
เอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก 
เลขที่ ศศ 06/2565 

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 
***************************************** 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก ตามรายการดังนี้ 

1. เครื่องสร้างฉากเสมือนจริงแบบ 3 มิติ ส าหรับสตูดิโอ พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด เป็นวงเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

2. อุปกรณ์เพ่ิมศักยภาพห้องเรียนสตูดิโอ ส าหรับสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์ พร้อมติดตั้ง แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด เป็นวงเงิน 620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกฉบับนี้โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก
1.1 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
1.2 แบบใบเสนอราคา  
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย  
1.4 แบบหนังสือค้้าประกัน  

(1) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม  

(1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร  
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
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2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

2.7 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว  
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย 

ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวนหรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีคัดเลือก
ครั้งนี้  

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ“ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้กรณี
ข้อตกลงฯ ก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงจะต้องมีการก้าหนดสัดส่วนหน้าที่และความ
รับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกรายส้าหรับ
ข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน  

2.11 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัย 2.12 
เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับส้านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทะเบียนนิติบุคคล  

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซอง

ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วนคือ  
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัดให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดบัญชี
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง  
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(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง  

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยืนส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้นส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง  

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส้าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้าส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)  

(4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ   
(4.1) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง  
(4.2) ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง (5) บัญชีเอกสาร

ส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนกระท้าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายโดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจทั้งนี้หากผู้รับ
มอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น  

(2) แคตตาล็อกและ / หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4  
(3) ส้าเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา (SMEs) 

4. การเสนอราคา  
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้อง

กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจนจ้านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบตกเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อม
ทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่งราคา  

4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวมหรือราคาต่อหน่วยหรือราคาต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้รวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้วราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 
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90 วันนับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอโดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้  

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 120 วันนับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย  

4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์จ้านวน 5 รายการเพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ (หน่วย) และ / หรือส้าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณาหากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้องโดยผู้
มีอ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคลหากคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกตรวจสอบภายใน 3 วัน  

4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจ้านวนรายละเอียดประกอบการอธิบาย
เอกสารตามที่ส้านักงานก้าหนดโดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับในเอกสารด้วยพร้อมสรุป
จ้านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน้ามาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6 (2) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่
ตัวอย่างดังกล่าวตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วมหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  

4.6 ก่อนเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูปและรายการละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารซื้อโดยวิธี
คัดเลือก  

4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น.  
ถึง 16.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้วจะไม่รับเอกสารการ
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดโดยเด็ดขาด 

4.8 คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือไม่หากปรากฏว่าผู้อ่ืนผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกั นกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกว่าก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอมีผู้
ยื่นข้อเสนอรายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามี
การกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของมหาวิทยาลัย  
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4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติดังนี้  
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก  
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอราคาภายในวันเวลาที่ก้าหนด  
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้  

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้  
5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่น

ข้อเสนอมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ  
5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะไม่รับ
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก้าหนดไว้ใ น
เอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท้าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  

5.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้  

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อส่งหรือรับหนังสือเชิญชวนให้เข้า
ยื่นข้อเสนอของมหาวิทยาลัย  

(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในบัญชีนของข้อเสนอ  
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกที่

เป็นสาระส้าคัญหรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน  
5.5 ในการตัดสินการซื้อโดยวิธีคัดเลือกหรือในการท้าสัญญาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก

หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รับราคา
หรือไม่ท้าสัญญาหากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ้านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการซื้อโดย
วิธีคัดเลือกโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุด แต่จะพิจารณาทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญและให้ถือว่าการ
ตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ งมหาวิทยาลัย 
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จะพิจารณายกเลิกการซื้อโดยวิธีคัดเลือกและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้อ่ืนข้อเสนอกระท้าการโดยไม่สุจริตเช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่้าสุดเสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงาน
ตามเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกได้คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกหรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้อ่ืนข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด้าเนินงานตามเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกให้เสร็จสมบูรณ์หากค้าชี้แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย  

5.7 ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการซื้อโดยวิธีคัดเลือกหากปรากฏว่า
มีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้
เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่
ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  

6. การท าสัญญาซื้อขาย 
ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องท้าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 หรือท้าข้อตกลง

เป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าพัสดุที่คัดเลือกได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้  

6.1 เงินสดเช็คนั้นช้าระต่อ  
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นเจ้าหน้าที่ในวันท้า

สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการ  
6.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย  
6.4 หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ บริษัท เงินทุนหรือ 

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้้าประกัน  

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้
ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 
 
 



-7- 
 

7. ค่าสิ่งของและการจ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือและมหาวิทยาลัยได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว  

8. อัตราค่าปรับค่าปรับ 
ตามแบบสัญญาซื้อขายเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกนี้หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือให้คิดในอัตราร้อยละ 

0.20 ของราคาสิ่งของตามสัญญาต่อวัน  
9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอซึ่งได้ท้าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือท้าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ

แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถัด
จากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิ่งของโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วันนับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง  

10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ  
10.1 เงินค่าพัสดุส้าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเท่านั้น  

10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
การซื้อโดยวิธีคัดเลือกแล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน้าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก้าหนดผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้  

(1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 
***************************************** 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุน

จากรัฐบาล) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ  
เพ่ือเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนในหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ 

  
2. วงเงินงบประมาณ และราคากลาง 

2.1 วงเงินงบประมาณ 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 2.1.1 เครื่องสร้างฉากเสมือนจริงแบบ 3 มิติ ส าหรับสตูดิโอ พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด เป็นวงเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งลา้นหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 2.1.2 อุปกรณ์เพ่ิมศักยภาพห้องเรียนสตูดิโอ ส าหรับสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์  
 พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด  
 เป็นวงเงิน 620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
2.2  ราคากลาง 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

  แหล่งที่มาราคากลาง : สืบราคาจากท้องตลาด 3 (ราคาอ้างอิง) ได้แก่ 
  2.2.1  จาก บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (อ้างอิงจากใบเสนอราคา) 
  2.2.2  จาก บริษัท ไฮบริด เทคโนโลยี จ ากัด (อ้างอิงจากใบเสนอราคา) 
  2.2.3  จาก บริษัท ยู.เอวีไอที จ ากัด (อ้างอิงจากใบเสนอราคา) 

 
3. รายการครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 

 3.1 เครื่องสร้างฉากเสมือนจริงแบบ 3 มิติ ส าหรับสตูดิโอพร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด เป็นวงเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
3.1.1 เครื่องสร้างฉากห้องสตูแบบ 3 มิติ จ านวน 1 เครื่อง 

3.1.1.1 เป็นระบบสตูดิโอเสมือนจริงที่มีความสมบูรณ์ เหมาะส าหรับใช้งานในสตูดิโอ หรือดีกว่า 
3.1.1.2 ในระบบสตูดิโอเสมือนจริง ประกอบไปด้วยระบบ 3D Production, Still Editor, 
      Wizard Studio Editor, 3D Studio Editor, MS 3D Paint, Streaming หรือดีกว่า 
3.1.1.3 มีช่องสัญญาณขาเข้า แบบ 3G/HD/SD SDI จ านวนไมน่้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 
3.1.1.4 มีช่องสัญญาณขาเข้า แบบ HDMI จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 
3.1.1.5 มีช่องสัญญาณขาออก แบบ 3G/HD/SD SDI จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 
3.1.1.6 มีช่องสัญญาณขาออก แบบ HDMI จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 
3.1.1.7 มีช่องสัญญาณ Tally Output แบบ DB9 จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 
3.1.1.8 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบ Analog แบบ XLR จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ หรือ

ดีกว่า 



-2- 
 

3.1.1.9 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบ Analog แบบ Jack 6, 3mm จ านวนไม่น้อยกว่า 2 
ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 

3.1.1.10 มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet LAN หรือดีกว่า 
3.1.1.11 มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องสัญญาณหรือดีกว่า 
3.1.1.12 มีการรองรับมาตรฐาน SMPTE-425M, SMPTE-292M, SMPTE-296M, SMPTE-259M 

หรือดีกว่า 
3.1.1.13 รองรับสัญญาณขาเข้า แบบ NDI สูงสุด 6 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 
3.1.1.14 รองรับสัญญาณขาออกแบบ NDI (PGM) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 
3.1.1.15 รองรับความละเอียดสัญญาณวิดีโอขาเข้า ความละเอียดสูงสุด 2160p หรือดีกว่า 
3.1.1.16 รองรับความละเอียดสัญญาณวิดีโอขาออก ความละเอียดสูงสุด 2160p หรือดีกว่า 
3.1.1.17 มีระบบ Downstream Key จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 
3.1.1.18 รองรับการท า Still Picture และ Still Text หรือดีกว่า 
3.1.1.19 รองรับการท า Chroma Key, Luminance Key หรือดีกว่า 
3.1.1.20 รองรับการท า Streaming ได้หลากหลาย เช่น Facebook ,YouTube ,Ustream หรือ

ดีกว่า 
3.1.1.21 รองรับไฟล์วิดีโอ MPEG2, MPEG4, AVI, MPG, MPEG, MP4, MXF, MOV หรือดีกว่า 
3.1.1.22 รองรับไฟล์เสียง WAV, MP3 หรือดีกว่า 
3.1.1.23 มี Keyboard พร้อมปุ่มกด ส าหรับการท างานเชื่อมต่อกับระบบด้วย RS232 จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ชุด หรือดีกว่า 
3.1.1.24 มีไมค์โครโฟนแบบ Studio แบบคอนเดนเซอร์การรับเสียงขนาดเล็ก(miniature) และมีทิศ

ทางการรับเสียงรอบด้าน (Omni-directional) 
- Frequency response 40 Hz to 20 kHz หรือดีกว่า  
- Dynamic rage 86 dB หรือดีกว่า 
- Max sound pressure 115 dB หรือดีกว่า 
- Output impedance 250 Ohms หรือน้อยกว่า  
- สามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด +48 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ภายในได้ พร้อมสายต่อ

หัวสาย ชนิด XLR ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
3.1.1.25   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายใน

ประเทศไทย  
3.1.1.26   มีหนังสือการส ารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ าหน่าย

ในประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ในการบริการหลังการขาย 
3.1.1.27   ติดตั้งฉากสีเขียว (Green Screen) ส าหรับผลิตรายการ ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร และ

ความสูงไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร มีขาตั้งส าหรับตั้งโครงฉากได้ ท าจากเหล็ก หรืออลูมิเนียม และ
ปรับระดับความสูงได้ โดยจัดต าแหน่งให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของห้องผลิตรายการและการท า
เทคนิคพิเศษ  

 

3.1.2 ล าโพงชนิด Active Monitor จ านวน 2 ตู้ 
        คุณลักษณะทั่วไป 

3.1.2.1 เป็นล าโพงมีภาคขยายเสียงภายในขนาด 25 วัตต์ 
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3.1.2.2 ล าโพงเสียงทุ้มขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ท าจากวัสดุ PP Cone และมี ชีลด์ป้องกัน
สนามแม่เหล็ก (Magnetic shield) 

3.1.2.3 ล าโพงเสียงแหลมขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
3.1.2.4 ขั้วต่อสัญญาณเสียงระบบอนาล็อคแบบ RCA และ 3.5 mm Stereo Jack 
3.1.2.5 สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเสียงผ่านระบบไร้สายแบบ Bluetooth 

   คุณลักษณะทางเทคนิค 
3.1.2.6   Frequency Response :  60 Hz – 22 kHz หรือดีกวา่ 
3.1.2.7 Crossover-Frequency :  3 kHz 
3.1.2.8 Signal-to-noise ratio >  90 dB  

 

3.1.3  เครื่องส ารองไฟขนาด 1.5 KVA  จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะทั่วไป 

3.1.3.1 มีระบบการท างานแบบ True Online True On-line Double Conversion หรือดีกว่า 
3.1.3.2 เป็นเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1500VA/1350W หรือดีกว่า 
3.1.3.3 เป็นเครื่องส ารองไฟฟ้าที่ออกแบบส าหรับติดตั้งในตู้ 19 นิ้ว แบบ Rack mount 
3.1.3.4 มีระบบป้องกันการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า(Short Circuit Protection) หรือดีกว่า 
3.1.3.5 มีระบบป้องกันการกระโชกของกระแสไฟฟ้า (Surge Protection) หรือดีกว่า 
3.1.3.6 มีระบบป้องกันการใช้โหลดเกินก าลังของเครื่องส ารองไฟ (Overload Protection) หรือดีกว่า 
3.1.3.7 ส่วนแสดงผลเป็นแบบ Mimic LCD แสดงผล Input/ Output Voltage, Load level, 

Battery level, Frequency, Bypass, UPS Fault หรือดีกว่า 
3.1.3.8 มีเสียงเตือนได้อย่างน้อยดังนี้ Back up, Low Battery, Overload, UPS Fault หรือดีกว่า 
3.1.3.9 ประสิทธิภาพ AC Mode ไม่น้อยกว่า 90%  

 
3.1.3.10 มี Output plug ที่เสียบได้ทั้งปลั๊กกลมและแบน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ปลั๊ก โดยมีปลั๊กชุด 

Programmable Management Out let 1 ชุด ที่สามารถควบคุมผ่านหน้าจอ LCD เพ่ือ
บริหารระยะเวลาส ารองไฟฟ้าให้ได้นานขึ้นเมื่อต่ออุปกรณ์ผ่านชุดปลั๊ก (Programmable 
Management Outlet) 

3.1.3.11 มีพอร์ตสัญญาณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบ RS232 และ USB และมีซอฟต์แวร์ควบคุม/
ตรวจสอบการท างานของเครื่องส ารองไฟฟ้า สามารถท างานบน Windows ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตัวเครื่องออกแบบให้สามารถรองรับ Simple Network Management 
Protocol (SNMP) ได้ทั้ง Hardwareและ Software 

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
3.1.3.12 คุณสมบัติไฟฟ้าด้าน ขาเข้า 
3.1.3.13 แรงดันไฟฟ้า ( Voltage ) 100% load  :  160-300 VAC  Single-phase 
3.1.3.14 ความถี่ ( Frequency ) : 50 Hz,  +/-10 % 
3.1.3.15 Power factor > 0.99 
3.1.3.16  คุณสมบัติไฟฟ้าด้าน ขาออก 
3.1.3.17 แรงดันไฟฟ้า ( Voltage ) : เลือกปรับ 220Vac/ 230Vac/ 240Vac,  +/- 1% 
3.1.3.18 ความถี่ (Frequency) Back up mode : 50 Hz, +/- 0.1 % 
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3.1.3.19 มีค่า Harmonic distortion ไม่เกิน 4 % ที่ Non-linear load 
3.1.3.20 รูปคลื่นไฟฟ้า (Wave Form) เป็นแบบ Pure Sine Wave 

3.1.4 จอมอนิเตอร์ส าหรับ PGM และ MV ไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จ านวน 2 จอ 
คุณลักษณะทั่วไป 
3.1.4.1  เป็นจอมอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  27 นิ้ว  
3.1.4.2  ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2560 x 1440 หรือดีกว่า 
3.1.4.3  มีค่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1,000:1 (typical) 
3.1.4.4  Dynamic Contrast Ratio: 20M:1 , Refresh Rate (Hz): 60 
3.1.4.5  มีค่าความสว่างของหน้าจอไม่น้อยกว่า 350 cd/m² (typ) ,Colors: 16.7M 
3.1.4.6  Color Space Support: 8 bit true ,Aspect Ratio: 16:9 
3.1.4.7  มี Port USB 3.2 Type A Down Stream: 2 ,USB 3.2 Type B Up Stream: 1 , 
3.1.4.8  USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : 1 ,3.5mm Audio Out: 1 
3.1.4.9  มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 , มีช่องต่อ DisplayPort ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3.1.4.10  มี DisplayPort Out ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ,มี Ethernet LAN (RJ45)ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

3.1.5 โคมไฟแบบ Spot LED light แบบ 2 สี  จ านวน 2 ชุด  
           คุณลักษณะทั่วไป 

3.1.5.1 เป็นโคมไฟ Spot LED light แบบ Portable พร้อมแผ่นบังคับแสง (Barndoor) 
3.1.5.2 ใช้หลอดที่ให้แสงสว่างพิเศษ ชนิด Super bright COB LED light ขนาด 60W หรือดีกว่า 
3.1.5.3 ปรับอุณหภูมิแสงได้ตั้งแต่ 2700K – 8000K และปรับมุมแสง Spot/Flood ได้ตั้งแต่ 15º 

- 60º หรือดีกว่า 
3.1.5.4 มีระบบปรับ ลด-เพ่ิมแสง แบบ Flick-free dimming ได้ตั้งแต่ 0 – 100% 
3.1.5.5 มีจอ LCD บอกระดับการควบคุมแสง (Dimmer) ระดับพลังงานแบตเตอรี่ ค่าอุณหภูมิสี 

และ DMX address 
3.1.5.6 มีปุ่มหมุนควบคุมแสง (Dimmer) ปรับค่าอุณหภูมิสี ตั้งค่า DMX address และปรับค่า 

Spot/Flood 
3.1.5.7 มีระบบ DMX512 ควบคุมการท างานท างานผ่านพอร์ต XLR Input  แบบ 5pin 
3.1.5.8 มีค่าดัชนีวัดความถูกต้องของสี (CRI Ra) ≥ 95 และค่าความถูกต้องของสีที่วัดผ่านหน้าจอ

ของกล้อง (TLCI) ≥ 97 หรือดีกว่า  
3.1.5.9 ใช้กับกระแสไฟแบบ Wide input voltage ได้ตั้งแต่ DC 11V – 36V หรือดีกว่า 
3.1.5.10 ต้องเป็นโคมไฟ LED ที่ผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) 
3.1.6 อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จ านวน 1 งาน ประกอบด้วย 

3.1.6.1 จัดหาสายสัญญาณภาพส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ผลิตรายการให้ครบถ้วน เช่น สายสัญญาณ 
HD-SDI, HDMI และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.1.6.2 จัดหาสายสัญญาณเสียงส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ผลิตรายการให้ครบถ้วน  
3.1.6.3 จัดหาอุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณเช่นหัวสัญญาณต่าง ๆ และ มาร์คเบอร์สายสัญญาณ

ให้ครบถ้วน 
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3.1.6.4 ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งระบบภาพและเสียงให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
3.1.6.5 จัดหาอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ขาแขวนจอภาพ,ขาแขวน

ล าโพง, ตู้ Rack ส าหรับใส่อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 
3.1.6.6 ผู้เสนอราคาต้องท าคู่มือการใช้งาน พร้อม Diagram จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด หลังจากท าการ

ติดตั้งและทดสอบระบบแล้วเสร็จ 
3.1.6.7 ผู้เสนอราคาต้องท าการอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหลังจากท าการติดตั้งและ

ทดสอบระบบแล้วเสร็จ 
 

3.2 อุปกรณ์เพิ่มศักยภาพห้องเรียนสตูดิโอ ส าหรับสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์ พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด เป็นวงเงิน 620,000 บาท (หกแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
         ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2.1 กล้องบันทึกภาพความชัดสูง 4K จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะทั่วไป 
3.2.1.1 เป็นกล้องบันทึกภาพวีดีทัศน์ระบบดิจิตอลมีหน่วยรับภาพชนิด Exmor CMOS RS ขนาด 1 นิ้ว 
3.2.1.2 สามารถบันทึกภาพท่ีความละเอียดสูงสุดแบบ 4K แบบ QFHD 3840 x 2160 และ Full HD 

1920 x 1080 ได้ หรือดีกว่า 
3.2.1.3 ตัวกล้องมีเลนส์ซูมระยะ 12 เท่าแบบปกติ (Optical) และ 18 เท่าโดยใช้ฟังก์ชั่นซูมแบบ 

Clear image zoom ในการถ่าย 4K หรือดีกว่า 
3.2.1.4 มีกระจกกรรองแสง (ND Filter) ภายในตัวกล้องหลากหลายระดับดังนี้ Clear, 1/4, 1/16, 1/64  
3.2.1.5 สามารถถ่ายภาพในสภาวะแสงต่ าสุดที่ 1.7lux 
3.2.1.6 สามารถเลือกปรับความไวของชัตเตอร์( Shutter Speed ) ได้ตั้งแต่ 1/6 วินาที ไปจนถึง  

1/10,000 วินาที หรือดีว่า 
3.2.1.7 สามารถเพ่ิมระดับสัญญาณความสว่าง ( Gain ) ได ้ 
3.2.1.8 มีจอแสดงภาพชนิด LCD ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.50 ล้านจุด และช่องมอง

ภาพชนิด OLED ขนาด 0.39 นิ้ว ที่ความละเอียด 1.44 ล้านจุด หรือดีกว่า 
3.2.1.9 สามารถบันทึกวีดีทัศน์ในโหมด Slow & Quick motion ได้สูงสุด 1000 เฟรมต่อวินาที หรือดีกว่า 
3.2.1.10 มีฟังก์ชั่นการบันทึกภาพคุณภาพสูง ( Log ) ทั้งแบบ S-Log2 และ S-Log3 หรือดีกว่า 
3.2.1.11 มีฟังก์ชั่นการบันทึกภาพคุณภาพสูง ( HLG ) ทั้งแบบ HLG, HLG1, HLG2, HLG3 หรือดีกว่า 
3.2.1.12 สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ที่คลื่นความถี ่2.4 GHz และ 5 GHz เพ่ือควบคุมกล้องหรือส่ง

สัญญาณภาพและเสียง แบบ Streaming, FTP และ Network Client Mode (XDCAM Air)ได้ 
3.2.1.13 มีไมโครโฟนภายในตัวกล้องแบบ Omni-directional 
3.2.1.14 มีล าโพงภายในตัวกล้อง 
3.2.1.15 สามารถแต่งสีสันของภาพวิดีโอและบันทึกค่าสีนั้นๆไดจ้ากตัวกล้องได้ (Picture Profile) 
3.2.1.16 สามารถบันทึกวิดีโอในที่มืดด้วยโหมด Night shot  ได ้
3.2.1.17 มีแบตเตอรี่แบบชาร์ทได้ ความจุ ความจุ: 25Wh (3410mAh) จ านวน 1 ก้อน 
3.2.1.18 มีแผ่นบันทึกข้อมูล SD CARD ความจุ ไม่น้อยกว่า 128 GB จ านวน 1 อัน  
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3.2.1.19 รับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปี และมีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคท่ีได้รับการอบรมและมีใบรับรอง
การซ่อมจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนน าเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องในประเทศไทย 

3.2.1.20 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย และหนังสือการรับรองการส ารองอะไหล่
อย่างน้อย 5 ปีจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนน าเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องในประเทศ
ไทย โดยต้องระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอโดยตรง 

คุณสมบัติทางเทคนิค  
3.2.1.21 มีช่องต่อสัญญาณวีดีทัศน์ขาออกแบบ SDI BNC  จ านวน  1 ช่อง หรือดีกว่า 
3.2.1.22 มีช่องต่อไมโครโฟนแบบ XLR 3-pin จ านวน  2  ช่อง หรือดีกว่า 
3.2.1.23 มีช่องต่อสัญญาณภาพขาออกแบบ HDMI  จ านวน 1 ช่อง หรือดีกว่า 
3.2.1.24 มีช่องต่อ Multi/Micro USB Terminalเพ่ือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ช่อง  

หรือดีกว่า 
3.2.1.25 มีช่องต่อหูฟัง Headphone แบบ Stereo mini jack จ านวน  1 ช่อง หรือดีกว่า 
3.2.1.26 มีช่องส าหรับสื่อบันทึกข้อมูลวีดีโอแบบ SD Card จ านวน  2 ช่อง หรือดีกว่า  

3.2.2  ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 2 ชุด 
       คุณลักษณะทั่วไป 

3.2.2.1  เป็นไมโครโฟนไร้สารแบบเหน็บปก  
3.2.2.2  เป็นเครื่องรับส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ย่านความถี่วิทยุ 803.125-805.875 MHz  หรือ

ดีกว่า ซึ่งได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.)  

3.2.2.3 ใน 1 ชุดประกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณเสียงไมโครโฟนชนิดติดปกเสื้อ และเครื่องรับ
สัญญาณเสียง 

3.2.2.4 สามารถจับคู่เครื่องรับส่งเพ่ือให้สัญญาณความถี่ตรงกันโดยใช้ฟังก์ชั่น NFC(Near-field 
    communication) Sync ได้ หรือดีกว่า 

เครื่องส่งสัญญาณเสียงไมโครโฟน ชนิดติดปกเสื้อ  
3.2.2.5    เป็นไมโครโฟนชนิด Electret Condenser รับสัญญาณเสียงแบบ Omni-Directional 
3.2.2.6 สามารถสลับสัญญาณเสียงขาเข้าระหว่างไมโครโฟน หรือ Line และปรับระดับเสียงได้ 
3.2.2.7 สามารถเลือกก าลังส่งสัญญาณวิทยุได้ 2 ระดับ คือ 2mW และ 10mW หรือดีกว่า 
3.2.2.8 มีจอ Oled แสดงสัญลักษณ์ระดับการส่งสัญญาณเสียง สถานะแบตเตอรี่ ระดับสัญญาณวิทยุ  

และช่องสัญญาณ 
3.2.2.9 มีเสาส่งสัญญาณวิทยุภายในตัว Antenna 1/4 wave length wire หรือดีกว่า 
3.2.2.10 ใช้ไฟฟ้าDC 5.0V ด้วย USB (Type-C) ได้ หรือดีกว่า 
3.2.2.11 Frequency Respond ; 23 Hz to 18 kHz (typical) 
3.2.2.12 Signal-to-Noise ratio ; 60 dB (–60 dBV, 1 kHz sine wave input)  

  96 dB (GAIN MODE set to NORMAL, max deviation, A-weighted) 
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เครื่องรับสัญญาณเสียงไมโครโฟนแบบไร้สาย  
 3.2.2.13   มีฟังก์ชั่น Auto Channel Setting ส าหรับการค้นหาสัญญาณวิทยุโดยอัตโนมัติ 

3.2.2.14   มีเสารับสัญญาณวิทยุ 2 ต้น สามารถปรับองศาในการรับสัญญาณได้ หรือดีกว่า 
3.2.2.15   มีจอ Oled แสดงสัญลักษณ์ระดับการรับสัญญาณวิทยุขาเข้า ระดับสัญญาณเสียง สถานะ 

   แบตเตอรี่ และช่องสัญญาณ 
3.2.2.16   มีช่องต่อสัญญาณแบบ Mini-Jack แบบสเตอริโอเพ่ือใช้ในการรับฟังและปรับสัญญาณเสียง 
3.2.2.17 สามารถติดตั้งบนกล้องด้วย Shoe mount adaptor และเชื่อมต่อสัญญาณแบบ XLR เพ่ือส่ง  

สัญญาณเสียงไปยังตัวกล้องได้ 
3.2.2.18 มีเสาส่งสัญญาณวิทยุภายในตัว Antenna 1/4 wave length wire หรือดีกว่า 
3.2.2.19 สามารถใช้ไฟเลี้ยงแบบ DC 5.0 V ด้วยสาย USB (Type-C) ได ้
3.2.2.20 Frequency Respond ; 23 Hz to 18 kHz (typical) 
3.2.2.21 Signal-to-Noise ratio ; 60 dB (1 kHz sine wave, 5 kHz modulation) 

96 dB (max deviation, A-weighted) 
3.2.2.22 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย และหนังสือการรับรองการส ารองอะไหล่

อย่างน้อย 5 ปีจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนน าเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องในประเทศ
ไทย โดยต้องระบุชื่อ หน่วยงานที่เสนอโดยตรง 

3.2.3 ขาตั้งกล้อง จ านวน 2 ชุด 
  คุณลักษณะทั่วไป 

3.2.3.1 สามารถรองรับน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 3 กิโลกรัม 
3.2.3.2 สามารถ Tilt angle +90 / -70 หรือดีกว่า 
3.2.3.3 ระยะขายืดสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 CM. 
3.2.3.4 เป็นขาตั้งกล้องแบบ 2-Stage  หรือดีกว่า 

3.2.4 เครื่องสลับสัญญาณภาพพร้อมถ่ายทอดสด จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะทั่วไป 
3.2.4.1 เป็นเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 
3.2.4.2 มีช่องรับสัญญาณขาเข้า 
3.2.4.3 มีระบบ Multiview เพ่ือสามารถใช้ดูภาพ 8 ช่องสัญญาณได้พร้อมกันกับช่อง Program out 
3.2.4.4 มีช่องต่อสัญญาณภาพขาเข้าไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณแบบ SDI หรือดีกว่า 
3.2.4.5 มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ HDMI ไม่นอ้ยกว่า 2 ช่อง หรือดีกว่า 
3.2.4.6 มีช่องสัญญาณเสียงขาเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ 
3.2.4.7 มีช่องสัญญาณภาพขาออกชนิด HD-SDI/3G-SDI  ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณหรือดีกว่า 
3.2.4.8 มีช่องสัญญาณภาพขาออกชนิด HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณหรือดีกว่า 
3.2.4.9 รองรับ IP stream ไม่น้อยกว่า จ านวน 1 ช่องสัญญาณชนิดหัวต่อ LAN RJ45 จ านวน 1 ช่อง 

(LAN RJ45 จ านวน 1 ช่องสามารถรองรับสัญญาณวิดีโอ IP stream ขาเข้าได้เท่ากับ 2 IP 
stream และรองรับสัญญาณ IP Protocol ชนิด HTTP-TS Protocol, RTS protocol, HLS 
protocol, FLV protocol, RTMP protocol)  
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3.2.4.10 สามารถส่งสัญญาณวิดีโอถ่ายทอดสดแบบสตรีมม่ิงไปยังช่องทางการรับสตรีมม่ิง เช่น 
Facebook, YouTube ได้พร้อมกันจ านวน 2 สตรีมมิ่ง โดยสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน
ช่องต่อ LAN RJ45 หรือ 4G Aircard หรือดีกว่า 

3.2.4.11 สามารถปรับเลือกคุณภาพการส่งสัญญาณสตรีมม่ิงได้ตั้งแต่บิทเรท 500kbs ~ 10240kbs และ
มีความละเอียดวิดีโอสูงสุดที่ 1920x1080 หรือดีกว่า 

3.2.4.12 มีช่องต่อ USB ชนิด USB2.0 จ านวน 1 ช่องและช่องต่อ USB3.0 จ านวน 2 ช่อง รองรับการ
บันทึกไฟล์วิดีโอโปรแกรมได้เมื่อใช้งานร่วมกับ USB Flash drive หรือ External Harddisk 
หรือดีกว่า 

3.2.4.13 รองรับสัญญาณวีดีโอขาออก ไม่น้อยกว่า 1080p25/1080i50 , 1080p50/1080i50 ,1080i60 
หรือดีกว่า 

3.2.4.14 สามารถท า PIP, Chroma Key ได้เป็นอย่างน้อย 
3.2.4.15 สามารถควบคุมอุปกรณ์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกได้ 
3.2.4.16 มีช่องส่งสัญญาณ Tally ชนิดหัวต่อ D-sub แบบ 9 Pin 
3.2.4.17 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย และหนังสือการรับรองการส ารองอะไหล่

อย่างน้อย 5 ปีจากผู้จัดจ าหน่ายโดยต้องระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอโดยตรง    
3.2.4.18 มีจอมอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 @ 75Hz 

รองรับ HDMIx1 ช่อง ,250 cd/m2 หรือดีกว่า จ านวน 1  เครื่อง 
3.2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ส าหรับปฎิบัตการ จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะทั่วไป 
3.2.5.1 เป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 1920x1080 (FHD) หรือดีกว่า 
3.2.5.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i5 2.4GHz หรือดีกว่า 
3.2.5.3 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
3.2.5.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) HDD หรือ SSD ควาจุไม่น้อยกว่า 256 GB 
3.2.5.5 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface ความเร็ว 10/100/1000 Mbps หรือ 

Gigabit Ethernet โดยมีช่องส าหรับเชื่อมต่อสัญญาณแบบ RJ45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3.2.5.6 มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ,USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
3.2.5.7 มี OS  Windows 10 หรือดีกว่า 

3.2.6 เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน จ านวน 1 ชุด 
 คุณลักษณะทั่วไป 
3.2.6.1 เป็นจอแสดงภาพแบบ LCD ส าหรับ Floor monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว หรือดีกว่า 
3.2.6.2 มีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1920x1080 pixel หรือดีกว่า 
3.2.6.3 มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง หรือดีกว่า 
3.2.6.4 มีล าโพงในตัวระบบสเตอริโอ 
3.2.6.5 รองรับสัญญาณ HDMI™  1080p (30, 50, 60Hz) หรือ 1080/24p หรือ 1080i(50, 60Hz)  

หรือ720p (30, 50, 60Hz) ได้เป็นอย่างน้อย หรือดีกว่า 
3.2.6.6 มีชั้นวางแบบล้อเลื่อนส าหรับจอแสดงผล ความสูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  
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3.2.7 เครื่องผสมสัญญาณเสียง จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะทั่วไป 

3.2.7.1 เครื่องผสมสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 8  ช่องหรือดีกว่า  
3.2.7.2 มีช่องสัญญาณขาเข้าโมโนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง หรือดีกว่า 
3.2.7.3 มีช่องสัญญาณขาออก สเตอริโอ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง MONITOR OUT, AUX SEND, GROUP OUT 
3.2.7.4 มีช่อง GROUP Buses +Stereo Bus หรือดีกว่า 
3.2.7.5 มีล าโพงในตัวระบบสเตอริโอ 
3.2.7.6 มีเอฟเฟกต์ SPX ไม่น้อยกว่า 24 โปรแกรม 
3.2.7.7 การตอบสนองความถ่ี +0.5 dB / -1.5 dB ไม่น้อยกว่า 20Hz to 48 kHz (1 kHz) หรือดีกว่า 
3.2.7.8 สัญญาณรบกวนอินพุฒเทียบเท่า -128 dBu ช่อง อินพุฒโมโน หรือดีกว่า 
3.2.7.9 สัญญาณรบกวนเอาต์พุต -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader:Min) 
3.2.7.10 Crosstalk : -78 เดซิเบล หรอืดีกว่า 
3.2.7.11 ใช้ไฟ  100-240V AC @ 50/60 Hz หรือดีกว่า 

3.2.8 หูฟังสตูดิโอ จ านวน 1 อัน 
คุณลักษณะทั่วไป 

3.2.8.1 หูฟังมีขนาด Driver ไม่น้อยกว่า 40 mm. หรือดีกว่า 
3.2.8.2 เป็นหูฟังประเภท ครอบหูแบบปิด (Closed-back) 
3.2.8.3 ตอบสนองความพถี่ 15-24,000 Hz หรือดีว่า 
3.2.8.4 มีช่องเสียบสายชนิด AUX ขนาด 3.5 หรือดีว่า 
3.2.8.5 ก าลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด 1,600 mW at 1 kHz หรือดีกว่า  
3.2.8.6 Sensitivity 98 dB หรือดีกว่า 

3.2.9 ชุดโคมไฟ LED พร้อมขาตั้ง จ านวน 4 ชุด  
คุณลักษณะทั่วไป 

3.2.9.1 เป็นโคมไฟ Panel light ใช้หลอดชนิด Ultra bright long-life จ านวน 1800 หลอด ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 120 วัตต์ หรือดีกว่า 

3.2.9.2 โคมไฟท าจากวัสดุที่แข็งแรง พร้อม Barn door หรือดีกว่า 
3.2.9.3 มีจอ LCD ส าหรับแสดงสถานะเพ่ือควบคุม อุณหภูมิแสง, Address, Dimmer หรือดีกว่า 
3.2.9.4 สามารถผสมอุณหภูมิแสงไฟได้ตั้งแต่ 2700 K – 6500 K ควบคุมผ่านสัญญาณ DMX 512 

หรือดีกว่า 
3.2.9.5 มีระบบควบคุมระดับแสงแบบ 10 – 100% flick-free dimming หรือดีกว่า 
3.2.9.6 มีค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี CRI Ra ≥ 98 และความถูกต้องของสีที่วัดผ่านหน้าจอของ

กล้อง TLCI ≥ 99 หรือดีกว่า 
3.2.9.7 สามารถใช้งานได้ทั้ง Adaptor และ Battery 
3.2.9.8 รองรับการควบคุม DMX512 ผ่านพอร์ต XLR 5 pin IN และ OUT หรือดีกว่า 
3.2.9.9 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายที่ถูกต้องใน

ประเทศไทย 
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3.2.10 การติดตั้งอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
3.2.10.1 จัดหาสายสัญญาณภาพ สายสัญญาณเสียง หัวสัญญาณต่าง ๆ ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ผลิต

รายการให้ครบถ้วน โดยสายสัญญาณภาพ สายสัญญาณเสียง ขั้วต่อสัญญาณภาพ ขั้วต่อ
สัญญาณเสียง ที่ใช้ในการติดตั้งต้องได้มาตรฐานการใช้งานกับสัญญาณ Digital video แบบ 
HD-SDI, สัญญาณ Digital audio แบบ AES/EBU ได้ เป็นอย่างดี  มีคุณภาพไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ Canare, Belden, Link, Neutrik, Fisher, Draka 

3.2.10.2 ติดป้ายก ากับสายสัญญาณให้ครบถ้วน 
3.2.10.3 จัดหา AC Outlet แบบรางที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าพร้อมจ านวน Outlet ที่

เพียงพอส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยต าแหน่งการติดตั้ง AC Outlet ต้องไม่เป็นอุปสรรคใน
การเข้าปฏิบัติงาน 

4. กําหนดสงมอบ สถานที่สงมอบ และการจายเงิน
4.1  ผูเสนอราคาจะตองสงมอบพัสดุตามขอ 3 ใหถูกตองครบถวน และตามเงื่อนไขสัญญาก าหนด ภายใน 120 วัน นับ 
ถัดจากวันลงนามในสัญญา
4.2  ผูเสนอราคาจะตองสงมอบและติดตั้งใหเรียบรอย และสามารถเชื่อตอระบบเครืขายของคณะศึกษาศาสตร ไดเปน 
อยางดี
4.3 สถานที่สงมอบ ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.4 การเบิกจาย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเบิกจายใหกับผูขายงวดเดียว หลังจากผูเสนอ 
ราคาไดสงมอบสิ่งของตามขอ 3 ไดถูกตองครบถวน พรอมสามารถใชงานได และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได
ด าเนินการตรสวจรับพัสดุถูกตองครบถวน
4.5  หากมีคาใชจายอื่นใดทีเ่กิดขึ้นเพือ่ใหการสงมอบสิ่งของตามรายการที่จัดซื้อสามารถใชงานได และบรรลุ
วัตถุประสงคตามทีก่ าหนด ผูขายจะตองไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น

5. หลักเกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาโดยใช้หลักเกณณฑ์ของราคา และพิจารณาจากการต่อราคา

6. การยืนราคา
ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน

7. อัตราค่าปรับ
หากผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ทันตามก าหนดเวลา หรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือส่งมอบบางส่วน
หรือขาดส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งนั้นเลย และให้คิด
ค่าปรับจาราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด ผู้เสนอราคาจะต้องช าระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับ
มอบต่อวัน

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. คุณลักษณะเพิ่มเติมของทางมหาวิทยาลัย
9.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ทั้ง

อะไหล่และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โดยให้บริการติดตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้ใช้งานระบุ และมีการรับประกัน
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาที่รับประกัน  

9.2 ครุภัณฑ์ที่เสนอ อุปกรณ์ทุกชิ้น ต้องถูกประกอบจากโรงงาน โดยสามารถตรวจสอบคุณลักษณะที่ปรากฏ
ได้บนเว็บไซต์ผู้ผลิต 

9.3 ครุภัณฑ์ที่เสนอต้องยังอยู่ในสายการผลิต เป็นเครื่องใหม่ และไม่เคยติดตั้งใช้งานที่ไหนมาก่อน  
9.4 มีบริการรับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ (Call Center) ในวันทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 

9.00-17.00 น.และผู้เสนอราคาต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วันทำการถัดไป หลังจากได้รับแจ้งปัญหา 


	เอกสารประกวด
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20




