
                                                                         
 
 
     
                                           
                                            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
          เรื่อง  สอบราคาซื้อระบบจัดทําสื่อการเรียนรู้และกล้องพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ระบบ ครั้งที ่2 
                                                 ประกาศเลขที่ 65/2556 
                                   

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบจัดทําสื่อการเรียนรู้และ
กล้องพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวง
วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ          

ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏธนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

กําหนดชี้แจงรายละเอียดและพาดูสถานที่ ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2556 ระหว่างเวลา 
11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ อาคารอํานวยการ ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2556 
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2556 ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมนพมาศ (อาคาร 3 ช้ัน 5) 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและ
พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ถึง
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท ์0-2890-1801 ต่อ 5023-4 หรือ 
http://www.dru.ac.th  หรือ http://www.gprocurement.go.th  

        ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ .ศ .2556 
 
 
                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง) 
                                                          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

                                                              รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 
 

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที ่65/2556 
                  การซื้อระบบจัดทําสื่อการเรียนรู้และกล้องพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่ง ต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะ

สอบราคาซื้อระบบจัดทําสื่อการเรียนรู้และกล้องพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้อง
เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ เก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะ
ตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

 
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา                                          
1.3 บทนิยาม 

  (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.4 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
1.5 แบบสรุปบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
1.6 แบบบัญชีผู้มีอํานาจควบคุม 

 
 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.3 
(2) 

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5 เงื่อนไขและข้อกําหนดตามประกาศ ปปช. 
 ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ปปช. เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ            
(ฉบับที่ 2) 2555 

 
  2.5.1 ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับหรือรายจ่ายหรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
  2.5.2 ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  2.5.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน             
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 

 
3.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานมา 3 ซอง ดังนี้     
3.1 ซองบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
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3.1.1 ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นนิติบุคคล 
ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดซองใบเสนอราคา)          
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผูม้ีอํานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

ข. บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดซองใบเสนอราคา) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อ
กรรมการผู้จัดการและผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง                           

3.1.2 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุในข้อ 
3.1.1 

3.1.3 ผู้เสนอราคา 3.1.1-3.1.2 ให้ย่ืนสําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พรอ้มรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

3.1.4 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.4 (1) 
3.2 ซองบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

3.2.1 จะต้องมีแค็ตตาล็อค ระบบจัดทําสื่อการเรียนรู้และกล้องพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 
1 ระบบ หรือ อุปกรณ์อ่ืนที่ประกอบ          

3.2.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม เอกสารหมายเลข 1.1 โดยผู้เสนอราคา 
จะต้องทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างของมหาวิทยาลัยฯ กับรายละเอียดของผู้เสนอราคา 

3.2.3 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน และสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ หรือ สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจในกรณีผู้มีอํานาจเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา  

3.2.4 สําเนาหลักฐานการลงทะเบียนจากกรมบัญชีกลาง ตามข้อ 2.5.2 
3.2.5 เอกสารหลักฐานที่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1.1 
3.2.6 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 และเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.4 (2) 

3.3 ซองใบเสนอราคา 
 

 4. เสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ ในเอกสารหมายเลข 1.1 นี้             

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขุดลบ
แต่งเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาแต่ละรายการเพียงราคา
เดียวและราคารวม ทั้งนี้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายๆ ทั้งปวง  

4.3 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 

ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อคและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์         
ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ 
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สําหรับแคตตาล็อกที่ แนบให้ พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา

ถูกต้อง   โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับ        แคตตาล็อค  ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

4.5 ก่อนการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ            
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร 

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองฯ ระบุชื่อผูเ้สนอราคาทั้ง 3 ซอง และปดิผนึกซองให้เรียบร้อย  
ดังนี้ 

1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 โดยระบุหน้าซอง “บัญชีเอกสารส่วนที่ 1”   จ่าหน้า
ซองถึง   “ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 65/2556” 

2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 โดยระบุหน้าซอง “บัญชีเอกสารส่วนที่2”   จ่าหน้า
ซองถึง   “ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 65/2556” 

3)  ซองใบเสนอราคา โดยระบุหน้าซอง “ใบเสนอราคา” จ่าหน้าซองถึง 
“ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 65/2556” 

ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2556 
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซอง
หรือเอกสารใดๆ โดยเด็ดขาด 

 
 
 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา          

แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ1.3 (1) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อ ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รวมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันประกาศสอบราคาซื้อหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมนพมาศ (อาคาร 3 ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 
พ.ศ.2556 ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กทม. 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทางราชการอย่างยิ่ง 
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการ พิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาราคารวมโดยผู้เสนอราคาจะต้อง
เสนอครบทุกรายการ และแต่ละรายการราคาจะต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ         
เปิดซองใบเสนอราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

5.3 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดังต่อไปนี้  

1. ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน          
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 

2. ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

 
3. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระสําคัญหรอืมีผลทําให้เกดิความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น   
4.  ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลีย่นแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้                  

ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้ 
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญและให้ถือว่าเป็นการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 

 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายในหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตาม ข้อ 4.6 และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้ง
งาน 

 ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนิน
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

6. การทําสัญญาซื้อขาย 
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทําการ

ของทางราชการนับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาก็ได้  
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6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทํา

การของทางราชการ หรือ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้อง
ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามที่ กวพ.กําหนด 
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ           

สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 7.  อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน 
8. การรับประกันความชาํรดุบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลัย                

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ปี ยกเว้นรายการ
ที่ 6 และรายการที่ 7 รับประกัน 3 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
9.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ

ตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่ง หรือ นําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน ได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก
ของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

9.2 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 



 7 
9.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะ แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในสัญญาให้

เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
 

หมายเหตุ : ผู้ที่ย่ืนความจํานงขอรับเอกสารสอบราคา จะต้องเป็นผู้มีอํานาจในการทํานิติกรรมในนามของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารด้วยตนเอง
ได้  สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอื่นหรือหุ้นส่วนหรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดําเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ผู้
มาติดต่อขอรับเอกสารแทนจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ลงนามโดยผู้มีอํานาจกระทําการในนามของนิติบุคคล
นั้นพร้อมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัทหรือห้าง สําเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์สําเนา บัตร
ประจําตัวผู้เสียภาษี   และสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐาน
ในวันรับแบบด้วย 
 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
                                 28 พฤษภาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารหมายเลข 1.1 
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รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะชุดครุภัณฑ์ 
ระบบจัดทําสือ่การเรียนรู้และกล้องพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 

ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 15 รายการ ดังนี้ 
รายการที่ 1 กล้องบนัทึกวีดิโอพร้อมสื่อบนัทึกข้อมูลและสายสัญญาณ 20 เมตร จาํนวน 1 ตัว                             
จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี ้

1.1 มี Optical Zoom ไม่น้อยกว่า 30 เท่า 
1.2 มีจอภาพในตัวขนาดตามเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หรือดีกว่า 
1.3 มีสื่อบันทกึเป็นแบบ SD การ์ดที่มีความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 GB 
1.4 สามารถกาํหนดไม่ให้กลอ้งเข้า Sleep Modeได้ 
1.5 มช่ีองสัญญาณวีดิโอออกแบบ Composite Video เป็นอย่างน้อย 
1.6 สามารถตั้งสัดส่วนกว้างยาวของสัญญาณวีดิโอทั้งบนหน้าจอและทีช่่องส่งสัญญาณออกได้ทั้ง 4:3 และ 16:9 
1.7 สามารถปดิไม่ให้แสดงข้อมูลอ่ืนๆ บนภาพ เช่นเวลาที่เหลือ ความจุของแบตเตอรี่ที่ Video Out 

Port โดยให้มีเฉพาะสัญญาณภาพจากกล้องเท่านั้น 
1.8 มีแบตเตอรี่ ที่ชาร์จไฟได้พร้อมอุปกรณ์สําหรับชาร์จ 
1.9 มีสายสญัญาณวีดิโอและสายสัญญาณออดิโอซ้ายขวา ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร 
มีขาต้ังกล้องทํามาจากอะลูมิเนียมหรือดีกว่า รับน้ําหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรมั ที่มีความสูงไม่

น้อยกว่า 1.5 เมตร จํานวน 1 ตัว  พร้อมมีระดับน้ําที่ฐานตั้งกล้อง 
1.10 อุปกรณ์ทุกรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่ มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด และมกีารรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
        1.11 การติดต้ังระบบไฟฟ้า 

1.11.1 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
1.11.2 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับอุปกรณ์ที่จะทําการพร้อมติดต้ัง 
1.11.3 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
1.11.4 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อความปลอดภัย 
1.11.5 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณี 1 เฟส) และสายกราวน์  

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 4 ช้ัน 4 ถงึปลายทางสัญญาณ ห้อง 4302 
1.11.6 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังตัวอุปกรณ์ ต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 

รายการที่ 2 กล้องวีดิโอ Auto Track ชนดิ Pan-Tilt-Zoom พร้อมสายสัญญาณ 20 เมตร จํานวน 1 ตัว 
จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี ้

2.1 มีความละเอียดของการแสดงภาพได้ไม่น้อยกว่า 470 เสน้ 
2.2 สามารถกําหนดตําแหน่งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 10 จุด 
2.3 สามารถควบคมุให้ขยายภาพแบบ Optical ได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า 

 
2.4 สามารถควบคุมให้ส่ายภาพตามแนวนอน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า  200 องศา และตามแนวตั้ง (Tilt) 

ก้มเงย ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100องศา 
2.5 มีความไวแสงไม่มากกว่า 1 Lux 
2.6 สามารถถกูควบคุมการ Pan-Tilt-Zoom ผ่านสายควบคุมโดยใช้โปรโตคอล Pelco D หรือ Pelco 

P หรือ Visca ได้เป็นอย่างน้อย 
2.7 สามารถติดต้ังวางบนขาตั้งกล้อง หรือสามารถติดต้ังแขวนบนเพดานได้ 
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2.8 มีสายสัญญาณวีดิโอและสายควบคุมความ ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จํานวน 1 เส้น 
2.9 เป็นกล้องที่ออกแบบเพื่อติดตามผู้บรรยายในห้องบรรยายหรือห้องประชุมโดยเฉพาะไม่ใช่กล้องที่ใช้

เพื่อติดตามวัตถุในระบบเฝ้าดูกันขโมย (Video Surveillance System) โดยใช้เทคโนโลยีในการติดตามตัว 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 

2.9.1 Ultrasonic Locator ติดตัวผู้บรรยาย  
2.9.2 ใช้ InfraRed Emitter ติดตัวผู้บรรยายควบกับระบบระบุตําแหน่งอื่นที่ไม่มีผลต่อแสงแดด           

ที่ส่องเข้ามาในห้องบรรยาย  
2.9.3 ใช้กล้องมุมกว้างตรวจจับผู้บรรยายเพื่อมาควบคุมกล้องหลัก  
2.9.4 ใช้เทคโนโลยี Particle Filter  

 2.10 สามารถส่งสัญญาณภาพการบรรยายทางพอร์ต Composite Video ได้ตามมาตรฐาน PAL เป็น
อย่างน้อย 

 2.11 สามารถยุติการติดตามอัตโนมัติ และเข้าควบคุมด้วยเครื่องควบคุมการ Pan-Tilt-Zoom ได้ 
 2.12 ผู้ขายจะต้องแสดงสื่อการสอนที่เป็นวีดิโอและ/หรือมัลติมีเดียแสดงวิธีการติดต้ังและการใช้งานอุปกรณ์

กับระบบที่เสนอ และบันทึกลงใน CD หรือ DVD แสดงและมอบให้คณะกรรมการฯ ในวันยื่นซองสอบราคา 
 2.13 มีอุปกรณ์ยึดเพดานจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
 2.14 มีสายสญัญาณวีดิโอและสายสัญญาณออดิโอซ้ายขวา ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร 
มีขาต้ังกล้องทํามาจากอะลูมิเนียมหรือดีกว่า รับน้ําหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรมั ที่มีความสูงไม่

น้อยกว่า 1.5 เมตร จํานวน 1 ตัว  พร้อมมีระดับน้ําที่ฐานตั้งกล้อง 
 2.15 อุปกรณ์ทุกรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่ มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด และมกีารรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
 2.16 การติดต้ังระบบไฟฟ้า 

2.16.1 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
2.16.2 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับอุปกรณ์ที่จะทําการพร้อมติดต้ัง 
2.16.3 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
2.16.4 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อความปลอดภัย 
 
 
2.16.5 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณี 1 เฟส) และสายกราวน์                         

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 4 ช้ัน 4 ถงึปลายทางสัญญาณ ห้อง 4302 
2.16.6 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังอุปกรณ์ ต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 

รายการที่ 3  เครื่องควบคุมการ Pan-Tilt-Zoom พร้อมสายควบคุม 20 เมตร  จํานวน 1 เครื่อง                 
จะต้องมีคุณสมบัติ ไม่ตํ่ากว่านี ้
        3.1 สามารถควบคุมการ Pan-Tilt-Zoom ผ่านสายควบคุม โดยใช้โปรโตคอล Pelco P  
หรือ Pelco D หรือ Visca ได้เป็นอย่างน้อย 
       3.2 มีสายควบคุม โดยความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร 
       3.3 อุปกรณ์ทุกรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่ มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด และมกีารรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
       3.4 การติดต้ังระบบไฟฟ้า 
              3.4.1 ผลิตภัณฑท์ี่เสนอเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
              3.4.2 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับอุปกรณ์ที่จะทําการพร้อมติดต้ัง 
              3.4.3 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
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              3.4.4 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อ ความปลอดภัย 
              3.4.5 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณ ี1 เฟส) และสายกราวน์  
ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 4 ช้ัน 4 ถงึปลายทางสัญญาณ ห้อง 4302 
              3.4.6 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังอุปกรณ์ ต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 
รายการที่ 4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA จํานวน 3 เครื่อง จะต้องมีคุณสมบัติ ไม่ตํ่ากว่านี ้

4.1 มีระบบการทํางาน แบบ Line Interactive with stabilizer สามารถจ่ายกําลัง 
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1000 VA/600W. 

4.2 ควบคุมการทํางานด้วย Microprocessor  
4.3 ใช้แบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free ขนาด 

ไม่น้อยกว่า  12 V 7 Ah. จํานวนไม่น้อยกกว่า  2 ลูก 
4.4 มีวงจรป้องกันการกระโชกของกระแสไฟฟ้า (Surge Protection) 
4.5 ปลั๊กไฟขาออกที่ใช้ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง สามารถเสียบได้ทั้งชนิดขากลมและขาแบนม ี

จํานวนไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง พร้อมปลั๊กไฟฟ้าสําหรับป้องกันไฟกระโชกให้กับอุปกรณ์ 1 ช่อง ที่สามารถเสียบได้
ทั้งชนิดขากลมและขาแบน 

4.6 มีพอร์ต TEL-Line สําหรับป้องกันสัญญาณกระโชกให้กับ Tel/ LAN 
4.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน  ISO 9001, ISO 14001 และ มอก.1291-2545 (พร้อมเอกสาร

แสดง)  
4.8. ผู้เสนอต้องมีหนังสือรับรองการสนับสนุนการบริการหลังการขายสําหรับโครงการนี้ จากโรงงาน

ผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจําหน่ายหลักในประเทศไทย 
4.9  มีกําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1000 VA/600W. 
4.10 อุปกรณ์ทุกรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่ มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด และมกีารรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
 
 
 
รายการที่ 5 เครื่องสลบัภาพวีดิโอ 4 ช่องเข้า 2 ช่องออก จํานวน 1 เครื่อง จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี ้
        5.1 สามารถรับสัญญาณภาพแบบ Composite Video ได้พร้อมกันอย่างน้อย 4 ช่องสัญญาณ 
        5.2 สามารถเลือกสญัญาณวีดิโอด้านเข้า ให้ปรากฏที่ช่องสัญญาณด้านออกได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง โดยจะ
เป็นสัญญาณวดิีโอเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 
        5.3 มีจอภาพ LCD หรือ LED ที่แสดงภาพวีดิโอของช่องสัญญาณด้านออกทั้งสองช่องสัญญาณพร้อมกัน 
        5.4 ผู้ขายจะต้องแสดงสื่อการสอนที่มีวีดิโอและ/หรือมัลติมีเดียแสดงวิธีการติดต้ังและการใช้งานอุปกรณ์กับ
ระบบที่เสนอ และบันทึกลงใน CD หรือ DVD แสดงและมอบให้คณะกรรมการฯ ในวนัยื่นซองสอบราคา 
        5.5 อุปกรณ์ทุกรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่ มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนดและมกีารรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
        5.6 การติดต้ังระบบไฟฟ้า 
              5.6.1 ผลิตภัณฑท์ี่เสนอเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
              5.6.2 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับอุปกรณ์ที่จะทําการพร้อมติดต้ัง 
              5.6.3 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
              5.6.4 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อความปลอดภัย 
              5.6.5 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณ ี1 เฟส) และสายกราวน์                       
ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 4 ช้ัน 4 ถงึปลายทางสัญญาณ ห้อง 4302 
              5.6.6 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังอุปกรณ์ ต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 
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รายการที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี ้

6.1 ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ของ Intel รุ่น Core I5 หรือดีกว่าที่มีจํานวนแกนหลัก
(Core)ไม่น้อยกว่า 4 แกน ความเร็วสัญญาณ Clock Speed ไม่ต่ํากว่า  3.0 GHz และมี Cacheไม่ต่ํากว่า 6 MB 

6.2 ใช้แผงวงจรหลัก (Main Board) ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่องติดเป็นการถาวรบน
แผงวงจรหลัก (Main Board) 

6.3 ตัวเครื่องถูกออกแบบให้สามารถถอดประกอบ ฝาเครื่อง ซีดีรอม และ ฮาร์ดดิสก์ ได้โดยไม่ต้องใช้ไข
ควงในการถอด 

6.4 มีหมายเลขประจําเครื่อง (Service Tag) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจากโรงงาน และสามารถใช้
หมายเลขประจําเครื่องตรวจสอบสถานะการรับประกัน และ ฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องผ่านทางระบบ Internet ได้ 

6.5 มีหน่วยความจําหลัก (Main Memory) แบบ DDR3 1333 MHz ขนาดไม่ต่ํากว่า 4 GB และ 
สามารถขยายเพิ่มได้ไม่ตํ่ากว่า 16 GB โดยมีช่องสําหรับใส่หน่วยความจําหลักไม่น้อยกว่า 4 ช่อง (DIMM) 

6.6 มีหน่วยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard แบบ SATA  
6.7 มี Hard Disk แบบ SATA II ขนาดความจุ ไม่ต่ํากว่า 1.5 TB ความเร็วรอบไม่ต่ํากว่า 7,200 RPM 

หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
6.8 มี DVD+/- RW 16X Drive จํานวน 1 หน่วย 
6.9 มีหน่วยควบคุมการแสดงผล (Video Controller)  แบบ Intel Graphics Media Accelerator 

HD หรือ ดีกว่า 
6.10 มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

หรือดีกว่า 
6.11 มีจอภาพแบบ LED หรอื LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่ตํ่ากว่า 600:1 ขนาดไม่น้อยว่า 

20 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
6.12  มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) ความเร็ว 10/100/1000 Mbps และ 

สามารถใช้งาน Wake On LAN ได้ 
        6.13  ม ีPort สําหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกดังนี้  
                6.13.1 มี USB จํานวนไม่น้อยกว่า 6 Ports  
                6.13.2 มี Serial Port 
                6.13.3 มี Stereo line-in, Microphone-in, Speakers/line-out และ                           
Headphone จํานวนอย่างละ 1 Port 
                6.13.4 มี PS/2 จํานวน 2 Port 
                6.13.5 มี VGA จํานวน 1 Port 
                6.13.6 มี Display Port จํานวน  2 Ports 
        6.14  มรีะบบเสียงแบบ High Definition Audio พร้อม Driver, Internal Speaker 
        6.15  แป้นพิมพ์เป็นแบบ USB มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดตัวอักษรบนแป้นพิมพ์อย่างถาวร
ตัวอักษรภาษาไทย และอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องพิมพ์ดีดมีเครื่องหมายกํากับชัดเจน 
        6.16  ม ีFunction Key จํานวน 12 Keys 
        6.17  มรีะบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือรุ่นใหมก่ว่าหรือดีกว่า โดยมีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย 
        6.18  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอและจอภาพ สนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน   
Energy Star และ EPEAT Gold 
        6.19  มเีงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware  โดยเข้ามา 
ทําการ แก้ไข / ซ่อมแซม ณ ที่ติดต้ังเครื่อง (On-Site Service) ภายในวันทําการถัดไป 
(Next Business Day Response) 
        6.20 การติดต้ังระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย (Network) 

6.20.1 ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบ UTP พร้อมติดต้ัง  
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6.20.2 ต้ังระบบสายสัญญาณ UTP Cat 6 ตามจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ และเชื่อมต่อ               

ระบบภายใน ห้องปฏิบัติการทางภาษา เข้ากับระบบเครือข่ายเดิมด้วยสายสัญญาณ UTP Cat 6  
(ระยะไม่เกิน 100 เมตร) 

6.20.3 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
6.20.4 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง 
6.20.5 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
6.20.6 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อความปลอดภัย 
6.20.7 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณี 1 เฟส) และสายกราวน์                          

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 4 ช้ัน 4 ถงึปลายทางสัญญาณ ห้อง 4302 
6.20.8 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังผู้เรียน ต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 
 
 

รายการที่ 7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี ้
7.1 ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ 4 แกน ของ Intel ไม่ตํ่ากว่า รุ่น Xeon มีความเร็ว 

2.4 GHz ขึ้นไป 
7.2 มีหมายเลขประจําเครื่อง (Service Tag) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจากโรงงาน และสามารถ

ตรวจสอบหมายเลขประจําเครื่องผ่านทางระบบ Internet 
7.3 มีหน่วยความจํา (Memory) แบบ DDR3 Non-ECC 1333 MHz ขนาดไม่ต่ํากว่า 8 GB               

(4 DIMM Slots) และรองรับการใช้งานกับ ECC memory 
7.4 มีหน่วยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard แบบ SATAและ รองรับการทํา              

RAID 0 และ 1 และ 5 
7.5 มี Hard Disk แบบ Serial ATA ขนาดความจุ ไม่ต่ํากว่า 1 TB ความเร็วรอบไม่ต่ํากว่า               

7,200 rpm หรือดีกว่า จํานวน 2 หน่วย 
7.6 มี DVD +/- RWDrive ความเร็ว ไม่ต่ํากว่า 16X จํานวน 1 หน่วย 
7.7 มีจอภาพแบบ LED หรือ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่ตํ่ากว่า 600:1 ขนาดไม่น้อยว่า 20 นิ้ว 

จํานวน 1 หน่วย 
 7.8 มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) ทีสนับสนุนการใช้งานแบบ

10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
7.9 แป้นพิมพ์เป็นแบบ USB มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดตัวอักษรบนแป้นพิมพ์อย่างถาวร 

ตัวอักษรภาษาไทย และอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องพิมพ์ดีด มีเครื่องหมายกํากับชัดเจน 
7.10 มี Function Key จํานวน 12 Keys 
7.11 มีภาคจ่ายไฟ (Power Supply) แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย 
7.12 สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz 
7.13 สนับสนุนมาตรฐาน Trusted Platform Module 1.2 ป้องกันการ Hack ข้อมูล Password 

ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 หรือสูงกว่า พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมายพร้อม CD-ROM และคู่มือ จํานวน 1 ชุด    

7.14 ผู้เสนอราคาหรือบริษัทผู้ผลิต จะต้องมีการรับประกันอย่างน้อยเวลา 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหา
ทางด้าน Hardware โดยเข้ามาทําการแก้ไข/ซ่อมแซม ณ ที่ติดต้ังเครื่อง (On-Site Service) ภายในวันทําการ
ถัดไป (Next Business Day Response) 

7.15 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
(สาขาในประเทศไทย) หรือบริษัทผู้ผลิตโดยตรง โดยมีเอกสารแสดงและยื่นมาในวันยื่นซอง 
        7.16 การติดต้ังระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย (Network) 

7.16.1 ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบ UTP พร้อมติดต้ัง 
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7.16.2 ต้ังระบบสายสัญญาณ UTP Cat 6 ตามจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ และเชื่อมต่อ                

ระบบภายใน ห้องปฏิบัติการทางภาษา เข้ากับระบบเครือข่ายเดิมด้วยสายสัญญาณ UTP Cat 6 (ระยะไม่เกิน 100 เมตร) 
7.16.3 ติดต้ัง Patch Panel Cat 6 พร้อม Cable Management และติดต้ัง Marker/Labe ที่

ต้นทางและปลายทางของสัญญาณ 
7.16.4 ติดต้ังตู้ Consumer Unit และ Breaker ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
7.16.5 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
7.16.6 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง 
7.16.7 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
7.16.8 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อความปลอดภัย 

              7.16.9 ผู้ขายจะต้องติดต้ัง Load Center สําหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบปฏิบัติการ                
ภาษาแยกจากระบบไฟแสงสว่างของห้องเรียน 

7.16.10 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณี 1 เฟส) และสายกราวน์                           
ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 1 ช้ัน 4 ถงึปลายทางสัญญาณ ห้อง 1402 

7.16.11 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังผู้เรียน ต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 
รายการที่ 8 เครื่อง Tablet LCD Monitor 15 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จะต้องมีคุณสมบัติ ไม่ตํ่ากว่านี ้

8.1 สามารถแสดงภาพได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 pixels (สําหรับจอที่มีสัดส่วน 16:9) หรือไม่
น้อยกว่า 1280x1024 pixels (สําหรับจอที่มีสัดส่วน 4:3) 

8.2 มีขนาดตามแนวทะแยงไม่น้อยกว่า 15” นิ้ว 
8.3 มีปากกาโดยเฉพาะที่ทําหน้าที่เป็น Mouse ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
8.4 ใช้ปากกาในการขีดเขียนลงบนจอภาพโดยจะต้องมีความละเอียดในการเขียนไม่น้อยกว่า 2000 

Lines/Inch หรือไม่น้อยกว่า 1000 Lines/cm 
8.5 สามารถปรับความเอียงเพ่ือสะดวกต่อการเขียนได้ 
8.6 มีพอร์ตรับสัญญาณภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์เข้าแบบ VGA ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 
8.7 มีสายสญัญาณ VGA ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
8.9 อุปกรณ์ทกุรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่ มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
8.10 การติดต้ังระบบไฟฟ้า 

8.10.1 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
8.10.2 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับอุปกรณ์ที่จะทําการพร้อมติดต้ัง 
8.10.3 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
8.10.4 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อความปลอดภัย 
8.10.5 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณี 1 เฟส) และสายกราวน์                           

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 4 ช้ัน 4 ถงึปลายทางสัญญาณ ห้อง 4302 
8.10.6 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังอุปกรณ์ ต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 

รายการที่ 9 อุปกรณ์แปลงสญัญาณภาพจากพอร์ต VGA จํานวน 1 เครื่อง จะต้องมีคุณสมบัติ ไม่ตํ่ากว่านี ้
9.1 เป็น Video Capture หรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพจากพอร์ต VGA 
9.2 ติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port 
9.3 เชื่อมต่อกับพอร์ต VGA เพื่อเก็บภาพเคลื่อนไหวที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 720 x 400, 640 x 480, 

800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864, 1152 x 900, 1280 x 960, 1280 x 1024 
9.4 สามารถเกบ็ภาพเคลื่อนไหวของสัญญาณ VGA ขนาด 1024x768 ได้ไม่น้อยกว่า 15fps 
9.5 สามารถเชื่อมต่อนําภาพสัญญาณ VGA มาปรากฏที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB ได้ 
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9.6 รองรับ DirectShow (Windows), QuickTime (Mac OS X) and V4L (Linux)  
9.7 อุปกรณ์ทกุรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่ มหาวิทยาลัยฯ กําหนด

และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
9.8 การติดต้ังระบบไฟฟ้า 

9.8.1 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
9.8.2 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับอุปกรณ์ที่จะทําการพร้อมติดต้ัง 
9.8.3 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
9.8.4 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อความปลอดภัย 
9.8.5 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณี 1 เฟส) และสายกราวน์                        

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 4 ช้ัน 4 ถงึปลายทางสัญญาณ ห้อง 4302 
9.8.6 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังอุปกรณ์ ต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 

รายการที่ 10 เครื่องแปลงสญัญาณวีดิโอแบบ USB จํานวน 1 เครื่อง จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี ้
10.1 เป็นอุปกรณ์แปลงสญัญาณภาพจากกล้องในระบบ Analog หรือดีกว่า 
10.2 ติดต้ังบนคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port 
10.3 สามารถเชื่อมต่อกับกล้องผ่านระบบ S-Video หรือ Video Composite หรือ Video 

Component หรือ HDMI เป็นอย่างน้อย 
10.4 สามารถนําสัญญาณภาพขนาดไม่น้อยกว่า 640x480 อัตราเฟรม 25 fpsไปปรากฏในคอมพิวเตอร์

ผ่านพอร์ต USB  
10.5 มีซอฟทแ์วร์ที่ทํางานได้กับ Microsoft DirectShow 
10.6 อุปกรณ์ทุกรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่ มหาวิทยาลัยฯ กําหนด

และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
10.7 การติดต้ังระบบไฟฟ้า 

10.7.1 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
10.7.2 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับอุปกรณ์ที่จะทําการพร้อมติดต้ัง 
10.7.3 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
10.7.4 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อความปลอดภัย 
10.7.5 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณี 1 เฟส) และสายกราวน์                            

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 4 ช้ัน 4 ถงึปลายทางสัญญาณ ห้อง 4302 
                 10.7.6 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังอุปกรณ์ ต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 
รายการที่ 11 โปรแกรมระบบจัดการ Lecture On-Demand และถ่ายทอดสด จํานวน 1 ชุด จะต้องมี
คุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี ้

11.1 เป็นโปรแกรมแม่ข่ายระบบ Lecture On-Demand และถ่ายทอดสด 
11.2 โปรแกรมสามารถบริหารบัญชีรายชื่อผู้ใช ้กลุ่ม รหสัผ่านและสทิธิในการใช้งาน  
11.3 สามารถกําหนดผู้ดูแลระบบของแต่ละกลุ่มเพื่อแบ่งเบาภาระการดูแลบัญชีรายชือ่ไปยังแต่ละกลุ่มได้ 
11.4 สามารถรองรับการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายสตรีมมิ่งเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อแยกกันแบ่งรับภาระ 

(Virtual Content Delivery Network) กรณีที่มีการจัดหาเครื่องแม่ข่ายสตรีมมิ่งในภายหลัง 
11.5 สามารถรองรับการเลือกเครื่องแม่ข่ายสตรีมมิ่งที่เหมาะสมให้กับผูใ้ช้ได้โดยอัตโนมัติ (Optimum 

Performance Redirection) กรณีทีม่ีการจดัหาเครื่องแม่ข่ายสตรีมมิ่งในภายหลัง 
11.6 สามารถทํางานเป็นเครื่องแม่ข่ายสตรีมมิ่งรับ-ส่ง วีดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ไปให้ผู้ชมด้วยตนเองได้ใน

กรณีที่ไม่มีเครือ่งแม่ข่ายสตรีมมิ่งติดต้ังภายในระบบ 
11.7 สามารถบันทึกประวัติการใช้งานเช่น IP Address เวลาการเข้าชมเนื้อหา 
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        11.8 สามารถบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของระบบได้ 
        11.9 ระบบชมเนื้อหาตามอัธยาศัย (Lecture On-Demand)  

11.9.1 สามารถส่งเนื้อหาการบรรยายแบบสตรีมมิ่งไปให้ผูช้มตามอัธยาศัย                       
เนื้อหาการบรรยาย จะต้องสามารถรองรับ วีดิโอ เสียง เอกสารประกอบการบรรยาย และลายมือซ้อนทับ 
(Annotation) เป็นอย่างน้อย ที่แสดงสัมพันธ์สอดคล้องกัน (Synchronize) โดยอัตโนมัติ และมสีารบัญ 
(Index) เพื่อให้ผู้ชมสามารถเลือกชมเนื้อหาช่วงใดช่วงหนึ่งได้ 

11.9.2 ระบบสามารถส่งกระจายเนื้อหาการบรรยาย (Content Replication)                       
ที่บันทึกไว้ไปยังเครื่องแม่ข่ายสตรีมมิ่ง (กรณีมีเครื่องแม่ขา่ยสตรีมมิ่ง) ตามกลุ่มที่ถกูกําหนดไว้ ได้โดยอัตโนมัติ 
และสามารถกาํหนดช่วงเวลาในการกระจายเนื้อหาเช่นช่วงเวลากลางคืน เพื่อใช้ Internet Bandwidth อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

11.9.3 สามารถตั้งเวลาเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนทําการบันทึกการเรียนการสอนได้
อัตโนมัติในวันและเวลาต่างๆ 

11.9.4 ของระบบการถ่ายทอดสด (Live Webcasting) 
11.9.4.1 สามารถถ่ายทอดสดการบรรยายซึ่งประกอบด้วยวีดิโอ, เสียง, เอกสารประกอบการ

บรรยาย เช่นไฟล์ Microsoft PowerPoint, Word, Excel รุ่น 2000, 2003, 2007,                                  
แฟลชไฟล์ (.SWF), PDF, ภาพนิ่ง (.JPG, .BMP, .GIF) และลายมือที่เขียนซ้อนทับลงบนเอกสาร ได้เป็นอย่างน้อย 

11.9.4.2 ผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดสามารถพิมพ์ข้อความ (Text chat) สอบถามผู้บรรยาย
หรือแสดงความเห็นให้ทุกคนหรือบางคนเห็นได้ 

 11.9.4.3 สามารถกระจายเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ใช้ในการถ่ายทอดสดเพื่อ
กระจายภาระไปยังเครื่องแม่ข่ายสตรีมมิ่ง (ในกรณีทีม่ีการจัดหาภายหลัง) ในกลุ่มได้ 

11.9.4.4 ผู้ดําเนินการถ่ายทอดสด สามารถรบัทราบสถานะว่าเครื่องแม่ข่ายสตรีมมิ่ง
ใดบ้างที่ได้รับเอกสารประกอบการบรรยายครบถ้วนและพร้อมที่จะส่งต่อการถ่ายทอดสดไปยังผู้ชม 

11.9.4.5 สามารถกําหนดขอบเขตของ IP Multicast Address ได้ 
11.10 ผู้เสนอราคาตอ้งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิหรือบรษิัทผู้ผลิตหรือตัวแทนในประเทศไทยโดยมีเอกสารแสดงและยื่นมาในวันยื่นซอง 
11.11 ผู้เสนอราคาต้องให้การอบรมแก่บุคลากรให้สามารถใช้โปรแกรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
11.12 รับประกันการใช้งานของโปรแกรมเป็นเวลา 1 ปี 
11.13 เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  

รายการที่ 12 โปรแกรมถ่ายทอดสด และบันทึกการบรรยาย แบบที่ 1 จํานวน 1 ชดุ จะต้องมีคณุสมบัติ 
ไม่ตํ่ากว่านี ้

12.1 สามารถบันทึก วีดีโอ จากกล้องหรือไฟล์ หรือภาพเคลื่อนไหวของหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปให้สอดคล้อง 
(Synchronize) กับการนําเสนอเอกสารที่ประกอบการบรรยาย  

12.2 สามารถบันทึกและแก้ไขวีดีโอได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องทําการ Rendering  
12.3 สามารถรองรับการบันทึก เอกสารประกอบการบรรยายได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ไฟล์ Microsoft             

PowerPoint, Word, Excel รุ่น 2000, 2003, 2007, 2010, แฟลชไฟล ์(.SWF), PDF, ภาพนิ่ง (.JPG, .BMP, .GIF)  
12.4 สามารถบันทึกซ่อมการบรรยายเฉพาะบางหน้าที่ต้องการแก้ไข ปรบัปรุงได้ทันที หรือบันทึก

เฉพาะหน้าเอกสารที่เพิ่มขึ้นในภายหลังได้ตามต้องการ 
12.5 สามารถแก้ไขเนื้อหาในเอกสารประกอบการบรรยายและผลิตออกมาใช้ชมได้โดยไม่ต้องบันทึกวีดีโอใหม่ 
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12.6 สามารถพิมพ์ข้อความและเขียนลายมือ ซ้อนทับลงบนเอกสาร ได้ 
12.7 สามารถบันทึกการท่องเวป (Web Browsing) ของผู้บรรยาย เพื่อให้ผู้ชมท่องเวปสอดคล้องตาม

การบรรยาย  
12.8 สามารถบันทึกข้อความและลายมือทีเ่ขียนซ้อน (Annotation) ลงบนเอกสารประกอบการ

บรรยาย หรือบนหน้าเวปที่ได้บันทึกการท่องไว้ 
12.9 สามารถกําหนดความละเอียด (Resolution) ของการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ ที่ 800x600 pixels หรือ 1024x768 pixels หรือตามความละเอียดของจอภาพที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั้น  

12.10 สามารถสแกนเอกสารจากเครื่องสแกนเนอร์เพื่อใช้ประกอบการบรรยายได้ทันที 
12.11 สามารถแทรกคําสั่งหยุดการแสดงวีดิโอ (Playing Pause) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมตามอัธยาศัย

สามารถโต้ตอบกับการบรรยาย (Interactive Video) ได้  
12.12 สามารถผลิตเนื้อหาออกมาในรูปแบบ HTML และสามารถเปิดชมจากฮาร์ดดิสก์ CD DVD หรือ

ผ่านระบบเครือข่าย TCP/IP ได้ 
12.13 สามารถผลิตเนื้อหาออกมาในรูปแบบเสียงบรรยายเป็นไฟล์ชนิด mp3 และหรือ ในรูปแบบภาพ

และเสียงบรรยายเป็นไฟล์ชนิด mp4 ได้ โดยสามารถเลือกที่จะบันทึกหน้าวีดิโอหรือหน้าเอกสารประกอบการ
บรรยายได้ 

12.14 สามารถบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์และหรือวีดีโอพร้อมกันด้วยการใช้กดเพียงปุ่มเดียว 
(Shortcut Key) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  

12.15 สามารถบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์และหรือวีดีโอพร้อมกันตามวันเวลาที่กําหนดบนเครื่องแม่ข่ายบริหาร  
12.16 ในกรณทีี่บันทึกโดยใช้กดเพียงปุ่มเดียว (Shortcut Key) และบันทึกโดยการต้ังเวลาจะสามารถ

สลับภาพจากกล้องที่ต่อโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้บันทึก ได้สูงสดุ 4 กล้องตามระยะเวลาที่กําหนดได้
อัตโนมัติ 

12.17 คุณสมบัติของระบบการถ่ายทอดสด (Live Webcasting) 
12.17.1 สามารถถ่ายทอดสดการบรรยายซึ่งประกอบด้วย วีดิโอ, เสียง, เอกสารประกอบการ

บรรยาย เช่นไฟล์ Microsoft PowerPoint, Word, Excel รุ่น 2000, 2003, 2007, แฟลชไฟล์ (.SWF), PDF, 
ภาพนิ่ง (.JPG, .BMP, .GIF) และลายมือที่เขียนซ้อนทับลงบนเอกสาร ได้เป็นอย่างน้อย 

12.17.2 ผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดสามารถพิมพ์ข้อความ (Text chat) สอบถามผู้บรรยายหรือ
แสดงความเห็นให้ทุกคนหรอืบางคนเห็นได้ 

12.18 ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิหรือบรษิัทผู้ผลิตหรือตัวแทนในประเทศไทย โดยมเีอกสารแสดงและยื่นมาในวันยื่นซอง 

12.19 ผู้เสนอราคาต้องให้การอบรมแก่บุคลากรให้สามารถใช้โปรแกรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
12.20 รับประกันการใช้งานของโปรแกรมเป็นเวลา 1 ปี 
12.21 เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  

รายการที่ 13 โปรแกรมบันทึกการบรรยาย แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี ้
13.1 สามารถบันทึกการบรรยายหรือการนําเสนอ เพื่อนําเนื้อหาที่บันทึกไว้มาเปิดชมตามอัธยาศัย 

(Lecture/Presentation On-Demand) 
13.2 สามารถบันทึกวีดิโอจากกล้องและภาพเคลื่อนไหวทุกอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้

พร้อมกัน 
13.3 สามารถสร้างสารบัญเป็นรูปภาพได้อัตโนมัติตามเวลาที่กําหนดและตามสไลด์ของ Powerpoint 
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ได้เป็นอย่างน้อย 

13.4 สามารถควบคุมการเริ่มหรือหยุดการบันทึกได้ด้วยการกดปุ่มลัด 
13.5 สามารถบันทึกการบรรยายได้โดยอัตโนมัติ ตามวันเวลาที่กําหนดจากเครื่องแม่ข่ายที่ทําหน้าที่

บริหารระบบ (AcuMANAGER) 
13.6 สามารถเลือกลบเนื้อหา (Trimming) บางส่วนได้ 
13.7 สามารถผลิตเนื้อหาเพื่อเปิดชมบน Hard disk, CD/DVD, Flash Drive 
13.8 สามารถผลิตเนื้อหาเพื่อเปิดชมบนระบบเครือข่ายของแม่ข่ายสตรีมมิ่งได้ด้วยตนเอง 
13.9 สามารถผลิตและแก้ไขเนื้อหาที่บันทึกไว้เพื่อให้สามารถเปิดชมได้ด้วย Web Browser ได้อย่าง

รวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาทําการ Rendering  
13.10 สามารถผลิตเนื้อหาเพิ่มเติมออกมาในรูปแบบไฟลช์นิด MP3 และ MP4 ได้เป็นอย่างน้อย 
13.11 ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิหรือบรษิัทผู้ผลิตหรือตัวแทนในประเทศไทย โดยมเีอกสารแสดงและยื่นมาในวันยื่นซอง 
13.12 ผู้เสนอราคาต้องให้การอบรมแก่บุคลากรให้สามารถใช้โปรแกรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
13.13 รับประกันการใช้งานของโปรแกรมเป็นเวลา 1 ปี 
13.14 เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  
 
 

รายการที่ 14 โปรแกรมระบบบริหารจัดการเว็บไซตส์่วนกลาง (Web Portal) จํานวน 1 ชุด จะตอ้งมี
คุณสมบัติไม่ตํ่ากว่านี ้

14.1 ระบบสําหรับรวบรวมสื่อการเรียนรู้เพื่อการเผยแผ่สําหรับมหาวิทยาลัย 
14.2 ระบบที่จัดทําขึ้นต้องอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ (web application)   
14.3 ประมวลผลผ่านระบบ IIS 7.0 (Internet Information Service 7.0) บนระบบปฏิบัติการ

Windows 2008 Server Standard Edition ขึ้นไป 
14.4 ระบบฐานข้อมูลใช้ Microsoft SQL 2008 express ขึ้นไป 
14.5 เว็บไซต์ที่พัฒนาต้องสามารถใช้งานได้กับ web browser Internet Explorer 8.0 ขึ้นไปหรือ Chrome  
14.6 มีระบบสมัครสมาชิกสําหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
14.7 มีส่วนของการกําหนดสิทธ์ิการใช้งาน เพิ่ม ลบ แก้ไข เรียกดูเนื้อหาโดย แบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น 3 กลุม่

ได้แก่ ผูใ้ช้งานทั่วไป, อาจารย์ผู้สอน, ผู้ควบคุมระบบ 
14.8 รองรับการสร้างบทเรียนได้โดยไม่จํากัด สามารถจัดเก็บเนื้อหาตามคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ช้ันปี 

บทเรียนได้  
14.9 รองรับการสร้างสื่อการเรียนได้จากเครื่องมือที่อยู่ในระบบได้อย่างสะดวก รองรับการใส่บทเรียน 

สื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งตัวอักษร ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ 
14.10 มีเมนูสาํหรับเพิ่ม แก้ไข ลบ Link เพื่อเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอกได้ 
14.11 มีส่วนควบคุมการจัดการข้อมูล เช่น การเพิ่ม แก้ไขและลบข่าวสาร สําหรับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ง่าย 
14.12 รองรับการใส่ข้อมลู (upload) วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ไว้บน เครื่องแม่ข่าย  
14.13 มีการทาํระบบค้นหาข้อมูลตามคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ช้ันปี บทเรียน ภายในเว็บไซต์ได้ง่าย 
14.14 มีหน้าแสดงการค้นหาบทเรียนจัดเรียงลําดับความนิยม ตามจํานวนผู้ชม, วันที่ของเนื้อหา, คณะ, 

ภาควิชา, สาขาวิชา 
14.15 สามารถดูไฟล์สื่อต่างๆ เช่น วีดิทัศน ์ภาพเคลื่อนไหว ผ่านหน้าจอเว็บไซต์ได้ 
14.16 มีระบบเก็บสถิติการเข้าชมของแต่ละเนื้อหา 
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14.17 มีระบบสําหรับโพสแสดงความคิดเห็น ของแต่ละเนื้อหาได้ 
14.18 มีระบบให้คะแนนความพึงพอใจของแต่ละเนื้อหาโดยกด ถูกใจ หรือไม่ถูกใจ และโหวตให้คะแนน 
14.19 มีกระดานสนทนา (Web board) ที่มีการจัดกลุ่มกระทู้และสามารถสร้างหัวข้อและตอบกระทู้ได้  
14.20 ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิหรือบรษิัทผู้ผลิตหรือตัวแทนในประเทศไทย โดยมเีอกสารแสดงและยื่นมาในวันยื่นซอง 
14.21 ผู้เสนอราคาต้องให้การอบรมแก่บุคลากรให้สามารถใช้โปรแกรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
14.22 รับประกันการใช้งานของโปรแกรมเป็นเวลา 1 ปี 
14.23 เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  

รายการที่ 15 ไมโครโฟนไรส้ายและเครื่องรบัย่านความถี่ UHF ชนิดสองช่อง จํานวน 1 ชุด จะต้องมี
คุณสมบัติ ไม่ตํ่ากว่านี ้

15.1 มีเครื่องรับย่านความถี่ UHF 2ช่อง 
15.2 มีเครื่องส่งชนิดติดเอว (Body Pack Transmitter) และไมโครโฟนชนิดหนีบคอเสื้อ สามารถปรบั

ความถี่ได้ 1 ตัว 
15.3 มีเครื่องส่งและไมโครโฟนชนิดมือถือ (Handheld Microphone and Transmitter)  
15.4 อุปกรณ์ทุกรายการต้องทําการติดต้ังให้เรียบร้อย และสวยงาม ตามจุดที่ มหาวิทยาลัยฯ กําหนด

และมกีารรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
15.5 การติดต้ังระบบไฟฟ้า 

15.5.1 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
15.5.2 ระบบสายไฟฟ้าและปลั๊กสําหรับอุปกรณ์ที่จะทําการพร้อมติดต้ัง 
15.5.3 ปลั๊กไฟฟ้าแต่ละจุดจะต้องประกอบด้วย AC Power ไม่น้อยกว่า 2 outlet 
15.5.4 จะต้องมีระบบสายกราวด์ เพื่อความปลอดภัย 
15.5.5 ต้องลากสายเมนขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 SQ.mm. (กรณี 1 เฟส) และสายกราวน์               

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 6 SQ.mm. จากต้นทางอาคาร 4 ช้ัน 4 ถงึปลายทางสัญญาณ ห้อง 4302 
15.5.6 ทางเดินสายจากชุดควบคุมไปยังอุปกรณ์ ต้องมีวัสดุครอบทับเรียบร้อย 

 
........................................ 

 


