- ร่าง -

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรป็ดความคมซัดสูง CCTV
FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับติดตั้ง ณ
ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดความคมซัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปีนเงินทั้งสิ้น
๕,๖๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. ระบบเครื่องเสียงสำหรับงานห้อง
จำนวน
๑
ระบบ
ประชุมพร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้ง ณ
ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจร
ปิดความคมซัดสูง CCTV FULL HD
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๒. ระบบวิดีโอวอลส์ สำหรับติดตั้ง ณ
จำนวน
ระบบ
๑
ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจร
ปิดความคมซัดสูง CCTV FULL HD
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๓ . ระบบประชุมทางไกล (VDO
จำนวน
ระบบ
๑
Conference) สำหรับติดตั้ง ณ
ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจร
ปิดความคมซัดสูง CCTV FULL HD
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ระบบเครื่องเสียงสำหรับงานห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุม
ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดความคมซัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดย ๑ ระบบ ประกอบด้วย
๑. ชุดไมโครโฟนสำหรับงานประชุม จำนวน ๒๐ ชุด
๒. ชุดไมโครโฟนประธานสำหรับงานประชุม จำนวน ๑ ชุด
๓. ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน ๒ ชุด
๔. ชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ควบคุมพร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด
๕. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน
ประเทศไทย (เฉพาะรายการที ๔.๑.๑, ๔.๑.๒, ๔.๒.๑, ๔.๒.๒, ๔.๒.๓, ๔.๓.๑, ๔.๓.๒, ๔.๓.๓, ๔.๓.๔) ตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ข้อ ๓.๑๑ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของระบบเครื่องเสียงสำหรับงานห้องประขุม ตาม
รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๔.๒ เพื่อจำลองระบบภาพและเสียงของห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ความคมซัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ อย่างน้อย ดังนี้
- เครื่องประมวลผลกลางสำหรับควบคุมระบบ
- จอแบบสัมผัส ขนาดหน้าจอ ๑๐ นิ้ว พร้อมขุดตั้งโต๊ะ
- เครื่องรับและส่งสัญญาณภาพ ผ่านสายสัญญาณ cat-£
เพื่อใฃในการตรวจทดลอง การรองรับกันกับระบบเสียงห้องประขุมสภาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเขียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณา ภายใน ๓ วันทำการ หลังจากยื่นข้อเสนอ และทดสอบการใช้งานจริง
ในวันสุดท้ายของกำหนดการส่งตัวอย่างระบบควบคุมที่เสนอ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
กำหนด ตามรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๓ .๑๒
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
........................ ระหว่า งเวลา...........................น. ถ ึง ..........................น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๔๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้ง แต่ว ัน ที.่ ....................... ถึงวันที่
........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากขำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.chiangmaipao.go.th หรือ
vwvw.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๙๙๘๓๓๓ ต่อ ๔๑๖ ในวันและเวลาราขการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโปรดสอบถาม
มายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ ผ่านทางอีเมล์ bidding@chiangmaipao.go.th หรือซ่องทางตามที่
กรมบัญขีกลางกำหนด ภายในวัน ที่........................ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่จะฃี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ vwvw.chiangmaipao.go.th และ vwvw.gprocurement.go.th ในวัน ที่........................
ประกาศ ณ วันที่

d

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒^!5๔
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(นายธัซพล อภิรติมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)
เลขที่........................
การซื้อครุภัณฑ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปีดความคมซัดสูง CCTV FULL HD
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
ลงวันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่" มีความประสงค์
จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปีดความคมซัดสูง CCTV FULL
HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. ระบบเครื่องเสียงสำหรับงานห้อง
จำนวน
๑
ระบบ
ประชุมพร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้ง ณ
ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจร ^
ปิดความคมซัดสูง CCTV FULL HD
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๒. ระบบวิดีโอวอลส์ สำหรับติดตั้ง ณ
จำนวน
๑
ระบบ
ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจร
ปิดความคมขัดสูง CCTV FULL HD ^
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
๓. ระบบประชุมทางไกล (VDO
จำนวน
๑
ระบบ
Conference) สำหรับติดตั้ง ณ
ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจร
ปิดความคมซัดสูง CCTV FULL HD
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
/

โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ระบบเครื่องเสียงสำหรับงานห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุม
ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดความคมซัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
โดย ๑ ระบบ ประกอบด้วย
๑. ชุดไมโครโฟนสำหรับงานประชุม จำนวน ๒๐ ชุด
๒. ชุดไมโครโฟนประธานสำหรับงานประชุม จำนวน ๑ ชุด
๓. ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน ๒ ชุด
^

๔. ขุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ควบคุมพร้อมลำโพง จำนวน ๑ ขุด
๕. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน ๑ ขุด
(๒) ระบบวิดีโอวอลล์ จำนวน ๑ ระบบ ลำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด
ความคมซัดสูง CCTV FULL FID องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงโหม่ โดย ๑ ระบบ ประกอบด้วย
๑. จอแสดงผล LED ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๖ ขุด
๒. ขุดควบคุมระบบแสดงผล จำนวน ๑ ขุด
๓ . ขุดโครงสร้างการติดตั้งจอ จำนวน ๑ ขุด
๔. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน ๑ ขุด
(๓) ระบบประขุมทางไกล (VDO Conference) จำนวน ๑ ระบบ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดความคมซัดสูง CCTV FULL FID องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ โดย ๑ ระบบ
ประกอบด้วย
๑. ระบบกล้องประขุมทางไกลแบบ PTZ จำนวน ๑ ขุด
๒. ขุดควบคุมระบบการประขุมทางไกล จำนวน ๑ ขุด
๓. ขุดบันทึกการประขุมและถ่ายทอดสัญญาณภาพ (STREAMING) จำนวน ๑ ขุด
๔. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน ๑ ขุด
(รายละเอียดตามบัญขีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใซังานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑ .

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาซื้อขายทั่วไป
แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผ้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญขีเอกสารที่กำหนดไวใบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญขีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราฃกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Governm ent Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์
สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปีดความคมขัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ดังนี้
๒.๑๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน
จำหน่ายในประเทศไทย (เฉพาะรายการที่ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒, ๔.๒.๑, ๔.๒.๒, ๔.๒.๓, ๔. ๑, ๔. ๒, ๔.
๔. ๔)
ตามรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๓.๑๑ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
๒.๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของระบบเครื่องเสียงสำหรับงานห้อง
ประขุม ตามรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๔.๒ เพื่อจำลองระบบภาพและเสียงของห้องควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมขัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย ตังนี้
- เครื่องประมวลผลกลางสำหรับควบคุมระบบ
- จอแบบสัมผัส ขนาดหน้าจอ ๑๐ นิ้ว พร้อมขุดตั้งโต๊ะ
- เครื่องรับและส่งสัญญาณภาพ ผ่านสายสัญญาณ cat-£
เพื่อใข้ในการตรวจทดลอง การรองรับกันกับระบบเสียงห้องประขุมสภาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณา ภายใน ๓ วันทำการ หลังจากยื่นข้อเสนอ และ
ทดสอบการใช้งานจริงในวันสุดท้ายของกำหนดการส่งตัวอย่างระบบควบคุมที่เสนอ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่กำหนด ตามรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๓ . ๑๒
๓.

๓ .

๓.

๓ .๓ ,

๓ .

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้1น (๑) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๖(๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ตามแบบในข้อ ๖
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๑ .

๑

๑ .

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (สำเนาบัตร
ประจำตัวประขาซนของผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดา
ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน
ประเทศไทย (เฉพาะรายการท ๔.
๔. ๒, ๔.๒. ๔.๒.๒, ๔.๒.๓, ๔.๓. ๔.๓.๒, ๔.๓.๓, ๔.๓.๔) ตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ ดังกล่าว
(๓.๒) เอกสารหลักฐานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ
ดังกล่าว ข้อ ๔.๔ เงื่อนไขประกอบการเสนอราคา และข้อ ๔.๔ เงื่อนไขอื่น ๆ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไค้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑ .๖
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent
Format)
๑ .๑ ,

๑ .

๑,

๑,

๑ .

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไฃที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใฃ้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปีดความคมขัดสูง CCTV FULL HD
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิไต้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ไนสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปีดความคมขัดสูง CCTV FULL HD องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ ทั้ง ๓ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่จะยึดไว้เบีนเอกสารของทาง
ราชการ
สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเบีนสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์'จะ1ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ ระบบ ตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๓ . ๑๒ โดยลงลายมีอผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ล้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุป
จำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใข้ในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณา ในวัน ที.่ ....................... ระหว่า งเวลา........................ น. ถ ึง ..........................น. ณ ศูนย์
ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปีดความคมขัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่จะไม่รับผิดขอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่าง
ดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไมใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ล้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่........................ ระหว่า งเวลา........................ น. ถ ึง ..........................น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพันกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Docum ent Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบล้วน
ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการๆ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ จะพิจารณาเห็บว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้นมิใซ่เป็นผู้!เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและไดํให้ความร่วมมือเป็นประโยขน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเขียงใหม่
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมใต้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเขียงใหม่จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเขียงใหม่ จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ
๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็น
การผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๔.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่สงวนสิทธี้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีตังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเสือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยฃน์ฃองทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่เป็นเด็ดขาด
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอเอกสารอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
๕.๓! ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่
ได้รับการคัดเสือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งชันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๖. การทำสัญ ญาซื้อ ขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๓ หรือทำข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เขียงใหม่ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๑ .

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเขียงใหม่ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษี
อากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเสือกให้เบ็เนผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของ
ไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐ .๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับสัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก่ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี
พ.ศ. ๒๔๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ได้รับ
อนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ได้คัดเสือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไต้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิซยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องไต้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบ้ตตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณีซยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไวีในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่จะริบหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้
ความเสียหายอื่น (ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่สงวนสิทธิงื่งี่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนด
ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏินัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหมไม่ได้
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใข้ในการจัดซื้อ
หรือที่ได้รับจัดสรรแตใม่เพิยงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ฃนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเสือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่น,ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเขียงใหม่ หรือกระทบต่อประโยขน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ขายต้องปฎิบีตตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวโดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเสือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ ไว้ฃั่วคราว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

&

(นายอุดม สิงสาคร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พั^ตุ

แบบ บก.๐๖
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาบก่อสร้าง
๑. ขื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดความคมซัดสูง
CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕1๖๓!๕,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๖๔
เป็นเงิน ๔,๖๗๔,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย ดังนี้
๔.๑ ระบบเครื่องเสียงสำหรับงานห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงิน ๒,๐๘๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔.๒ ระบบวิดีโอวอลล์ จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงิน ๑,๖๓๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔.๓ ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงิน ๑,๙๔๘,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ บริษัท อยู่เป็นไท จำกัด
๔.๒ บริษัท ดับบลิว เอส ที อินเตอร์เทรด จำกัด
๔.๓ บริษัท บี ทวินส์ ดีเวลล็อปเม้นที จำกัด

๖. รายขื่อผู้รับผิดขอบกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสมใจ
สุระมิตร
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายฐหส
จันทนะเปลิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
กรรมการ
๖.๓ สิบเอกธนภัทร จันทร์พัชรวิทีต นักบีองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎินัติการ กรรมการ

รายละเอยดคุณลกษณะเฉพาะ
จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมซัดสูง
CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
©. ความเป็นมา.
ด้วยจังหวัดเขียงใหม่ได้ตั้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่เป็นห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการ'ป็องกัน
แก้ไข'ปัญหาฝ่นละออง'ขนาดเล็ก PM จังหวัดเขียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ได้ใช้พื้นที่
ชองศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมซัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
เป็นพื้นที่ดำเนินการ นั้น
เพื่อ ให้เกิด ประสิท ธิภ าพในการแก้ไ ขปิญ หาฝ่น ละอองขนาดเล็ก ใบจัง หวัด เขีย งใหม่ และเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประชุมทางไกล จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อระบบเครื่องเสียงสำหรับงานห้องประชุมพร้อมติดตั้ง
ระบบวิดีโอวอลล์ และระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) สำหรับงานประชุม สำหรับสนับสนุนระบบ
สั่งการแบบคำสั่งเดียว (Single Command) ใบการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาบในจังหวัดเขียงใหม่

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ม ีค รุภ ัณ ฑ์เพียงพอสำหรับ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพใบการประชุม ทางไกลขององค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดเขียงใหม่

๓. คุณสมบัติผู้ยื่บข้อเสนอ
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓ . ๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไม่เป็น บุค คลซึ่งถูก ระบุซ ื่อ ไร้ในบัญ ชีร ายขื่อ ผู้ท ิ้งงานและได้แ จ้งเวียนขื่อ ให้เป็น ผู้ท ิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓ . ๗ เป็นนิต ิบุคคลผู้มีอาชีพ ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

/ ๓.๘ ไม,เป็นผู้มี
.กรรมการ
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๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ, และความคุ้มกับเข่นว่านั้น
๓.๑๐ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ (Electronic
Governm ent Procurem ent: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๑ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งได้ร ับ การแต่ง ตั้ง ให้เป็น ตัว แทนจำหน่า ยจากผู้ผ ลิต หรือ ตัว แทนจำหน่าย
ในประเทศไทย (เฉพาะรายการที่ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒, ๔.๒.๑, ๔.๒.๒, ๔.๒.๓, ๔.๓.๑, ๔.๓.๒, ๔.๓.๓, ๔.๓.๔)
โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
๓.๑๒ ผู้ยื่บข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของระบบเครื่องเสียงสำหรับงานห้องประชุม ตามข้อ ๔.๒
เพื่อจำลองระบบภาพและเสียงของห้องห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมขัดสูง CCTV FULL HD
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อย ตังนี้
- เครื่องประมวลผลกลางสำหรับควบคุมระบบ
- จอแบบสัมผัส ขนาดหน้าจอ ๑๐ นิ้วพร้อมชุดตั้งโต๊ะ
- เครื่องรับและส่งสัญญาณภาพ ผ่านสายสัญญาณ cat-£
เพื่อใข้ในการตรวจทดลอง การรองรับกันกับระบบเสียงห้องประชุมสภาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณา ภายใน ๓ วันทำการ หลังจากยื่นข้อเสนอ และทดสอบการใช้งานจริง
ในวันสุดท้ายของกำหนดการส่งตัวอย่างระบบควบคุมที่เสนอ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
กำหนด

๔. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๔.©ระบบวีดีโอวอลส์ สำหรับงาบห้องประชุม
๔.©.® จอแสดงผล LED ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๖ ชุด
๔.๑.๑.๑ เป็น จอรับ สัญ ญาณภาพขนิด DLED(DID)Monitor (พithout "TV Tuner)
หรือดีกว่า และมีพื้นที่ในการแสดงผลจริงไม,น้อยกว่า ๔๔.๖ นิ้ว วัดตามแนวเส้นทแยงมุม
๔.๑.๑.๒ ความละเอียด,ของการแสดงผล(Resolution) ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐*๑๐๘๐ จุด
๔.๑.๑.๓ ความสว่างของจอภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ nit (cd/rrte)
๔.๑.๑.๔ อัตราความคมขัดของภาพ(Contrast Ratioko๐๐:๑ (Static) หรือดีกว่า
๔.๑.๑.๔ ความกว้างมุมมองภาพ (View A ngle): ๑๗๘°/๑๗๘° หรือดีกว่า
๔.๑.๑.๖ ความเร็วในการตอบสนองภาพ(Response Time) ๘ ms (G to G) หรือดีกว่า
๔.๑.๑.๗ สามารถแสดงสี (Display Color): ๑๖.๗1/1 หรือดีกว่า

/ ๔.๑.๑.๘ ซ่องต่อ
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๔.๑.๑.๘ ซ่องต่อสัญญาณ มีไม่น้อยกว่านี้
- PC In p u t: Analog D-Sub, DVI-D, Display Port®.๒
- Video In p u t: HDMI®, HDMfe
- Audio In p u t: stereo mini Jack
- USB ๒.๐ อย่างน้อย ๑ port
- DP®.๒ ( Loop O u t), Stereo mini Jack
- RS-b๓๒c IN/OUT, R J^ ๔
๔.๑.๑.๙ ขอบจอมีความกว้าง รวมกันไม่เกิน ๒ mm
๔.๑.๑.๑๐ จอภาพแสดงผลต้อ งสามารถทำงานไดในช่ว งอุณ หภูม ิ ๐ - ๔๐ องศา
เซลเซียสและ ความชื้นสัมพัทธ์ ๑๐ - ๘๐ เปอร์เซ็น ต์เป็น อย่างน้อ ย ต้องมีระบบตรวจสอบอุณ ์ห ภูม ิภ ายใน
ติดตั้งมาพร้อมกับจอภาพ
๔.๑.๑.๑๑ สามารถต่อ เป็น Video Wall ไดในตัวไม่น้อยกว่า ๑๔X๑ ๔ หรือ ดีก ว่า
และ Video Wall Daisy Chain (Loop) ไต้ในตัวไม,น้อยกว่า ๑๐x๑๐ หรือดีกว่า
๔.๑.๑.๑๒ ตัวจอต้องมี Function Auto Source Switch & Recovery
๔.๑.๑.๑๓ ตัวเครื่องสามารถตั้งเวลาเปิด ปิด เครื่องอัตโนมัติ โดยที่ตัวเครื่องจะต้อง
มี battery ในตัวเพื่อเก็บการตั้งค่าในกรณีที่ไฟตับ หรือ ดึงปลั๊กออก ก็ยังจำค่าเดิมไว้

๔.®.๒ ชุดควบคุมระบบแสดงผล จำบวบ ๑ ชุด
๔.๑.๒.๑ รองรับ เทคโนโลยี FPGA video data processtt ละ Advanced PCI
Express technology
๔.๑.๒.๒ สามารถรองรับการทำงาน ๒๔/๗ ได้
๔.๑.๒.๓ สามารถสร้างตัวหนังสือวิ่งได้
๔.๑.๒.๔ สามารถใช้เมาส์แ ละ คีย ์บ อร์ด ควบคุม การใช้ง านจากชุด ควบคุม ระบบ
แสดงผลไดโดยตรง
๔.๑.๒.๔ สามารถใช้เมาส์เพื่อสร้าง Windows การแสดงผลได้จาก เครื่องชุดควบคุม
ระบบแสดงผลไต้โดยตรง
๔.๑.๒.๖ สามารถแบ่งส่วนแสดงผลไต้ไม่น้อยกว่า ๔ ส่วน ใน ๑ หน้าจอ
๔.๑.๒.๗ ม ีซ ่อ งส ัญ ญ าณ HDMI Input ท ี่ม ี่ค ว าม ล ะ เอ ีย ด ส ูง ส ุด ไ ม ่ต าก ว ่า
๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ซ่อง และมีซ่องสัญญาณ HDMI output ที่มี่ค'วามละเอียดสูงสุด
ไม่ตํ่าก'ว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ซ่อง
๔.๑.๒.๘ รองรับสัญญาณเสียงได้ทั้ง Digital และ Analog
๔.๑.๒.๙ รองรับ การตั้งค่าชุดรูป แบบไม่น ้อยกว่า ๙๐๐ แบบและการทำงานแบบ
Layout Looping ได้

/ ๔.๑.๒.๑๐ สามารถ
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๔.๑.๒.๑๐
๔.๑.๒.๑๑
และComport RSfe๓๒ ได้
๔.๑.๒.๑๒
๔.๑.๒.๑๓

สามารถควบคุมการใช้งานผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ต
สามารถเชื่อ มต่อ กับ เครื่อ งควบคุม ระบบวิด ีโ อวอลโดยผ่านพอร์ท LAN
สามารถสร้าง Username และ Password ให้กับผู้ที่ใช้งานได้
สามารถทำงานโดยการ Drag&Drop เพื่อ กำหนดตำแหน่ง และขยาย

๔.๑.๓.๒ มีระดับนํ้าติดตั้งอยู่ภายใบชุดแขวน แต่ละชุด
๔.๑.๓.๓ ชุดแขวน ต้องสามารถ service จอ จากทางด้านหน้าจอได้

๔.®.๔ อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
สายไฟ, สายสัญญาณ HDMI, สายสัญญาณ Cat£e เป็นด้น

๔.๒ ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) สำหรับงาบห้องประชุม
๔.๒.® ระบบกล้องประชุมทางไกลแบบ PTZ จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๑.๑ เป็น กล้อ งวิด ีโ อคุณ ภาพสูง ความละเอีย ดไม่น ้อ ยกว่า ๑๙๒ ๐x๑๐๘๐
หรือ ๒ ล้านพิณ 6ชล หน่วยรับภาพแบบ MOS ขนาดไม่น้อยกว่า ๑/๒.๓ นิ้ว
๔.๒.๑.๒ มีเทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณแบบ DSP หรือดีกว่า
๔.๒.๑.๓ มีความละเอียดของภาพทางแนวนอน (Horizontal resolution) ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐๐ เส้น (TV lines)
๔.๒.๑.๔ สามารถขยายภาพได้ขนาด ๒๒ เท่าแบบ Optical, ๑๖ เท่าแบบ Digital
และ ๑.๔ เท่าแบบ Digital Extender
๔.๒.๑.๔ สามารถปรับองศากล้อง ซ้าย/ขวาได้ +/- ๑๗๔ องศา 1 ปรับองศากล้อง
ก้ม /เงยได้ ๙๐ ถึง -๓๐ องศา และความเร็วในการปรับองศาการเคลื่อนที่ได้ไม่น ้อยกว่า ๙๐ องศา /วิน าที
หรือดีกว่า
๔.๒.๑.๖ รองรับ ระบบวิด ีโ อความละเอีย ดไม่น ้อ ยกว่าดัง นิ้ ๑๐๘ ๐/๔ ๙.๙๔ P,
๑๐๘ ๐/๔ ๐P, ๑๐๘ ๐/๔ ๙.๙๔ i, ๑๐๘๐/๔๐!, ๑๐๘๐/๒ ๙.๙๗PsF, ๑๐๘๐/๒๔PรF, ๑๐๘ ๐/๒ ๙.๙๗ p,
๑ ๐ ๘ ๐ / ๒ ๔ p , ๗ ๒ ๐ / ๔ ๙ .๙ ๔ p , ๗ ๒ ๐ / ๔ ๐ p

/ ๔.๒.๑.๗ สามารถ

๔.๒.๑.๗ สามารถทำการปรับ อุณ หภูม ิส ีแ บบ ATW, AWB, ๓๒๐๐K, ๔ ๖๐๐K,
VAR(๒๔๐๐K-๙๙๐๐K) ได้เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๑.๘ มี'ฟังก์ขั่บ DRS (Dynamic Range Stretch) และ HDR (High Dynamic
Range) เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของภาพใบพื้นที่สว่าง และมีดให้ดีขึ้น หรือดีกว่า
๔.๒.๑.๙ มีฟ้งก์ซั่น DNR (Digital Noise Reduction) เพื่อ การปรับ ปรุง คุณ ภาพ
สัญญาณรบกวนให้ดีขึ้น หรือดีกว่า
๔.๒.๑.๑๐ สามารถปรับ Shutter Speeds ตังแต่ ๑/๑๒๐, ๑/๒๔๐, ๑/๔๐๐, ๑/๑๐๐๐,
๑/๒๐๐๐, ๑/๔๐๐๐, ๑/๑๐๐๐๐ วินาท เปบอย่างนอย
๔.๒.๑.๑๑ สามารถปรับรynchro Scan ตั้งแต่ ๔๙.๙๔Hz -๖ ๖ ๐ Hz (@๔๙.๙๔Hz),
๔๐Hz - ๔๗๐Hz(@๔๐Hz) เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๑.๑๒ สามารถปรับ Gain ตั้งแต่ช่วงระยะ ๐ปร-๔๘dB และแบบ Auto
๔.๒.๑.๑๓ ใช้งานในสภาพแสงตํ่าได้ที่ ๐ .๓๔ lux หรือดีกว่า
๔.๒.๑.๑๔ สามารถถ่ายภาพในที่มีดได้ (Night m ode)
๔.๒.๑.๑๔ มีสัญญาณขาออก (Output) แบบ HDMI หรือดีกว่า
๔.๒.๑.๑๖ ม ีส ัญ ญ าณ เส ีย งขาเช้า (Input) แบบ Mic/Line ซึ่ง สามารถรวม
สัญญาณและส่งออกไปพร้อมกันที่ HDMI และ Streaming ได้
๔.๒.๑.๑๗ สามารถบ ัน ท ึก ภาพ และเสีย งความละเอีย ดระดับ ไม,น้อ ยกว่า
HD (๑๒๘๐ X ๗๒๐) ลงบนเมมโมรี่การ์ดได้
๔.๒.๑.๑๘ มี PoE+ สามารถรองรับ การจ่า ยไฟให้ก ับ เครื่อ งผ่า นสายแลบได้
(LAN cable)
๔.๒.๑.๑๙ รองรับ การทำงานจากโปรแกรม Auto tracking เพื่อ ติด ตามการ
เคลื่อนที่ของวัตถุที่จดจำ
๔.๒.๑.๒๐ มีช ่อ งเชื่อ มต่อ RJ-tf๔ เพื่อ รองรับ การสั่ง งานจากอุป กรณ์ค วบคุม
ภายนอกแบบ IP ได้
๔.๒.๑.๒๑ มีช่องเชื่อมต่อ RS-sT๒๒ และ RS-fe๓๒C เพื่อ รองรับ การสั่ง งานจาก
อุปกรณ์ควบคุมภายนอกได้
๔.๒.๑.๒๒ สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และแบบแขวนเพดาน
๔.๒.๑.๒๓ สามารถจดจำตำแหน่งกล้องล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตำแหน่ง
๔.๒.๑.๒๔ สามารถดูภ าพ และควบคุม การทำงานของกล้อ งผ่า นเน็ท เวิร ์ค
เมื่อเชื่อมต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์

/ ๔.๒.๒ ขุดควบคุม
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๔.๒.๒ ชุดควบคุมระบบการประชุมทางไกล จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๒.®เครื่องควบคุมระบบการประชุมทางไกล
๔.๒.๒.๑.๑ รองรับ ระบบสื่อ สารของภาพดัง ต่อ ไปนี้ H.๒๖๑, H.๒๖๓,
แ.๒๖๓+, แ.๒๖๓++, แ.๒๖๔ High Profile, แ.๒๖๔ Baseline Profile
๔.๒.๒.๑.๒ ระบบความละเอียดของภาพรองรับไม่น้อยกว่า ๑๗๖X๑๔๔P,
๓๔๒X๒๔op, ๔๑๒X๒๘๘p, VGA(๖๔๐X๔๘๐p,SVGA(๘๐๐X๖๐op), XGA(๑๐๒๔X๗๖๘p), WXGA(๑๒๘๐
x๗๖๘p, ๑๒๘๐X๘๐op), HD(๑๒๘๐X๗๒๐p), Full-HD(๑๙๒๐X๑๐๘๐p)
๔.๒.๒.๑.๓ รองรับการรับส่งภาพด้วยความเร็วได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐ fps
๔.๒.๒.๑.๔ สามารถแสดงผลผ่านทางพอร์ต HDMI บนจอภาพพร้อมกันได้
ไม่น้อยกว่า ๓ จอภาพ
๔.๒.๒.๑.๔ รองรับการเขื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงภาพของเอกสาร
(Content Sharing)
๔.๒.๒.๑.๖ รองรับการแสดงผลแบบภาพซ้อนภาพ (Picture เก Picture)
และภาพข้างภาพ (Side By Side) ได้
๔.๒.๒.๑.๗ สามารถเปลี่ย นรูป แบบการแสดงภาพ (Screen layout)
ได้หลายรูปแบบมีรูปแบบกำหนดคงที่และเปลี่ยนอัตโนมัติตามสัญญาณเสียงหลัก
๔.๒.๒.๑.๘ สามารถเพิ่มจำนวนผู้ร่วมประขุมในขณะการนำเสนอข้อมูล
(Content) ได้โดยไม่ต้องตัดการเขื่อมต่อ
๔.๒.๒.๑.๙ รองรับ ระบบสื่อ สารของเสีย งได้ไ ม่น ้อ ยกว่า ดัง นี้ G.๗๑๑,
G.๗๒๒, G.๗๒๒.๑, 0.๗๒๒.๑ Annex, MPEG^ AAC-LD
๔.๒.๒.๑.๑๐ มีระบบกำจัดเสียงรบกวนต่างๆ เซ่น Noise Reduction,
Automatic Gain Control, Echo Cancellation หรือดีกว่า
๔.๒.๒.๑.๑๑ รองรับไมโครโฟนที่สามารถรับเสียงได้รอบทิศทาง
๔.๒.๒.๑.๑๒ สามารถเขื่อ มต่อ ชุด ไมโครโฟนภายนอก ผ่า นพอร์ต
RCA(L/R) หรือดีกว่า
๔.๒.๒.๑.๑๓ มีซ ่อ งเชื่อ มต่อ Video Input เป็น HDMI อย่า งน ้อ ย
๒ ซ่อง, เป็นRGB อย่างน้อย ๑ ซ่อง
๔.๒.๒.๑.๑๔ มีซ ่อ งเชื่อ มต่อ Audio Input ด้ว ยระบบ Digital หรือ
Analog หรือ mini-plug ขนาด ๓.๔ มีลลิเมตร หรือ RCA(L/R)
๔.๒.๒.๑.๑๔ มีซ่องเชื่อมต่อ Video Output เป็น HDMI อย่างน้อย ๓ ซ่อง
๔.๒.๒.๑.๑๖ มีซ ่อ งเชื่อ มต่อ Audio O utput เป็น HDMI หรือ mini
plug ขนาด ๓.๔ มิลลิเมตร หรือ RCA(L/R)
๔.๒.๒.๑.๑๗ มีซ ่อ งเชื่อ มต่อ สัญ ญาณเครือ ข่า ยแบบ ณ ๔๔ จำนวน
ไม่น้อยกว่า ๒ ซ่อง สำหรับเชื่อมต่อโครงข่ายพร้อมกัน ทั้ง l_AN และ WAN Network
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๔.๒.๒.๑.๑๘ มีซ่องเชื่อมต่อแบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า สำหรับ U pdate
Software และน่าเข้าและส่งออกข้อมูลโปรไฟล์การตั้งค่าเครื่องอื่น การใช้งานต่างๆผ่านทางพอร์ต USB
๔.๒.๒.๑.๑๙ สามารถเชื่อมต่อประชุมทางไกลพร้อมกับได้ไม่ตรกว่า ๑๖ จุด
๔.๒.๒.๑.๒๐ รองรับการสื่อสารทางไกลผ่านระบบ H.๓๒๓(IP) และ SIP
๔.๒.๒.๑.๒๑ รองรับความเร็วการรับส่งข้อมูลตั้งแต่ ๒๔๖ kbps ถึง ๒๔ Mbps
๔.๒.๒.๑.๒๒ รูป แบบการติด ต่อ สื่อ สารเป็น แบบ Star Connection
ที่ผ ู้เข้าร่วมประชุม สามารถเข้าร่วมหรือ ถอนตัวออกจากการประชุม ได้ต ลอดเวลา โดยไม,รบกวนการประชุม
ที่ยังคงดำเนินต่อไปได้
๔.๒.๒.๑.๒๓ สามารถใช้ร ูป แบบการเชื่อ มต่อ ได้ท ั้ง IP Address หรือ
NAT Traversal Mode
๔.๒.๒.๑.๒๔ รองรับ ระบบการส่งสัญ ญาณภาพและเสียงสองสัญ ญาณ
พร้อมกันผ่านระบบสื่อสารทางไกลตามมาตรฐาน แ.๒๓๙ ได้
๔.๒.๒.๑.๒๔ รองรับการเชื่อมต่อด้วยมาตรฐาน TCP, UDP
๔.๒.๒.๑.๒๖ รองรับการเชื่อมต่อด้วยวิธี ^ ๔ และ IPvto
๔.๒.๒.๑.๒๗ รองรับ เชื่อ มต่อ สัญ ญาณภาพจากคอมพิว เตอร์ห รือ โน้ต บุค
ผ่านทางพอร์ต HDMI หรือ RGB เพื่อแสดงไปยังระบบประชุมทางไกลในระหว่างการประชุมได้
๔.๒.๒.๑.๒๘ รองรับ การส่ง สัญ ญ าณ ภาพจากกล้อ งวิด ีโ อรอง(รนbCamera) ผ่านทางพอร์ต HDMI ได้ ด้วยคุณ ภาพ Full-HD เพื่อแสดงไปยังระบบประชุมทางไกลในระหว่างการ
ประชุมได้
๔.๒.๒.๑.๒๙ สามารถทำงานร่ว มกับ อุป กรณ์ร ะบบประชุม ทางไกลยี่ห ้อ
อื่นๆได้ โดยผ่านโปรโตคอล H.๓๒๓ เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๒.๑ .๓๐ มีร ะบบรัก ษาความปลอดภัย ในการใช้ง าน (Encryption)
และสามารถรองรับการเข้ารหัสสัญ ญาณภาพและเสียง ได้ด้วยวิธี SRTP(AES ๑๒๘-bit), แ.๒๓๔(AES ๑๒๘b it)^ นอย่างน้อย
๔.๒.๒.๑.๓๑ มีร ะบบการกำหนดคุณ ภาพการติด ต่อ สื่อ สารบนเครือ ข่า ย
หรือ AV-QoS ได้ เพื่อรักษาคุณภาพสัญญาณวิดีโอและป้องกันไม่ให้คุณภาพการสื่อสารลดตํ่าลงระหว่างการใช้งาน
๔.๒.๒.๑.๓๒ รองรับ การรับ ส่ง ภาพและเสีย งที่ค วามละเอีย ดแตกต่า งกัน
ตามความสามารถของอุปกรณ์ประชุมได้ (Dual Speed)
๔.๒.๒.๑.๓๓ สามารถเปลี่ย น รูป แบบการแสดงภาพ (screen layout)
ได้หลายรูปแบบ มีรูปแบบกำหนดคงที่ และเปลี่ยนรัตในมีติตามเสียงหลัก
๔.๒.๒.๑.๓๔ สามารถบันทึกรายชื่อกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่า๒๐
profile
๔.๒.๒.๑.๓๔ รองรับ การควบคุมรีโมทคอนโทรล ผ่า นแอพพลิเคขั่น บน
สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตที่ใข้ระบบปฎิน้ติการ Android
๔.๒.๒.๑.๓๖ สามารถควบคุม เปิด -ปิด สัญ ญาณเสีย งผู้เข้าร่ว มประชุม
โดยสั่งการจากส่วนควบคุมหลัก (Host)
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๔.๒.๒.๒ เครื่องรับและส่งสัญญาณภาพ ผ่านสายสัญญาณ cat-£
๔.๒.๒.๒.๑ มีซ่องต่อขยายสัญ ญาณ HDMI ในระยะไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร
ด้วยสาย CAT ๕
๔.๒.๒.๒.๒ สามารถเชื่อ มต่อ ภาพที่ม ีค วามละเอีย ด ๔K UHD สามารถ
ใช้งานได้ใบระยะไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร
๔.๒.๒.๒.๓ รองรับ มาตรฐานความละเอียดภาพได้ท ั้งขนิด VGA-WUXGA
และ ๔๘๐i-๔K หรือดีกว่า
๔.๒.๒.๒.๔ รองรับการแสดงผลสัญญาณภาพในรูปแบบ ๓ มิติ
๔.๒.๒.๒.๕ สามารถแปลงสัญ ญาณรับ-ส่งได้ทั้งสองทิศทางผ่าน RS-fe๓๒
pass through
๔.๒.๒.๒.๖ สามารถจัดการ EDID ขั้นสูงหรือดีกว่า
๔.๒.๒.๒.๗ รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่มีมาตรฐาน HDCP ๑.๔
๔.๒.๒.๒.๘ มีซ่องสัญญาณภาพขาเช้า ไม่น้อยกว่า ดังนี้
- HDMI Type A, ๑๙-pin, female อย่างน้อย จำนวน ๑ ซ่อง
- HDBaseT™ โข๔๔ อย่างน้อย จำนวน ๑ ซ่อง
๔.๒.๒.๒.๙ มีซ่องสัญญาณภาพขาออก ดังนี้
- HDBaseT™ ผ๔๔ อย่างน้อย จำนวน ๑ ซ่อง
- HDMI Type A, ๑๙-pin, female อย่างน้อย จำนวน ๑ ซ่อง
๔.๒.๒.๒.๑๐ มีซ่องสัญ ญาณขาเช้า IR ชนิด stereo jack ขนาด ๓.๕ มม.
อย่างน้อย ๒ ซ่อง
๔.๒.๒.๒.๑๑ มีซ่องสัญญาณขาออก IR ชนิด m ono jack ขนาด ๓.๕ มม.
อย่างน้อย ๒ ซ่อง
๔.๒.๒.๒.๑๒ม ีภ าค ก าร จ ่า ย ไ ฟ ท ี่ ๑๒ โ ว ล ท ์/ ๒A DC, screw type
connector หรือดีกว่า

๔.๒.๒.๓ อุปกรณ์เชื่อมต่อกล้อง
๔.๒.๒.๓ . ๑ ส าม าร ถ ค ว บ ค ุม ก าร ท างาน ผ ่า น ท าง Web Browser
interface เซ่น PC , PDA , IR Control เป็นด้น
๔.๒.๒.๓.๒ มีซ่องรับสัญญาณ ในรูปแบบดิจิตอล
๔.๒.๒.๓.๓ มีซ ่อ งส่ง สัญ ญาณ ใน รูป แบ บ ดิจ ิต อล ๔ ซ่อ ง (open
collector,๓๐DCV .๐.๔A) เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๒.๓.๔ ร ะ บ บ เค ร ือ ข ่า ย ผ ่า น RJri๔ ๑๐/๑๐๐ Mbit Ethernet
(A uto), TCP/IP , SNMP,CGI,UDP/TCP based ASCII protocol เป็นอย่างน้อย
/ ๔.๒.๒.๓.๔ มีไฟบอก.
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๔.๒.๒.๓.๔ มีไฟบอกสถานะ ๘ หลอด หรือดีกว่า
๔.๒.๒.๓.๖ สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสตรงได้ตั้งแต่ขนาด ๙-๓๐VDC
๔.๒.๒.๓.๗ สามารถควบคุมผ่านทาง RSte๓๒ ได้ โดยใช้หัวต่อแบบ อธ๙
m ale และปรับอัตตาส่งได้ตั้งแต่ ๓๐๐ -๒๓๐ kbps หรือดีกว่า
๔.๒.๒.๓.๘ สามารถควบคุมผ่านทาง RS(t๒๒/๔๘๔

๔.๒.๓ ชุดบันทึกการประ'ชุมและถ่ายทอดสัญญาณภาพ (STREAMING) จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๓.๑ รองรับการบันทึกข้อมูล ได้ ๒ ซ่องสัญญาณขาเข้า เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๓ . ๒ สามารถรับสัญญาณขาเข้าแบบ VGA และ HDMI และ ณ๔๔ได้ เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๓.๓ มีซ่องสัญญาณภาพขาออกแบบ VGA และ HDMI เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๓.๔ มีซ ่อ งรับ สัญ ญาณเสียงขาเข้าจาก mini Jack ๓.๔m m X ๒ (Line in &
Mic in ), Wireless Mic เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๓ . ๔ มีซ่องสัญญาณเสียงขาออกแบบ mini jack ๓ . ๔m m X ๑ เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๓.๖ ซ่อง HDMI ที่รองรับสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง ทั้งขาเข้าและขาออก
๔.๒.๓.๗ รองรับ สัญ ญาณวิด ีโ อขาเข้า ที่ค วามละเอีย ด๔๘๐i - ๑๐๘๐P๖๐,หรือ
๖๔๐x๔๘๐ - ๑๙๒๐ X®๐๘๐ เปนอย่างนอย
๔.๒.๓.๘ มีซ่องต่อ USB สำหรับต่อ USB storage และ USB Numeric Keypad ได้
๔.๒.๓.๙ มีฮาร์ทดิสก์ ในตัวความจุไม,น้อยกว่า ๑TB
๔.๒.๓.๑ ๐ สามารถสำรองไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้แล้ว ไปยัง FTP Server ได้แบบอัตโนมัติ
๔.๒.๓.๑๑ สามารถควบคุมกล้อง PTZ และตำแหน่ง Preset ผ่าน Web browser
หรือผ่านอุปกรณ์เสริม ด้วยโปรโตคอล VISCA, PELCO-D, PELCO-P ได้เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๓.๑๒ สามารถเพิ่มลดเสียงขาเข้าและขาออก ผ่าน w eb browser ได้
๔.๒.๓.๑๓ ไฟล์วิดีโอที่บ ัน ทึก บีบ อัดในรูป แบบ H.๒๖๔ /AVC, ความละเอีย ด

/ ๔.๒.๓.๑๘ สามารถ

-๑๐-

๔.๒.๓.๑๘ สามารถสลับรูปแบบภาพ (Layout) ในการบันทึกได้ไม่น้อยกว่า ๙ รูปแบบ
๔.๒.๓.๑๙ สร้างรูปแบบ โดยการเลือก Layout 1 Background, Overlay ผสมกัน
ไม่น้อยกว่า ๙ รูปแบบ
๔.๒.๓ .๒๐ สามารถสลับรูปแบบ ได้จาก USB Keyboard/Nunneric Keypad หรือ
Web Browser เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๓.๒๑ Layout, B ackground, O verlay im age และ รูป แบบ สามารถ
เปลี่ยนได้ทันทีระหว่างการบันทึก
๔.๒.๓.๒๒ ควบคุม การทำงานได้จ าก web browser, RSfe๓๒ 1 และปมกด
ด้านหน้าเครื่อง เป็นอย่างน้อย

๔.๒.๔ อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำบวบ ๑ ชุด
สายไฟ .สายสัญญาณ HDMI, สายสัญญาณ Cat£e เป็นด้น

๔.๓ ระบบเลืยงสำหรับงาบห้องประชุม
๔.๓.© ชุดไมโครโฟนสำหรับงานประชุม จำนวน ๒0 ชุด
๔๓.๑.๑
๔๓.๑.๒
๔.๓.๑.๓
๔๓.๑.๔

เป็นชุดไมค์โครโฟนสำหรับการประชุม ใช้การประมวลผลผ่านสัญญาณแบบดิจิตอล
มีซ่องสำหรับเสียบหูฟ้งที่อยู่ด้านช้างและ มีปุมสำหรับเพิ่มและลดระดับเสียง
ปุมเปิด/ปิดไมโครโฟนเป็นแบบสัมผัส
ก้านไมโครโฟนมีก้านยาว ๔๐ ซม.
- ความลี่ตอบสนองอยู่ในช่วง ๒๔ Hz-®๔,๐๐๐ Hz (± ๓ dB)
- ตัวไมโครโฟนมีการรับเสียงเป็นชนิด Unidirectional
- ตัวไมโครโฟนมีค่า Max SPL ที่ ๑ KHz ที่ ๑๑๐ dBSPL หรือดีกว่า
- ตัวไมโครโฟนมีอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนมากกว่า ๖๗ dB
๔.๓.๑.๔ มีซ่องต่อสายสัญญาณ ขาเช้าและออก (digital bus ) มีไฟ LED สำหรับ

ตรวจสอบสายสัญญาณ
๔.๓.๑.๖ ความถี่ตอบสนองอยู่ไนช่วง ๒๔ Hz-®«,๐๐๐ Hz (± ๓ dB)

๔.๓.๒ ชุดไมโครโฟนประธานสำหรับงานประชุม จำนวน ๑ ชุด
๔.๓.๒.๑ เป็นชุดไมค์โครโฟนสำหรับการประชุมของประธานการประชุม ใช้การ
ประมวลผลผ่านสัญญาณแบบดิจิตอล
๔.๓.๒.๒ มีซ่องเสียบก้านไมโครโฟน เพื่อสามารถถอดเปลี่ยนก้านไมโครโฟนได้หลายขนาด
๔.๓.๒.๓ มีซ่องสำหรับเสียบหูฟ้งที่อยู่ด้านช้างและ มีป่มสำหรับเพิ่มและลดระดับเสียง
๔.๓.๒.๔ มีปุมเปิด/ปิดไมโครโฟน
๔.๓.๒.๔ ไมโครโฟนชนิด Gooseneck สามารถปรับเอนก้านไมโครโฟนได้ ขนาด
ความยาว ๔๐ ซม.
/-ความถี่

.ประธานกรรมการ

.กรรมการ

กรรมการ

-

ความถี่ตอบสนองอยู่ในช่วง ๒๕: Hz-®๕:,๐๐๐ Hz (± ๓ dB)
ตัวไมโครโฟนมีการรับเสียงเนินชนิด Unidirectional
ตัวไมโครโฟนมีค่า Max SPL ที่ ๑ KHz ที่ ๑๑๐ dBSPL หรือดีกว่า
ตัวไมโครโฟนมีอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนมากกว่า ๖๗ dB
๔.๓ . ๒.๖ ไมโครโฟนชนิด Gooseneck สามารถปรับเอนก้านไมโครโฟนได้ ขนาด
ความยาว ๔๐ ซม.
- ตัวไมโครโฟนมีการรับเสียงเนินชนิด Unidirectional
- ตัวไมโครโฟนมีค่า Max SPL @ ๑ kHz ที่ ๑๑๐dB SPL หรือดีกว่า
- ตัวไมโครโฟนมีอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนมากกว่า ๖๗ dB(a)
- มีค่า Free field Sensitivity (-๔๐.๔ +/-๒) dBV @ ๑Pa, ๑KHz หรือดีกว่า

๔. ๓ ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน ๒ ชุด
๔.๓.๓.© เครื่องรับสัญญาณชนิดไร้สาย
๓

.

๔.๓.๓.๑.๑
๔.๓.๓.๑.๒
๔.๓.๓.๑.๓
๔.๓.๓.๑.๔
๔.๓.๓.๑.๔
๔.๓.๓.๑.๖

เนินระบบสัญญาณแบบ UHF
ความถี่ตอบสนองอยู่ในช่วง ๔๐Hz ~ ๑๘kHz
มีฟ้งก์ซั่นการแสดงหาคลื่นความถี่ที่ว่าง
อัตราสัญญาณต่อคลื่นรบกวนมากกว่า ๑๐๘ เดซิเบส หรือดีกว่า
ค่าความเพี้ยนของสัญญาณ (THD) น้อยกว่า ๐.๔% ที่ ®KHz
มีช่องสัญญาณขาออกทั้งชนิด XLR และ Phone Jack

๔.๓.๓.๒ไมโครโฟนชนิดไร้สายประ๓ ทมีอถือ
๔.๓.๓.๒.๑
๔.๓.๓.๒.๒
๔.๓.๓.๒.๓
๔.๓.๓.๒.๔
๔.๓.๓.๒.๔

เครื่องส่งสัญญาณมือถือชนิดไร้สาย
เครื่องส่งสัญญาณชนิดไร้สายแบบมือถือ
มีระบบ Phase-Locked Loop (PLL) Synthesized Control
สามารถใช้งานได้ด้วยแบตเตอรี่ชนิด AA จำนวน ๒ ก้อน
ม ีจ อ LCDแสดงกลุ่ม ช่อ งสัญ ญ าณ ย่า น ค วาม ถ ี่ ระดับ

แบตเตอรี่ เนินอย่างน้อย
๔.๓.๓.๒.๖ มีค่า Frequency Deviation เท่ากับ +/- ๔๘ กิโลเฮิรตซ์ หรือดีกวา
๔.๓.๓.๒.๗ มีค่า Spurious Emissions Audio น้อยกว่า -๔๐ dBC
๔.๓.๓.๒.๘ มีการตอบสนองความถี่ตั้งแต่ ๔๐ เฮิรตซ์ ถึง ๑๘ กิโลเฮิรตซ์
หรือดีกว่า

/ ๔.๓.๔ ชุดเครื่อง

๔.๓.๔ ขุดเครื่องเสิยงอุปกรณ์ควบคุมพร้อมลำโพง จำนวน ๑ ขุด
๔.๓.๔.©เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสิยงแบบดิจิตอล
๔.๓.๔.๑.๑ มีจำนวนซ่องสัญญา๓ Mic/Line ขาเข้าไม่น้อยกว่า ๑๒ ซ่อง
และ จำนวนซ่องสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า ๘ ซ่อง
๔.๓.๔.๑.๒ มีซ ่อ งสัญ ญาณซนิด ๑ ๐ ๑ ๐ Base-T Ethernet สำหรับ
โปรโตคอล Dante ไม่น้อยกว่า ๒ ซ่อง
๔.๓.๔.๑.๓ มีซ ่อ งสัญ ญาณสำหรับ เขื่อ มต่อ ชนิด ๑ ๐ /๑ ๐ ๐ Base T
Ethernet เพื่อควบคุมผ่านทาง IP อย่างน้อย ๑ ซ่อง
๔.๓.๔.๑.๔ มี AEC coprocessor m odule ได้สูงสุด ๑๖ ซ่อง
๔.๓.๔.๑.๔ มีซ่องสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อขนิด RS-fem๒ ไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง
๔.๓.๔.๑.๖ มีซ่องสัญญาณชนิด Logic Output อย่างน้อยไม่น้อยกว่า ๘ ซ่อง
๔.๓.๔.๑.๗ มีซ่องสัญญาณชนิด External Control Input ไม่น้อยกว่า ๔ ซ่อง
๔.๓.๔.๑.๘ มีซ่องสล๊อตสำหรับเพิ่ม Input หรือ O utput ของเครื่องได้
ไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง
๔.๓.๔.๑.๙ มี Sampling rateiะหว่าง ๔๘ kHz,+/-©๐oppm หรือดีกว่า
๔.๓.๔๑.๑๐ ช่วงการตอบสนองความถี่ ๒๐ Hz - ๒๐ kHz, +/- ๐.๔dB หรือดีกว่า
๔๓.๔๑.๑๑ Dynamic range มากกว่า ๑๑๔ dB (A-Weighted) หรือดีกว่า
๔๓.๔๑.๑๒ มีค่าความหน่วงของสัญญาณ (Latency) ไม่เกิน ๐.๘๘ มิลลิวินาที
๔๓.๔๑.๑๓ THD + Noise มีค่าน้อยกว่า -๘๔dB (unweighted); ©khz
d> +๒๒ dBu with ๐ dB gain.
๔๓.๔๑.๑๔ การใช้งานบน Dante มีจำนวนซ่องไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ซ่อง (๖๔<๖๔)
๔ ๓ .๔ ๑ .๑ ๔ มีส ัญ ญาณไฟในการบอกสถานะการทำงานของสัญ ญาณขา
เข้า สัญญาณขาออก และระบบเน็ตเวิร์ค
๔ ๓ .๔ ๑ .๑ ๖ มีปุมเพื่อใช้ควบคุมอุป กรณ์ได้ท ี่ห น้าเครื่องและ หน้าจอบอก
สถานะของเครื่อง

๔.๓.๔.๒ เครื่องควบคุมขุดประขุม ระบบดิจิตอล แบบมีสาย
๔๓.๔๒.๑ เป็นเครื่องควบคุมขุดประชุมแบบดิจิตอล
๔๓.๔๒.๒ สามารถควบคุมไมค์ประธานและผู้เข้าร่วมประขุมไดีไม่น้อยกว่า
๔๐ เครื่อง
๔๓.๔๒.๓ สามารถต่อขยายระบบไดีโดยการเพิ่มเครื่องควบคุมหรือเครื่อง
จ่ายไฟ ไดีไม่ตํ่ากว่า ๑๔๐ เครื่องต่อหนึ่งระบบ
๔๓.๔๒.๔ ระบบต้องมีความสามารถในการทำได้อย่างต่อเนื่อง หากมีการ
ชำรุดของสายจุดใดจุดหนึ่ง
/ ๔.๓.๔๒.๔ มีหน้าจอ
ประธานกรรมการ

.กรรมการ

.กรรมการ

- ๑๓ -

๔.๓.๔.๒.๕ มีห น้า จอแสดงผลแบบ LED เพื่อ แสดงสถานะการทำงาน
เครื่องและโปรแกรม
๔.๓.๔.๒.๖ สามารถตงค่าระบบผ่านทางบราวเซอร์
๔.๓.๔.๒.๗ มีเมนูภาษาไทย
๔.๓.๔.๒.๘ มีซ่อง USB อย่างน้อย ๒ ซ่องสำหรับบันทึกการประชุม
๔.๓.๔๒.๙ การเชื่อมต่อระบบด้วยสายแบบ CATcte หรือ CATb เป็นอย่างน้อย
๔๓.๔๒.๑๐ มีซ่องต่อชนิด ญ ๔๔ สำหรับเชื่อมต่อไมค์ประชุมไม่น้อยกว่า ๔ ซ่อง
๔๓.๔๒.๑๑ มีซ่องสัญญาณขาเข้าชนิด XLR อย่างน้อย ๑ ซ่อง
๔๓.๔๒.๑๒ สามารถใช้ควบคุมชุดไมโครโฟนสำหรับงาบประชุมได้ทั้งชนิด
ระบบสัมผัสและระบบปมกด
๔.๓.๔๒.๑๓ มีโหมดประหยัดพลังงาน

Network
ได้ หรือดีกว่า

๔.๓.๔.๓ ลำโพงหลักแบบ ๒ ทาง พร้อมชุดขยายเสียง สามารถรองรับ IP Base
๔๓.๔๓.๑ เป็นลำโพงชนิด ๒ ทาง สามารถรองรับ IP Base Network

๔๓.๔๓.๒ เป็นลำโพงระบบ Fullran§e ที่มีดอกลำโพงขนาด ๓.๔ นิ้ว
จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ดอก และ ดอกลำโพง เสียงสูงจำนวน ๔ (HF Driver) หรือดีกว่า
๔๓.๔๓.๓ มีภาคขยายชนิด Class D จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ ซ่องที่ขนาด
๔๐ วัตต์ หรือดีกว่า
๔๓.๔๓.๔ ตอบสนองความถี่ช่วงระหว่าง ๑๐๐Hz - ๑๘kHz
๔๓.๔๓.๔ มีซ ่อ งเชื่อ มต่อ สัญ ญาณขาเข้าชนิด อนาล๊อ คไม่น ้อ ยกว่า ๒
ซ่อง และ ซ่องสัญญาณขาเข้าชนิด Dante ไม่น้อยกว่า ๒ ซ่อง เป็นอย่างน้อย
๔.๓ .๔.๓ .๖ รองรับ DSP จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ ซ่อง
๔๓.๔๓.๗ มีมุมการกระจายเสียงแนวนอนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา
๔๓.๔๓.๘ มีมุมการกระจายเสียงแนวทั้งที่สามารถปรับได้ตั้งแต่ ๔ องศา
ถึง ๔๐ องศา หรือดีกว่า
๔๓.๔๓.๙ สามารถทั้งค่า Preset ไดไม่น้อยกว่า ๒๔ แบบ
๔๓.๔๓.๑๐ มีซ่องเชื่อมต่อ GPIO ไม่น้อยกว่า ๒ ซ่อง
๔๓.๔๓.๑๑ มีค่าความดังที่ระยะ ๓๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๘๙ เดซิเบล

/ ๔.๓.๔.๔ เครื่องประมวล

ประธานกรรมการ

1กรรมการ

ไ ^

กรรมการ

๔.๓.๔.๔ เครื่องประมวลผลกลางสำหรับควบคุมระบบ
๔.๓.๔.๔.๑
๔.๓.๔.๔.๒
๔.๓.๔.๔.๓
๔.๓.๔.๔.๔
๔.๓.๔.๔.๔
๔.๓.๔.๔.๖
๔.๓.๔.๔.๗
๔.๓.๔.๔.๘

ทำหน้าที่ควบคุมการสั่งงานระบบภาพ เลียง แสง และอื่นๆ
มีช่องสำหรับ USB mini ไม,น้อยกว่า ๑ ช่อง
มีช่องสัญญาณประเภท RSm๒๓ ไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง
มีช่องสัญญาณประ๓ท อินฟาเรด ขาออก ไม่น้อยกว่า ๑0 ช่อง
มีช่องสัญญาณประเภท รีเลย์ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง
มีช่องสัญญาณประ๓ท อีเทอร์เน็ต ( ฌ๔<๔) ไม,น้อยกว่า ๑ ช่อง
มี จอ LED แสดงผลข้อมูลต่างๆ
มี Internal Web Server ในตัว

๔.๓.๔.๔ จอแบบสัมผัส ขนาดหน้าจอ©๐ นิ้วพร้อมชุดตั้งโต๊ะ
๔.๓.๔.๔.๑ ทำหน้าที่ควบคุมการสั่งงานระบบภาพ เสียง แสง แบบมีสาย
๔.๓.๔.๔.๒ สามารถเลือ กติด ต่อ กับ ชุด ควบคุม โดยผ่า นทางเครือ ข่า ย
LAN หรือดีกว่า
๑๐ ” หรือดีกว่า

๔.๓.๔.๔.๓ จอแสดงผล LCD สีแบบ Touch Screen ขนาดไม่น้อยกว่า

๔.๓.๔.๔.๔ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒๘0X๘๐๐
๔.๓.๔.๔.๔ หน้าจอปิดเองได้อัตโนมัติ และเปิดเมื่อมีการเคลื่อนไหว
๔.๓.๔.๔.๖ มีโปรแกรมควบคุมการทำงานติดตั้งภายในตัวเครื่อง
๔.๓.๔.๔.๗ สามารถอัพเกรด Firmware ผ่านช่อง USB หรือดีกว่า
๔.๓.๔.๔.๘ สามารถสั่งงานผ่าน Touch Screen ได้โดยตรง
๔.๓.๔.๔.๙ สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ควบคุมชนิดอื่นๆได้
๔.๓.๔.๔.๑๐ สามารถส่งสัญญาณ IR แบบมีสาย เพื่อควบคุม อุปกรณ์ที่มี
Infrared เช่นเครื่อง ซีดี หรือ วิดีโอโปรเจคเตอร์ เปีนต้น

๔.๓.๕ อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
สายไพ่, สายสัญญาณเสียง, สายสัญญาณ Cattfe เปีนต้น

๔.๔ เงื่อนไขประกอบการเสนอราคา
๔.๔.๑ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งจัด ทำเอกสารเพื่อ เปรีย บเทีย บรายละเอีย ดข้อ เสนอทางคุณ ลัก ษณะของ
ครุภัณฑ์ที่เสนอในรูปแบบดังนี้

/ลำตับ ที่

กรรมการ

ลำดับที่

คุณลักษณะที่กำหนด คุณลักษณะที่เสนอ

การ
เปรียบเทียบ

การอ้างอิงที่
ปรากฏในเอกสาร

ระบุให้ตรงกับ
ให้คัดลอกจาก
ให้ระบุคุณลักษณะ ๑.ตรง
ให้ระบุขื่อเอกสาร
รายละเอียด
คุณลักษณะของ
ที่เสนอ
๒.ไม่ตรง
พร้อมจุดที่ทำ
คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์
๓.สูงกว่า
สัญลักษณ์ แสดง
จัดซื้อครุภัณฑ์
ที่กำหนดใน
๔.เทียบเท่า
ประโยคที่เกี่ยวข้อง
สำหรับติดตั้ง
เอกสารนี้
ณ ห้องควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดความคมซัดสูง
CC7V FULL HD
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเขียงใหม่
๔.๔.๒ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอจะต้อ งแสดงเอกสารเพื่อ แสดงให้เห็น ถึง คุณ ลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ์ โดยต้อง
แสกนจากเอกสารฉบับ จริง หรือ สำเนาที่เป็น ทางการซี่ง มีค วามซัด เจน สามารถอ่านได้ส ะดวก โดยต้องทำ
สัญลักษณ์หรือการขีดเส้นใต้ หรือการระบายสีทับ พร้อมระบุหมายเลขของคุณ ลักษณะให้ตรงกับรายละเอียด
คุณ ลัก ษณะเฉพาะขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เขียงใหม่ฉ บับ นี้ ซึ่งหากผู้ย ื่น ข้อ เสนอขาดเอกสารยืน ยัน
หรือ ขาดการทำสัญ ลัก ษณ์แ สดงบนข้อ ความใบประโยคที่ใ ข้ย ืน ยัน หรือ แสดงเอกสารโม่ซ ัด เจนทำให้ข าด
ข้อกำหนดใดในข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอโม่ผ่านการพิจารณา
ด้านคุณลักษณะ
โดยจะพิจ ารณาเฉพาะผู้ท ี่ผ ่า นข้อ เสนอทางด้านคุณ สมบัต ิแ ละผ่า นการทดสอบความเข้ากัน ได้ข อง
ระบบกับ ระบบของห้อ งประชุม สภาขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เขีย งใหม่ (POC : Proof สุด ท้ายของ
กำหนดการส่งตัวอย่างระบบควบคุมที่เสนอ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่กำหนด โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

/ลำดับ ที่ ๑....
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ลำดับ

รายการ

ข้อกำหนด

สิ่งที่ต้องแสดง

๑

ระบบภาพและเสียง
ต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เพื่อจำลองระบบภาพและเสียง
ของห้องห้องควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดความ
คมซัดสูง CCTV FULL HD
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เขียงใหม่อย่างน้อย ดังนี้
-เครื่อ งประมวลผลกลาง
สำหรับควบคุมระบบ
- จอแบบสัมผัส ขนาดหน้าจอ
๑๐ นิ้วพร้อมขุดตั้งโต๊ะ
- เครื่องรับและส่งสัญญาณ
ภาพ ผ่านสายสัญญาณ cat-ctr

แสดงให้เห็นว่าสามารถ
เชื่อมต่อระบบการควบคุม
ระหว่างห้องประขุมสภา
กับห้องควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ความคมซัดสูง CCTV
FULL HD องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเขียงใหม่
ทั้งรับสัญญาณและส่ง
สัญญาณการควบคุม
ผ่านระบบเครือข่าย
โดยเชื่อมต่อผ่านสาย
สายสัญญาณไฟเบอร์
ออฟติกส์ จำนวน ๒ เส้น
หรือ สายสัญญาณแบบ
UTP จำนวน ๒ เส้น
สาย HDMI จำนวน ๒ เส้น
สวิสต์ฮับ ๘ พอร์ต
จำนวน ๑ เครื่อง เท่านั้น
โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้อง
เตรียมอุปกรณ์แสดงผล
ทางภาพและเสียงมาด้วย
ตนเอง

๑. สามารถควบคุมการทำงาบ
ระบบภาพทั้งขาไปและขากลับ
โดยสามารถเลือกและสลับ
แหล่งที่มาของภาพทีแ่ สดงอยูใน
ระบบจากทั้งสองห้องไต้
๒. ส ามารถควบคุม การทำงาน
ระบบเสีย งทั้ง ขาไปและขากลับ
ดังนี้
- เพิ่มเสียง ลดเสียง
- ปรับแต่งเสียง

๔.๔ เงื่อนไขอื่น ๆ
ผู้ขายจะต้องติดตั้งครุภัณฑ์ ณ ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปีดความคมซัดสูง CCTV FULL HD
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เขีย งใหม่ โดยต้อ งจัด หาช่า งผิม ีอ ดี ที่ม ีค วามสามารถ ตรงตามลัก ษณะงาน
ซึ่งสามารถทำให้ไต้งานที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ ตามรายละเอียดสัญ ญาทุกประการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๔.๕.๑ ผู้ข ายจะต้อ งรับ ผิด ขอบ หากมีก ารเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ซ ัดขวางงานการติดตั้งระบบจอวีด ีโอ
วอลล์สำหรับงานห้องประขุม ซึ่งผู้ขายต้องเป็นผู้ประสาบงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอง พร้อมจะต้องขอความ
เห็นขอบและได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้
/ ๔.๕.๒ ผู้ข าย....

๔.๕:.๒ ผู้ข ายจะต้อ งจัด การป๋อ งกัน ภัย อัน ตรายต่างๆ อัน อาจจะเกิด ขึ้น แก่บ ุค คล และทรัพย์สินใน
บริเวณหน่วยงาน และบริเวณข้างเคียง ซี่งมีผลมาจากการดำเนิน งานนี้ ผู้ขายต้องทำการซ่อมแซม ซดใข้หรือ
เปลี่ยนใหม่ให้เหมาะสมตามสภาพเดิม และสามารถใช้งานไต้ตามปกติ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆนั้น เป็น ของผู้ข าย
ทั้งสิ้น
๔.๔.๓ ผู้ข ายจะต้อ งทำการติด ทั้ง ครุภ ัณ ฑ์ ตามแบบที่อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เขียงใหม่ก ำหนด
โดยขณะดำเนินการติดทั้งต้องโม่กระทบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ CCTV และดำเนินการติดทั้งจอแสดงผล
เติมที่ถอดออกให้สามรถใช้งานใต้ตามเติม
๔.๔.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดทั้งให้ระบบห้องประขุมเชื่อมต่อกันระหว่างห้องประขุมศูนย์ควบคุม
ระบบกล้องโทรทัศน่วงจรปิดความคมซัดสูง CCTV FULL FID และห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เขียงใหม่
๔.๔.๔ ผู้ขายจะต้องแสดงแบบแผนผังการเชื่อมต่อระบบภาพ ระบบเสียงและระบบประขุมทางไกล
พร้อมระบบเชื่อมต่อระหว่างห้องประขุมสภากับ ห้องห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมซัดสูง
CCTV FULL FID องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ โดยแนบมาพร้อมเอกสารแสดงคุณ ลักษณะ โดยให้ยื่น
ขณะเช้าเสนอราคา
๔.๔.๖ ผู้ขายจะต้องทำการอบรมการใช้งานไม,น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง และค่ม ือ การใช้งานแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๖ คน
๔.๔.๗ ผู้ข ายจะต้อ งรับ ประกัน คุณ ภาพการใช้ง านและการขำรุด ที่เกิด ขึ้น อัน เนื่อ งมาจาการใช้ง าน
และความเสียหายจากอุบัติเหตุและภัยธรรมขาติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไต้ตรวจรับของเรียบร้อยแล้ว และหากอุปกรณ์เกิดซัดช้องขึ้น หากได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
ต้องเช้ามาดำเนินการตรวจสอบภายใน ๒๔ ชั่วโมง และดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วัน หากไม,
สามารถดำเนิน การซ่อ มแซมได้ภ ายในระยะเวลาที่ก ำหนด ผู้ข ายต้อ งดำเนิน การจัด หาอุป กรณ์ท ี่ม ีค ุณ ภาพ
เท่าเทีย มกันมาทดแทน จนกว่าจะส่งคืนอุปกรณ์ที่นำไปซ่อม อย่างไรก็ตามระบบจะต้องทำงาบเป็นปกติภายใน
๗ วัน หลังจากได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่แล้ว

๕. เกณฑ์การพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือน มกราคม - เมษายน ๒๔๖๔

๗. ระยะเวลาส่งมอบของงาน
ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/ ๘. เงื่อนไข
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๘. เงื่อนไขการชำระเงิน
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เชีย งใหม่จ ะจ่า ยเงิน เมื่อ ผู้ข ายได้ส ่ง มอบพัสดุไวัโ ดยครบถ้ว นแล้ว
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

๙. วงเงินในการจัดหา
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๖๓!๕,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๑©. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเขียงใหม่
....ประธานกรรมการ

(ลงซอ)....
(นายสมใจ สุระมิตร)
(ลงขื่อ)....

'S f i /
(นายฐหส'' จันทนะเปลิน)

(ลงขื่อ)....

...กรรมการ
...กรรมการ

(สิบเอกธนภัทร จันทร์พัชรวิทิต)

