          เอกสารแนบ 16 
คุณสมบัตทิางเทคนคิ 

   5.เครื่องสแกน (สแกนเนอร์) 
  รายการที่5.1 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องสแกนส าหรับห้องสมุด  
 ใช้ในการบริหารจัดการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง 

  1. เป็นเครื่องสแกนประเภท Over Head system, Contactless Scanner 
  2. เซนเซอร์รับภาพ Lens reduction optics / color CCD x 1 
  3. ความเร็วในการสแกน ไม่ต่ ากว่า 3 seconds / page 
  4. ความละเอียดในการสแกน แนวนอน 285 to 218 dpi แนวตั้ง 283  

to 152 dpi 
  5. การตรวจจับหน้ากระดาษ สามารถสแกนอัตโนมัติเมื่อมีการพลิกหน้ากระดาษ 
  6. รองรับกระดาษขนาด A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 
  7. รองรับความหน้ากระดาษไม่น้อยกว่า 3 ซ.ม. 
  8. สามารถเชื่อมต่อ พอร์ต USB 2.0 ขึ้นไป 
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          เอกสารแนบ 17 
คุณสมบัตทิางเทคนคิ 

     รายการที่5.2 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องสแกน ส าหรับใช้ในการตรวจข้อสอบ  
1เครื่องสแกนเนอร์จ านวน 1 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติดังนี้ 
    1.1เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย

กว่า ๘๐ แผ่น 
     1.2   สามารถสแกนเอกสาร A๔ ได้ ๒ หน้าแบบอัตโนมัติ(CCD Image Sensor) ทั้งสี

และขาว-ด า 
     1.3   มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ dpi 
     1.4   มีความเร็วในการสแกนแบบสีและขาว-ด าความละเอียด ๓๐๐ dpi ได้ไม่น้อยกว่า 

๖๐ ppm/ ๑๒๐ ipm 
      1.5   สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A๘, A๔, Legal และบัตร

พลาสติก ๑.๔๐ mm ได ้
      1.6   มีจอแสดงผล(LCD) บนตัวเครื่องที่บอกสถานะการท างานเครื่องสแกน, จ านวน

แผ่นเอกสารที่สแกนเพ่ือความถูกต้อง หรือแสดงการตั้งค่าสั่งงานสแกนได้ 
      1.7   สามารถรองรับการสแกนกระดาษหนาถึง 410 แกรมได้หรือดีกว่า 
      1.8   มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า 

 2. โปรแกรมระบบตรวจกระดาษค าตอบ และวิเคราะห์ข้อสอบ จ านวน 1 ชุด       
มีคุณสมบัติดังนี้ 

2.1 ฟังก์ชั่นในการตรวจกระดาษค าตอบ 
2.1.1. มี menu ให้เลือกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
2.1.2. สามารถรองรับกระดาษค าตอบได้หลายรูปแบบ ออกแบบ

กระดาษค าตอบเองได้  
2.1.3. รองรับกระดาษค าตอบมาตรฐาน ทั้ง a4 และ a5 ได้ 
2.1.4. สามารถตรวจสอบความเข้มโดยใช้ดินสอประเภท HB หรือดีกว่า      

ในการฝนค าตอบได้  
2.1.5. ระบบการตรวจกระดาษ สามารถตรวจจาก ภาพที่ได้ สแกนไว้ก่อน

ได้ และสามารถเพ่ิมภาพกระดาษค าตอบ เพื่อตรวจเพิ่มได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ นักเรียนมาสอบทีหลังเพ่ือ
ประมวลผลรวมกันได้  

2.1.6. ระบบสามารถปรับค่าเฉลี่ยความเข้มของจุดที่ระบาย ได้ตั้งแต่ 0% - 99%  
2.1.7. ระบบรองรับการตรวจกระดาษคาตอบจากไฟล์ได้อย่างน้อย           

2 นามสกุลเช่น .bmp/ .tif / .tiff  
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2.2 ฟังก์ชั่นในการเฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบ  

2.2.1. สามารถตั้งรูปแบบเฉลยได้อย่างน้อย 2 รูปแบบ single mode, 
advance mode   

2.2.2. ระบบสามารถสร้างเฉลยจากโปรแกรมได้ โดยสามารถเลือกข้อ
เฉลยในแต่ละข้อได้อย่างน้อย 4 รูปแบบ เช่น 1 ค าตอบ, มากกว่า 1 ค าตอบ, ตอบเป็นตัวเลข, ค าตอบแบบ
เชื่อมโยงข้อ  

2.2.3. ระบบสามารถสร้างเฉลยจากการสแกนกระดาษคาตอบได้อย่าง
น้อย 1 รูปแบบ single mode  

2.2.4. ระบบตรวจข้อสอบสามารถดึงภาพกระดาษค าตอบ ที่ระบบแจ้งว่า
เกิดปัญหาจากการเฉลย มาดูที่หน้าจอเครื่องตรวจได้ว่าเกิดอะไรขึ้น เช่น ไม่ได้ระบายข้อ หรือ ระบาย
มากกว่า 1 ข้อ หรือลบไม่สะอาด  

2.2.5. มีระบบตรวจสอบค่าความเข้มของจุดที่ระบายและสามารถที่จะ
ก าหนดค่าความเข้มได้ตั้งแต่ 1 – 100 ระดับ  

2.2.6. ฐานข้อมูลรายชื่อนักเรียนต้องมาจากไฟล์ Excel เท่านั้น  
2.2.7. สามารถสรุปผลคะแนนสอบได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
  2.2.7.1  สรุปคะแนน ถูกผิดของแต่ละคนได้  
 2.2.7.2. สรุปการจัดลาดับคะแนน (ranking), (percentile), 

(quartile), (z score), (t score), (stanine)  
  2.2.7.3. สามารถ สรุปคะแนน การตรวจตามจุดประสงค์ ได้  
  2.2.7.4. สามารถ export รายงาน เป็น csv ได้  
2.2.8. มีระบบ วิเคราะห์ ข้อสอบ สามารถวิเคราะห์ ค่าต่างๆได้อย่างน้อย

ตามนี้  
  2.2.8.1. สามารถวิเคราะห์ค่าระดับความยากง่ายของของข้อสอบ 

p, r, delta, rbis, rpb  
  2.2.8.2. สามารถแบ่งค่ากลุ่มคะแนน ได้อย่างน้อย 4 ระดับ เช่น 

25%, 27%, 33%, 50%  
  2.2.8.3. มีรายงานการเปรียบเทียบ ค่า p, r ให้เป็น ภาษาไทย

เพ่ือง่ายแก่การเข้าใจ  
  2.2.8.4. มีรายงาน แสดงการกระจายค่า p เพ่ือดูว่าข้อสอบมีการ

กระจายของตัวของข้อยากเป็นอย่างไร  
  2.2.8.5. สามารถ export รายงาน เป็น csv ได้  
2.2.9. มี รายงานสรุป ผลการสอบ และ ผลการวิเคราะห์ ข้อสอบ           

และวิเคราะห์ ค่าเช่น kuder richardson, alpha, semi alpha 
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2.2.10 มีรายงาน สรุปคุณภาพการสอบ อย่างน้อยดังนี้ ข้อสอบที่ดีที่ควร

เก็บไว้ใช้, ข้อสอบที่ควรปรับปรุง  
2.2.11 โปรแกรมมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย  
2.2.12 รองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP,Vista,7,8,10 ได้  
 

3.   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง คุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ 
3.1 มีหน่วยประมวลผลกลางเป็น Intel® Core i7 ความเร็ว 3.4 GHz จ านวน 1 หน่วย  
3.2 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  ไม่ต่ ากว่า 16 GB  
3.3 มี Hard Disk Drive ที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB มีความเร็วรอบ 

7200 rpm เครื่องอ่าน-เขียน DVD+/- RW Drive 8× จ านวน 1 หน่วย 
3.4 มีระบบเสียง High Definition แบบภายใน (Integrated Sound) 
3.5 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี

หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 1 GB 
3.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 100/1000 

Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3.7 มีช่องสัญญาณสื่อสารและเชื่อมต่อแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ช่องต่อจอแบบ VGA หรือดีกว่าอย่างน้อย 1 ช่อง 
  - ช่องสื่อสาร USB 2.0 หรือดีกว่า ด้านหน้าอย่างน้อย 2 ช่องและ

ด้านหลัง อย่างน้อย 2 ช่อง  
  - ช่องสื่อสาร USB 3.0 ด้านหลังอย่างน้อย 2 ช่อง  
  - ช่องสัญญาณเสียง ด้านหน้า 1 ช่อง และด้านหลัง 1 ช่อง  
3.8  มีจอภาพสี LCD ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว  
3.9  มีแป้นพิมพ์ไม่น้อยกว่า 104 คีย์ พร้อมตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษ      

ติดถาวรบนแป้นพิมพ์และเชื่อมต่อกับตัวเครื่องแบบ USB จ านวน 1 หน่วย 
3.10 มี Mouse ชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่มไม่ต่ ากว่า 2 ปุ่ม มีปุ่มล้อเลื่อน 

(wheel) และเชื่อมต่อกับตัวเครื่องแบบ USB จ านวน 1 หน่วย พร้อมกับแผ่นรอง 1 ชิ้น 
3.11  อุปกรณ์มาตรฐานทุกชิ้น ได้แก่ Case Mouse Keyboard 

แผงวงจรหลัก และจอภาพ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันจากโรงงานผู้ผลิต 
3.12  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Professional version 

ล่าสุด ซึ่งมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
 
4. คุณลักษณะเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์สี จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี (Color Laser Printer) ขนาดกระดาษ A4 
สามารถพิมพ์ได้ทั้งรูปแบบสี และขาว-ด า 



คุณลักษณะเฉพาะ                                                           ๒๖ 
 

4.2. มีความเร็วในการพิมพ์สีและขาว–ด า ไม่น้อยกว่า 33 แผ่นต่อนาที           
ที่กระดาษขนาด A 

4.3. มีหน่วยประมวลผลความเร็วไม่ต่ ากว่า 600 MHz แบบ Dual Core 
4.4. มีความละเอียดในการพิมพ์ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 9,600X600 

จุดต่อนิ้ว (dpi) 
4.5. มีหน่วยความจ ามาตรฐานขนาดไม่ต่ ากว่า 384 MB จ านวน 1 Slot 

และสามารถขยายได้สูงสุด 896 MB 
4.6. สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยพอร์ตแบบ USB 2.0 Hi-Speed  
4.7. รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ตแบบ Built-in RJ-

45 Ethernet 10/100/1000 Base TX 
4.8. มีถาดป้อนกระดาษเข้าบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น และมี

ถาดป้อนกระดาษแบบอเนกประสงค์ บรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น และถาดรองรับกระดาษออก 
ไม่น้อยกว่า 350 แผ่น 

4.9. มีระบบการพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ (Duplex printing) 
4.10 รองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000, Windows 

2003 Windows 7 Windows 8 และ XP   
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          เอกสารแนบ 18 

คุณสมบัตทิางเทคนคิ 
 
 6. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องท าลายเอกสาร 
  1. จ านวนแผ่นในการย่อยไม่น้อยกว่า 21 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม) 
  2. การท าลายเอกสารเป็นเส้นตรง (Strip-Cut) 
  3. ขนาดเอกสารที่ท าลายแล้วไม่เกิน 3.99 มม. 
  4. ความกว้างของซองใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 24 ซม.  
  5. ความจุของตัวถัวไม่น้อยกว่า 60 ลิตร 
  6. ความเร็วในการท าลายไม่ต่ าว่า 4 เมตร/นาท ี
  7. มีสัญญาณการเตือนเมื่อถังบรรจุเต็ม 
  8. ระดับเสียงระดับเสียงขณะท างานไม่เกิน 46 เดซิเบล 
  9. แรงดันไฟฟ้า 220 v ความถี่กระแสไฟฟ้า 50 เฮิร์ซ 
  10. มีเครื่องฟอกอากาศในตัว สามารถท าลายฝุ่นละอองที่เกิดจากการท าลายเอกสาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์           ๑ 

การติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ 
ผู้ขายต้องด าเนินการติดตั้งและตั้งค่าระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ 

๑. ระบบสัญญาณภาพห้องประชุม ส่งมอบและติดตั้งที่ห้องประชุม ชั้น 7 (ตามเอกสารแนบ 19) 
1.1 ห้องประชุม 1 ติดตั้งเครื่องเครื่องฉายสัญญาณภาพโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิม  

พร้อมอุปกรณ์ยึดติดกับเพดานห้อง มีจุดเชื่อมต่อทั้งชนิด VGA และHDMI ภายในบริเวณห้องประชุม 1 จ านวน 
3 ต าแหน่ง คือบนเวที หน้าเวที และข้างเวที โดยทั้ง 3 ต าแหน่งสามารถควบคุมได้จากห้องประชุมย่อย 

1.2  ห้องประชุม 2 ติดตั้งเครื่องเครื่องฉายสัญญาณภาพโปรเจคเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง ทดแทนของเดิม  
และติดตั้งเพ่ิมเติมอีก 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ยึดติดกบเพดานห้อง มีจุดเชื่อมต่อทั้งชนิด VGA และHDMI 
ภายในบริเวณห้องประชุม 1 จ านวน 4 ต าแหน่ง คือบริเวณด้านข้างซ้าย-ขวา และด้านบริเวณด้านหลัง โดยทั้ง 
3 ต าแหน่งสามารถควบคุมได้จากห้องควบคุมย่อย และต าแหน่งที่ 4 ติดตั้งที่ห้องควบคุมใหญ่ 

1.3  ห้องประชุม 2 ย้ายจอภาพ ขนาด 200 นิ้วเดิม ไปติดตั้งบริเวณหลังห้อง และติดตังจอ Wide    
ขนาด 

200 นิ้วแทน โดยจอภาพทั้ง 2 เป็นจอระบบไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล 
1.4 การวางระบบสายสัญญาณ ต้องแยกกับระบบสายสัญญาณไฟฟ้า มีอุปกรณ์เสริมป้องกันสัญญาณ 

รบกวน 
1.5 รายการครุภัณฑ์ที่ติดตั้งอย่างน้อยประกอบด้วย 

- เครื่องฉายสัญญาณคอมพิวเตอร์และวิดีโอ    จ านวน 3 เครื่อง 
- จอรับภาพชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว ชนิด 16:9  จ านวน 1 จอ 
- เครื่องรวมและสลับสัญญาณภาพ ระบบสัญญาณ HDMI  จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องรวมและสลับสัญญาณภาพ ระบบสัญญาณ VGA  จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องขยายสัญญาณภาพ ระบบสัญญาณ HDMI ระยะ 60 เมตร จ านวน 8 เครื่อง (4คู)่ 
- เครื่องขยายสัญญาณภาพ ระบบสัญญาณ HDMI ระยะ 100 เมตร จ า น วน  10  เ ค รื่ อ ง 

(5คู)่ 
- เครื่องขยายสัญญาณภาพ ระบบสัญญาณ VGA ระยะ 70 เมตร จ านวน 6  เครื่อง 

1.6.งานรื้อถอน และติดตั้งอุปกรณอ์ย่างน้อยประกอบด้วย 
 - ขาแขวนโปรเจคเตอร์ 
 -  สายสัญญาณ HDMI 
 - สายสัญญาณ VGA 
 - Box Outlet พร้อมหัวตัวเมีย ส าหรับ HDMI 
 - Box Outlet พร้อมหัวตัวเมีย ส าหรับ VGA 
 - สาย Cat 5e Cable หรือสาย Cat 6 Cable 
 - ตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว 15U (ตั้งพ้ืน) 
 - อุปกรณ์ติดตั้งอ่ืนที่จ าเป็น 



การติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์           ๒ 

 - งานรื้อถอนและติดตั้ง รวมถึงงานเคลื่อนย้ายอุปกรณ์บางรายการที่จ าเป็น 
 
2. กล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ระบบตัดต่อ ส่งมอบและติดตั้งท่ีห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 7 
3. โสตทัศนูปกรณ์ ใช้งานชนิดเคลื่อนย้าย ส่งมอบและติดตั้งท่ีห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 7 
4. ระบบเสียงห้องประชุม 5 ส่งมอบและติดตั้งที่ห้องประชุม ชั้น 7 
5. เครื่องสแกน (สแกนเนอร์) 

- ส าหรับงานห้องสมุด ส่งมอบติดตั้งที่ห้องสมุด ชั้น 6 
- เครื่องสแกน (สแกนเนอร)์ พร้อมชุดอุปกรณ์ระบบการตรวจข้อสอบ ส่งมอบและติดตั้งที ่

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ชั้น 6  
- เครื่องท าลายเอกสาร ส่งมอบและติดตั้งที่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชี 

ภาครัฐ ชั้น 6  
 

 



เง่ือนไขการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์                                                                ๑ 
 

เงื่อนไขการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ 

๑. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนแทนระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ 
 ผู้ขายต้องรับประกันการบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนแทน ระบบโสตทัศนูปกรณ์และ

ครุภัณฑ์ที่ประกวดราคาซื้อทุกรายการ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดของการใช้งาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์
ทุกรายการ เป็นระยะเวลา  ๒ ปี และในระยะเวลารับประกันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1.1 หากระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ช ารุด บกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ในสัญญา โดยความช ารุดนี้
มิได้เกิดจากความผิดของกรมบัญชีกลาง  ผู้ขายต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีได้ดังเดิม  โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกรมบัญชีกลาง  

1.2 หากผู้ขายซ่อมแซมแก้ไขไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ชั่วโมง นับแต่เริ่มท าการซ่อมแซมแก้ไข ผู้ขาย
ต้องน าเครื่องส ารองที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกันมาให้ใช้แทนจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

1.3 หากผู้ขายไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้ขายยินยอมที่จะเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกัน หรือดีกว่ามาแทน โดยไม่คิดมูลค่าหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กับกรมบัญชีกลาง  

๒. การช าระค่าปรับ 
2.1 ในกรณีท่ีมีค่าปรับเกิดขึ้น ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้กรมบัญชีกลางภายใน ๗ วันนับแต่วันที่กรม 

แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
   2.2 หากผู้ขายไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว  กรมบัญชีกลางมีสิทธิหักเงินค่าปรับจากเงิน
ประกันสัญญาหรือเรียกจากธนาคารผู้ค้ าประกันได้ทันที 

 



การสนับสนุนและเอกสารคู่มือ    ๑ 
 

การสนับสนุนและเอกสารคู่มือ 
๑. การบริการสนับสนุน  

ผู้ขายจะต้องเตรียมบุคลากรส าหรับการฝึกอบรมการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์        
การแก้ไขปัญหาการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการรับประกันทุกรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

๒. เอกสารคู่มือ   
ผู้ขายจะต้องส่งมอบเอกสารคู่มือต่างๆ เป็นหนังสือคู่มือเป็นแบบ Hard Copy พร้อมแผ่น CD 
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