ร่าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม
------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและโสตทัศนูป กรณ์
ห้ อ งประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (บริ เ วณชั้ น 2 อำคำรที่ ท ำกำร สลค.) ส ำหรั บ กำรประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
และกำรประชุมอื่น ๆ ที่สำคัญที่มีนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุม
รวมทั้งยังใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ ซึ่งมีหน่วยงำนภำยนอกมำใช้ประชุม โดยเฉพำะในปัจจุบัน รัฐบำล
ของนำยกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้มีกำรใช้ประชุมตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นประมำณ 24 ครั้งต่อเดือน
หรือสัปดำห์ละ 6 ครั้ง ทั้งนี้ระบบต่ำง ๆ ภำยในห้องประชุมได้ติดตั้งเพื่อรองรับกำรใช้งำนดังกล่ำวมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
และระบบสำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี แต่เนื่องจำกมีกำรใช้ งำนอย่ำงเต็มที่ ระบบกำรทำงำนเริ่ม
เสื่อมสภำพและชำรุด จึงทำให้มีประสิทธิภำพไม่เพียงพอที่จะรองรับควำมต้องกำรใช้งำนที่มำกขึ้น รวมทั้งระบบ
ไม่สำมำรถรองรับควำมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดังนั้น เพื่อให้ได้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และเพื่อให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน
ด้ำนกำรประชุมต่ำง ๆ รวมทั้งให้กำรติดต่อสื่อสำรทำงด้ำนข้อมูลระหว่ำงกำรประชุมกั บหน่วยงำนภำยนอก
มีควำมสะดวกยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ
และควำมสำมำรถที่สูงขึ้นในกำรรองรับกำรใช้งำน
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
จั ดหำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อทดแทนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (บริเวณชั้น 2 อำคำรที่ทำกำร สลค.) ทั้งนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภำพ และควำมสำมำรถ
ที่สูงขึ้นในกำรรองรับกำรใช้งำนที่มีมำกขึ้น รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
สำหรับห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
3. คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นข้อเสนอ
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่ เป็ น บุ คคลซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ ำงถู กระงั บกำรยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ ท ำสั ญ ญำกั บหน่ ว ยงำนของรั ฐ
ไว้ ชั่ ว ครำว เนื่ องจำกเป็ น ผู้ ไ ม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ประกอบกำรตำมระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง ก ำหนดตำมที่ ป ระกำศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศ
ของกรมบัญชีกลำง
3.5 ไม่ เป็ น บุ คคลซึ่ งถู กระบุ ชื่ อไว้ ในบั ญชี รำยชื่ อผู้ ทิ้ งงำนและได้ แจ้ งเวี ยนชื่ อให้ เป็ นผู้ ทิ้ งงำน
ของหน่ ว ยงำนของรั ฐ ในระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลำง ซึ่ ง รวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ ง งำน
เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมที่ ค ณะกรรมกำรนโยบำยกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
3.8 ไม่เป็น...

-23.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยอื่ น ที่ เ ข้ ำ ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่ สลค.
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ควำมคุ้ ม กั น ซึ่ ง อำจปฏิ เ สธไม่ ยอมขึ้ น ศำลไทยเว้ น แต่ รั ฐ บำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบี ยนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
3.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง ได้ รั บ กำรคั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญำต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
ภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบั ญ ชี กลำง
ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี รำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.13 ผู้ ยื่ นข้อเสนอซึ่งได้รั บคัดเลื อกเป็นคู่สั ญญำต้ องรับและจ่ำยเงินผ่ ำนบั ญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ ำ ยเงิ น แต่ ละครั้ งซึ่ งมี มู ลค่ ำไม่ เ กิ นสำมหมื่ น บำทคู่ สั ญญำอำจจ่ ำยเป็ น เงิ นสดก็ ได้ ตำ ม
ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.14 ผู้ ยื่ นข้อเสนอต้องมีผลงำนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือระบบโสตทัศนูปกรณ์
จำกหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนเอกชน โดยผลงำนดังกล่ำวจะต้องเป็นผลงำนในกำรติดตั้ง ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศหรื อระบบโสตทัศนูปกรณ์ อย่ ำงน้อย 3 สัญญำ (เป็นระบบโสตทั ศนูปกรณ์อย่ำงน้อย 1 สัญญำ)
โดยแต่ละสัญญำมีมูลค่ำสัญญำละไม่น้อยกว่ำ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) หรือกรณีมีผลงำนในกำร
ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์เป็นส่วนใหญ่เพียงสัญญำเดียวต้องมีมูลค่ำของสัญญำไม่น้อยกว่ำ 10,000,000 บำท
(สิบล้ำนบำทถ้วน) ทั้งนี้ สัญญำดังกล่ำวยังคงใช้ระบบงำนดังกล่ำวอยู่ในปัจจุบันนับก่อนวันที่ประกำศประกวด
รำคำซื้อในครั้ งนี้ ไม่เกิน 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองผลงำนจำกหน่วยงำนที่ได้ดำเนินกำรติดตั้งพร้อมเอกสำร
รำยละเอี ย ดของผลงำนดั ง กล่ ำ วที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ ำ มี ก ำรติ ด ตั้ ง ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศหรื อ
ระบบโสตทัศนูปกรณ์อย่ำงชัดเจน และ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่ำว
3.15 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งเสนอรำยชื่ อ คณะท ำงำนทั้ ง หมดที่ จ ะเข้ ำ มำด ำเนิ น กำรในครั้ ง นี้
โดยที่ภำยในคณะทำงำนจะต้องประกอบด้วยบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรติดตั้ง ดูแลอุปกรณ์ กำรพัฒนำ
และกำรปรับปรุงที่จัดหำในครั้งนี้
3.16 ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ องไม่ เคยถู กยกเลิ กสั ญญำซื้ อขำย หรื อสั ญญำจ้ ำงบริ กำรบ ำรุงรั กษำก่ อน
หมดอำยุสัญญำโดยไม่มีเหตุผลอันควรจำกหน่วยงำนใด ๆ
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
4.1 ความต้องการทั่วไป
4.1.1 ควำมสำมำรถของระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและโสตทั ศ นู ป กรณ์ ห้ อ งประชุ ม
คณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิมในครั้งนี้ ต้องสำมำรถทำงำนได้อย่ำงน้อย ดังนี้
(1) สำมำรถนำเสนอข้อมูลภำพและเสียงในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีได้ อำทิ วิดีทัศน์
สื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภำพจำกกล้องวงจรปิด เครื่องฉำยภำพ 3 มิติ (Visualizer)
(2) สำมำรถน ำเสนอข้อมูล จำกผู้ ปฏิบัติงำนของ สลค. (ส่ ว นกลำง) ได้อย่ำงน้ อ ย
14 แหล่ ง ข้ อ มู ล ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ผ่ ำ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ติ ด ตั้ ง ในโต๊ ะ ประชุ ม อย่ ำ งน้ อ ย 61 เครื่ อ ง
และผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อำทิ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Notebook) Mobile Device
เพื่ อ น ำเสนอต่ อ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ผ่ ำ นจอภำพที่ ตั้ ง บนโต๊ ะ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม จอแสดงผลส่ ว นกลำง
(LED Display) และจอภำพหน้ำโต๊ะผู้เข้ำร่วมประชุมได้
(3) บนโต๊ะ...

-3(3) บนโต๊ะผู้เข้ำร่วมประชุมต้องสำมำรถให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเลือกกำรนำเสนอหรือ
รับกำรนำเสนอตำมข้อ (2) ได้ทั้งภำพและเสียง
(4) สำมำรถปรับแต่งเสียงของไมค์แต่ละตัวได้อย่ำงอิสระ โดยมีปุ่มหมุนหรือสไลด์
(Fader) ที่ใช้งำนง่ำยเป็นตัวควบคุมไมค์แต่ละตัว ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับกำรพูดของผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละคน
ได้เป็นอย่ำงดี
(5) สำมำรถจับภำพจำกตำแหน่งต่ำง ๆ ภำยในห้องประชุม พร้อมบันทึกตำแหน่งนั้นได้
รวมทั้งสำมำรถเลื่อนตำแหน่งกำรจับภำพให้สอดคล้องกับตำแหน่งไมค์แต่ละตัวในขณะที่ผู้เข้ำร่วมประชุมเปิดได้
อย่ำงอัตโนมัติ
(6) กำรควบคุมกำรนำเสนอข้อมูลภำพและเสียงต้องสำมำรถควบคุมได้อย่ำงน้อย 2 จุด
(7) สำมำรถรับสัญญำณภำพและเสียงจำกแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของ สลค. อำทิ กำรประชุม
ทำงไกล (Video Conference)
(8) สำมำรถส่งสัญญำณภำพและเสียงจำกภำยในห้องประชุมไปยังบริเวณอื่นได้ตำมที่
สลค. กำหนด
(9) ขณะที่มีกำรนำเสนอข้อมูลบนโต๊ะประชุมในระหว่ำงกำรประชุม นำยกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีอย่ำงน้อย 1 ท่ำน สำมำรถเขียนบนจอภำพบนโต๊ะประชุมและไปแสดงผลบนหน้ำจอภำพ
เครื่องอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
(10) มีระบบสำรองที่ทำให้ กำรนำเสนอข้อมูลในห้ องประชุมคณะรัฐมนตรีสำมำรถ
ทำงำนได้ตลอดเวลำกำรประชุม เพื่อนำเสนอต่อผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนจอภำพที่ตั้ งบนโต๊ะผู้เข้ำร่วมประชุม
จอแสดงผลส่วนกลำง (LED) และจอภำพหน้ำโต๊ะผู้เข้ำร่วมประชุมได้
(11) มีสัญญำณเสียง (เสียงออด) สำหรับเรียกประชุมและเลิกประชุม
(12) เครื่ องคอมพิว เตอร์ที่ติดตั้งในครั้งนี้ต้องสำมำรถเชื่อมกับระบบเครือข่ำยของ
สลค. ได้
ทั้งนี้ ผู้ขำยจะต้องส่งมอบโปรแกรมที่พัฒนำในกำรควบคุมกำรทำงำนดังกล่ำวและ
มอบให้เป็นลิขสิทธิ์ของ สลค.
4.1.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสำยกำรผลิต เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยติดตั้ง
ใช้งำนมำก่อน ไม่เป็น อุปกรณ์ที่ถูก นำมำปรับปรุงสภำพใหม่ และต้องได้รับกำรยืนยันว่ำจะส ำรองอะไหล่
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรอง (ต้นฉบับ) จำกบริษัท เจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือสำขำ
ของบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรงมำแสดง ณ วันยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคตำมรำยกำรอุปกรณ์ ดังนี้
(1) เครื่องปรับแต่งและควบคุมเสียงระบบดิจิตอล (Digital Signal Processor)
(2) เครื่องขยำยสัญญำณเสียง
(3) เครื่องควบคุมรวม
(4) จอแสดงผลส่วนกลำง (LED Display)
(5) เครื่องประมวลผลภำพ
(6) ชุดผสมสัญญำณภำพ
(7) จอภำพแบบสัมผัสพร้อมลิฟต์ยกจอ
4.1.3 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ สนอต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตำมแคตตำล็ อ กที่ เ สนอขำยในท้ อ งตลำด
โดยผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีระบบหลัก องค์ประกอบหลัก และอุปกรณ์หลัก ที่มิใช่กำรประกอบหรือปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลง เพื่อใช้สำหรับกำรประมูลครั้งนี้ ทั้งนี้ ในกรณีผลิตภัณฑ์ที่ไม่สำมำรถนำเสนอ
เป็นแคตตำล็อกได้ให้มีหนังสือรับรองจำกบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริษั ทผู้ผลิต
โดยตรง
4.1.4 ในกำร...
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เอกสำรอื่น ๆ เพื่อยืนยันข้อกำหนดคุณลั กษณะของอุปกรณ์ทั้งหมด และทำกำรเปรียบเทียบคุณลั ก ษณะ
ทำงเทคนิคของอุปกรณ์ที่นำเสนอกับข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะทำงเทคนิคที่แสดงในเอกสำร
ทำงเทคนิ คที่น ำเสนอหรื อแคตตำล็ อกของอุปกรณ์นั้น ๆ ที่ตรงตำมข้อกำหนดทุกข้อ หำกรำยละเอียดใน
เอกสำรทำงเทคนิค หรือแคตตำล็อกไม่ได้ระบุไว้ จะต้องมีหนังสือชี้แจงพร้อมเหตุผลโดยละเอียดและชัดเจน
(ต้นฉบับ) จำกบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือสำขำของบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรงมำแสดงเพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำและถือว่ำเป็นสำระสำคัญหำกไม่ดำเนินกำรจะไม่รับพิจำรณำ ทั้งนี้ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอนำอุปกรณ์ดังกล่ำวมำแสดงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่ำว
4.1.5 จัดทำตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ทำงรำชกำรกำหนด และแสดงให้ทรำบด้ว ยว่ำ
คุณสมบัติที่กำหนดอยู่ในเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่วนใด หน้ำใด ข้อใด
4.1.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องออกแบบให้มีระบบ Redundancy ที่ทำให้ระบบกำรนำเสนอข้อมูล
ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีสำมำรถทำงำนได้ตลอดเวลำกำรประชุม
4.1.7 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งทดสอบควำมสำมำรถของอุ ป กรณ์ ที่ เ สนอในครั้ ง นี้ รวมทั้ ง
ผังแสดงกำรเชื่อมโยงอุปกรณ์ของระบบทั้งหมดที่เสนอในครั้งนี้ เพื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่ำอุปกรณ์ที่เสนอ
ในครั้งนี้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะต้องทดสอบให้ แล้วเสร็จภำยใน 5 วันทำกำร นับถัดจำก
วันเสนอรำคำตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ดังนี้
(1) สำมำรถนำเสนอข้อมูลภำพและเสียงได้จำกผู้ปฏิบัติงำนของ สลค. (ส่วนกลำง)
ได้อย่ ำงน้ อย 2 แหล่ งข้อมูล ไปแสดงที่จ อภำพของผู้ เ ข้ ำร่ว มประชุ ม อย่ ำงน้ อย 4 จอภำพ อำทิ วิดีทั ศ น์
สื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(2) สำมำรถนำเสนอข้อมูลภำพและเสียงจำกจอภำพของผู้เข้ำร่ว มประชุม ครั้ง ละ
1 จอภำพ ไปยังจอภำพผู้เข้ำร่วมประชุมที่เหลือ 3 จอภำพได้ อำทิ วิดีทัศน์ สื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(3) ผังแสดงกำรเชื่อมโยงอุปกรณ์ของระบบที่เสนอในครั้งนี้
ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่นำมำทดสอบจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ และรุ่นเดียวกันกับที่เสนอในครั้งนี้
และหำกผู้ยื่นข้อเสนอไม่ นำอุปกรณ์มำทดสอบ หรือนำมำทดสอบและไม่สำมำรถทดสอบควำมสำมำรถของ
อุ ป กรณ์ ต ำมที่ ก ำหนดได้ สลค. จะไม่ รั บ พิ จ ำรณำข้ อ เสนอด้ ำ นเทคนิ ค และข้ อ เสนอด้ ำ นรำคำของ
ผู้ยื่นข้อเสนอไว้ในกำรประกวดรำคำซื้อด้วยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งนี้
4.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย
4.2.1 ระบบเสียง จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) ระบบเสียงหลัก ประกอบด้วย
(1.1) ไมโครโฟนประชุมแบบแยกอิสระ ประกอบด้วย
(1.1.1) ไมโครโฟนแบบคออ่อนสำหรับประธำน จำนวน 1 ตัว
(1.1.2) ไมโครโฟนแบบคออ่อนสำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 71 ตัว
(1.2) ฐำนไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 72 ตัว
(1.3) เครื่ อ งปรั บ แต่ ง และควบคุ ม เสี ย งระบบดิ จิ ต อล ( Digital Signal
Processor) จำนวน 1 ชุด
(1.4) เครื่องขยำยสัญญำณเสียง จำนวน 1 ชุด
(1.5) เครื่องขยำยสัญญำณเสียงสำหรับลำโพงหลัก จำนวน 1 เครื่อง
(1.6) เครื่องขยำยสัญญำณเสียงสำหรับลำโพงเสียงต่ำจำนวน 1 เครื่อง
(1.7) ลำโพงแบบติดเพดำน จำนวน 26 ตัว
(1.8) ลำโพง...
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(1.9) ลำโพงหลัก จำนวน 2 ตัว
(1.10) ลำโพงมอนิเตอร์สำหรับกำรควบคุม จำนวน 2 ตัว
(1.11) ลำโพงสำหรับติดตั้งบนโต๊ะประชุม จำนวน 75 ตัว
(1.12) ชุดไมโครโฟนไร้สำยแบบเหน็บปก จำนวน 2 ชุด
(1.13) ชุดไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือ จำนวน 2 ชุด
(1.14) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมระบบ จำนวน 1 ชุด
(1.15) INTERCOM จำนวน 1 ชุด
(1.16) ตู้บรรจุอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้
(2) ระบบเสียงสำรอง ประกอบด้วย
(2.1) เครื่ อ งปรั บ แต่ ง และควบคุ ม เสี ย งระบบดิ จิ ต อล ( Digital Signal
Processor) จำนวน 1 ชุด
(2.2) เครื่องขยำยสัญญำณเสียง จำนวน 1 ชุด
4.2.2 ระบบควบคุม จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) จอควบคุมตั้งโต๊ะแบบสัมผัส จำนวน 2 เครื่อง
(2) เครื่องควบคุมรวม จำนวน 1 เครื่อง
(3) พอร์ตควบคุม จำนวน 2 ชุด
(4) จอควบคุมแบบสัมผัส จำนวน 61 เครื่อง
(5) แหล่งจ่ำยไฟ Power Over Ethernet (POE) จำนวน 1 ชุด
(6) เครื่องรับ-ส่งสัญญำณไร้สำย จำนวน 1 เครื่อง
(7) ระบบควบคุมกำรรับ-ส่งสัญญำณภำพและเสียงภำยในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(7.1) แผงสำหรับเชื่อมต่อสัญญำณ (AV OVER IP Tx) จำนวน 1 ชุด
(7.2) เครื่องเชื่อมต่อสัญญำณ (AV OVER IP Rx) จำนวน 1 ชุด
(7.3) อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Ethernet Switch) จำนวน 1 ชุด
(7.4) เครื่องควบคุมอุปกรณ์ (CONTROL SYSTEM) จำนวน 1 ชุด
(7.5) อุปกรณ์สลับสัญญำณและกระจำยสัญญำณภำพแบบ HDMI จำนวน 1 ชุด
(7.6) เครื่องแปลงสัญญำณภำพและเสียง จำนวน 1 ชุด
(7.7) เครื่องรับสัญญำณ จำนวน 1 ชุด
(7.8) เครื่องส่งสัญญำณ จำนวน 1 ชุด
(7.9) จอภำพสำหรับแสดงผลภำพและเสียง จำนวน 4 เครื่อง
4.2.3 ระบบแสดงผล จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) จอแสดงผลส่วนกลำง (LED Display) พร้อมเครื่องควบคุม จำนวน 1 ชุด
(2) อุปกรณ์นำส่งข้อมูล จำนวน 1 ชุด
(3) เครื่องประมวลผลภำพ จำนวน 1 เครื่อง
(4) อุปกรณ์บันทึกภำพและเสียง จำนวน 1 ชุด
(5) เครื่องฉำยภำพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
(6) จอรับภำพแบบมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำด 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ
(7) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 61 เครื่อง
(8) จอภำพ...
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จอภำพแบบสัมผัสพร้อมลิฟต์ยกจอ จำนวน 39 ชุด
(9) จอภำพแบบสัมผัส จำนวน 22 ชุด
(10) จอภำพ LCD หรือ LED จำนวน 7 เครื่อง
(11) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงำนประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติกำร
จำนวน 8 เครื่อง
(12) เครื่องเล่น Blu–ray จำนวน 1 เครื่อง
(13) อุปกรณ์นำเข้ำข้อมูล (Mini Wireless Keyboard) จำนวน 61 ชุด
(14) อุปกรณ์นำเข้ำข้อมูล (Wireless Mouse) จำนวน 61 ชุด
(15) เครื่องฉำยภำพ 3 มิติ (Visualizer) จำนวน 1 เครื่อง
4.2.4 ระบบกล้อง จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) เครื่องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 เครื่อง
(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 8 ตัว
(3) ชุดผสมสัญญำณภำพ จำนวน 1 ชุด
(4) จอภำพ LCD หรือ LED จำนวน 5 เครื่อง
4.2.5 ระบบประชำสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมระบบ จำนวน 1 ชุด
(2) เครื่องเล่นภำพประชำสัมพันธ์ จำนวน 5 เครื่อง
(3) จอภำพแบบ LCD/LED TV ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง
(4) ขำยึดจอภำพ LCD/LED TV จำนวน 5 ชุด
(5) เดิ น สำยสั ญ ญำณ UTP Cat6 และระบบไฟฟ้ ำ เชื่ อ มต่ อ ระบบประชำสั ม พั น ธ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่ำ 5 จุด
4.2.6 ปรับปรุงสถำนที่และติดตั้งระบบ จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) ปรับปรุงผิวและบริเวณภำยในโต๊ะประชุม
(2) ปรับปรุงกรอบสำหรับติดตั้งจอแสดงผลส่วนกลำง (LED Display)
(3) งำนรื้อถอนและติดตั้งระบบ
4.2.7 กำรฝึกอบรม
4.2.8 งำนเอกสำรและคู่มือ
4.3 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีข้อ 4.2 เป็นเพียง
อุ ป กรณ์ เ บื้ อ งต้ น ส ำหรั บ กำรท ำงำนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมสำมำรถของระบบข้ อ 4.1.1 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
ต้องตรวจสอบและทำควำมเข้ำใจระบบโดยถี่ถ้วน ซึ่งหำกผู้ยื่นข้อเสนอเห็นว่ำ อุปกรณ์ดังกล่ำวไม่สำมำรถ
ดำเนิ น กำรได้อย่ ำงมีป ระสิ ทธิภำพและจ ำเป็นต้องจัดหำอุปกรณ์เพิ่มเติม ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องเสนออุปกรณ์
ที่ต้องจัดหำเพิ่มเติมทั้งหมดต่อ สลค.
5. เงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ
5.1 เงื่อนไขทั่วไป
5.1.1 กำรรักษำควำมลับของข้อมูล ข้อมูล เอกสำร หรือ วัสดุใด ๆ ไม่ว่ำจะอยู่ในแบบใด
ที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำได้รับจำก สลค. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรทำงำนตำมสัญญำนี้ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
ต้องรักษำไว้เป็นควำมลับ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะไม่กระทำเองหรือร่วมกับบุคคลใดในกำรนำข้อมูลลับไปใช้
ไม่ว่ำเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือเปิดเผย หรื อเผยแพร่ข้อมูลลับไม่ว่ำโดยวิธีกำรใด ๆ เว้นเสียแต่จะได้ รับ
ควำมยิ น ยอมเป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรจำก สลค. ในกรณี ที่ สั ญ ญำสิ้ น สุ ด ลงหรื อ มี ก ำรยกเลิ ก สั ญ ญำ ผู้ ช นะ
กำรประกวดรำคำรับประกันกำรทำลำยข้อมูลต่ำง ๆ ซึ่งผู้ชนะกำรประกวดรำคำได้รับจำก สลค. ในกำรทำงำน
ตำมสัญญำนี้ทันที
5.1.2 คุณลักษณะ...
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(1) คุ ณ ลั กษณะเฉพำะอุ ป กรณ์ ข อง ระบบเทคโ นโ ลยี ส ำรสนเทศและ
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ทุกรำยกำรซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอขำยจะต้องเสนอคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ำคุณสมบัติที่ สลค. กำหนด
(2) ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและระบบโสตทั ศ นู ป กรณ์ ที่ เ สนอต้ อ งไม่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ระหว่ำงกำรคุ้มครองเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลล้มละลำยตำมคำสั่งศำลที่ได้สั่ง กำร
ตำมกฎหมำยของประเทศที่บริษัทผู้ผลิตนั้นตั้งอยู่
5.1.3 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ในกรณีที่มีบุคคลภำยนอกกล่ำวอ้ำงหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ
ว่ำมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ์ และหรือฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เสนอ ผู้ชนะกำรประกวด
รำคำต้ อ งด ำเนิ น กำรทั้ ง ปวง เพื่ อ ให้ ก ำรกล่ ำ วอ้ ำ งหรื อ กำรเรี ย กร้ อ งดั ง กล่ ำ วระงั บ สิ้ น ไปโดยเร็ ว ผู้ ช นะ
กำรประกวดรำคำต้องเป็นผู้ชำระค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ สลค. เป็นเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์ (license) ของซอฟต์แวร์ที่ สลค. จัดซื้อทั้งหมด
5.1.4 คณะทำงำน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอพนักงำนที่ทำงำนเฉพำะด้ำน โดยต้องเสนอ
ผลงำนที่แสดงให้เห็นประสบกำรณ์กำรทำงำนจำกปัจจุบันย้อนหลังไปไม่เกิน 5 ปี ประกอบด้วย
(1) ผู้ จั ด กำรโครงกำร (Project Manager) ด้ ำ นกำรพั ฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศหรื อระบบโสตทัศนู ป กรณ์ จำนวน 1 คน ที่มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำนนี้ และทำงำนกับ
หน่วยงำนผู้ยื่นข้อเสนอมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี โดยผู้จัดกำรโครงกำรจะต้องเข้ำมำดูแลกำรดำเนินโครงกำรที่
สลค. อย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
(2) วิศวกรไฟฟ้ำหรือวิศวกรสื่อสำรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่มีผ่ำนใบประกำศกำกับควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำ นเสี ย งและภำพอย่ ำงน้ อ ย จำนวน 1 คน ที่มีประสบกำรณ์ ในกำรท ำงำนด้ ำนนี้ ม ำแล้ ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ทั้งนี้ คณะทำงำนดังกล่ำวจะต้องมำปฏิบัติงำนที่ สลค. ตำมหน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบ
อย่ำงสม่ำเสมอตลอดระยะเวลำกำรดำเนินงำนโครงกำร
5.1.5 กำรรำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำ ผู้ ช นะกำรประกวดรำคำจะต้ อ งเข้ ำ มำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรให้กับ สลค. อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จนกว่ำจะสิ้นสุดโครงกำร
5.2 คุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค
กำรจั ด หำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและโสตทั ศ นู ป กรณ์ ห้ อ งประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อทดแทนระบบเดิม มีคุณลักษณะเฉพำะไม่น้อยกว่ำ ดังนี้
5.2.1 ระบบเสียง จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) ระบบเสียงหลัก ประกอบด้วย
(1.1) ไมโครโฟนประชุมแบบแยกอิสระ มีไฟวงแหวนสีแดง ประกอบด้วย
(1.1.1) ไมโครโฟนแบบคออ่ อ นส าหรั บ ประธาน จ ำนวน 1 ตั ว
มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
- ก้ำนไมโครโฟนเป็นแบบคออ่อนที่มีขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ
18 นิ้ว หรือดีกว่ำ และมีสีดำ
- หั ว ไมโครโฟนเป็ น แบบ Hypercardioid หรื อ Cardioid
ที่ ส ำมำรถใช้ ง ำนร่ ว มกั บ ระบบเสี ย งที่ เ สนอในครั้ ง นี้ ไ ด้
เป็นอย่ำงดี
- มี LED สีแดง แสดงสถำนะกำรใช้งำนตัวไมโครโฟน
- ตั ว คอไมโครโฟนนั้ น ออกแบบมำรองรั บ กำรใช้ ง ำนให้ มี
กำรโค้งงอได้ 1 หรือ 2 ช่วง เพื่อเหมำะสมกับกำรใช้งำน
- ขั้วต่อ...
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- มีย่ำนควำมถี่ตอบสนองที่ 60 Hz – 17 kHz หรือดีกว่ำ
- มีค่ำ SPL ไม่น้อยกว่ำ 120 dB
- มีค่ำควำมผิดเพี้ยน (NOISE) ไม่เกิน 29 dB (A) หรือดีกว่ำ
(1.1.2) ไมโครโฟนแบบคออ่อนสาหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 71 ตัว
มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
- ก้ำนไมโครโฟนเป็นแบบคออ่อนที่มีขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ
16 นิ้ว หรือดีกว่ำ และมีสีดำ
- หัวไมโครโฟนเป็นแบบ แบบ Hypercardioid หรือ Cardioid
ที่สำมำรถใช้ร่วมกับระบบเสียงที่เสนอในครั้งนี้ได้เป็นอย่ำงดี
- มี LED สีแดง แสดงสถำนะกำรใช้งำนตัวไมโครโฟน
- ตัวคอไมโครโฟนนั้ นออกแบบมำรองรับกำรใช้ งำนให้ มี กำร
โค้งงอได้ 1 หรือ 2 ช่วง เพื่อเหมำะสมกับกำรใช้งำน
- ขั้วต่อกำรใช้งำนชนิด XLR แบบ 5 ขำ หรือ 3 ขำ
- มีย่ำนควำมถี่ตอบสนองที่ 60 Hz –17 kHz หรือดีกว่ำ
- มีค่ำ SPL ไม่น้อยกว่ำ 110 dB
- มีค่ำควำมผิดเพี้ยน (NOISE) ไม่เกิน 29 dB (A) หรือดีกว่ำ
(1.2) ฐานไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 72 ตัว มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.2.1) เป็ น ฐำนส ำหรั บ ต่ อ ไมโครโฟนคออ่ อ นที่ มี ขั้ ว ต่ อ ชนิ ด XLR
แบบ 5 ขำหรือ 3 ขำ
(1.2.2) ที่ตัวฐำนต้องมีสวิทซ์เปิด/ปิด พร้อมไฟแสดงสถำนะของไมค์
(1.2.3) ขณะเปิ ด /ปิ ด สั ญ ญำณ(Mute) ต้ อ งไม่ มี เ สี ย งหรื อ สั ญ ญำณ
รบกวน
(1.3) เครื่องปรับแต่งและควบคุมเสียงระบบดิจิตอล (Digital Signal Processor)
จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.3.1) มีช่องสัญญำณขำเข้ำ (Analog input) ไม่น้อยกว่ำ 80 ช่อง
โดยสำมำรถใช้ไมค์ได้ไม่น้อยกว่ำ 80 ตัว และสัญญำณขำออก
(Analog output) ไม่น้อยกว่ำ 16 ช่อง
(1.3.2) มีเฟดเดอร์ไม่น้อยกว่ำ 28 สไลด์ หรือดีกว่ำ
(1.3.3) มี ห น่ ว ยควำมจ ำบั น ทึ ก กำรปรั บ แต่ ง ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 300 ซี น
หรือดีกว่ำ
(1.3.4) มี จ อแสดงภำพสี ระบบสั ม ผั ส (Touch Screen) เพื่ อ กำร
แสดงผลและสัมผัสควบคุมโดยตรงจำกหน้ำจอภำพ
(1.3.5) สำมำรถนำสัญญำณโดยตรงจำกภำคอินพุทและเอำท์พุทไปยัง
เครื่ อ งผสมสั ญ ญำณเสี ย งตั ว อื่ น ได้ ซึ่ ง สำมำรถควบคุ ม
กำรทำงำนระยะไกลได้
(1.3.6) มี ช่ อ งต่ อ USB Flash Drive ส ำหรั บ บั น ทึ ก รู ป แบบ
กำรปรับแต่งและบันทึกเสียงได้
(1.3.7) มีซอฟท์แวร์...
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โดยผ่ ำ นระบบ LAN และสำมำรถขยำยกำรเชื่ อ มต่ อ ผ่ ำ น
อุปกรณ์เสริม Wireless LAN เพื่อกำรควบคุมแบบไร้สำยผ่ำน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ได้
(1.3.8) สำมำรถเรียกคืนค่ำเช่น Gain และ Phantom ที่ได้ปรับแต่งเอำไว้ได้
(1.3.9) มีระบบควบคุมด้วย DCA หรือ VCA หรือดีกว่ำ
(1.3.10) มีช่องต่อสำหรับกำรควบคุมโดยระบบไฟฟ้ำ ไม่น้อยกว่ำ 4 in
/ 4 out
(1.3.11) มี ก ำรเชื่ อ มต่ อ ระบบเน็ ต เวิ ร์ ค เสี ย งด้ ว ยมำตรฐำน Dante
หรือ REAC หรือดีกว่ำ
(1.3.12) มีช่องต่อระบบเน็ตเวิร์คเสียงเป็นแบบ RJ-45 หรือดีกว่ำ
(1.3.13) กำรแปลงสัญญำณ Sampling frequency rate 44.1 kHz
หรือ 48 kHz หรือ 96 kHz หรือดีกว่ำ
(1.3.14) กำรตอบสนองควำมถี่ 20 Hz - 20 kHz หรือดีกว่ำ
(1.3.15) ควำมผิดเพี้ยนทำงฮำร์โมนิคไม่น้อยกว่ำ 0.007% หรือดีกว่ำ
(1.3.16) มีช่องสัญญำณ EtherCON
(1.3.17) กรณี มี อุ ป กรณ์ ม ำกกว่ ำ 1 เครื่ อ ง ต้ อ งเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยี่ ห้ อ
เดียวกัน และสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้เป็นอย่ำงดี
(1.4) เครื่องขยายสัญญาณเสียง จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.4.1) มีจำนวนช่องขยำยเสียงสัญญำณรวมกันไม่น้อยกว่ำ 16 ช่อง
เพื่อสำมำรถใช้ งำนร่ว มกับล ำโพงเพดำนและล ำโพงส ำหรับ
ติดตั้งบนโต๊ะประชุมในแต่ละส่วนได้เป็นอย่ำงดี
(1.4.2) มีกำลั งขับที่ควำมต้ำนทำน 4 โอมห์ ไม่น้อยกว่ำ 125 วัตต์
หรือดีกว่ำ
(1.4.3) มีกำลั งขับที่ควำมต้ำนทำน 8 โอมห์ ไม่น้อยกว่ำ 250 วัตต์
หรือดีกว่ำ
(1.4.4) มีค่ำควำมเพี้ยนโดยรวม (THD) ไม่เกิน 0.1 %
(1.4.5) ตอบสนองควำมถี่ที่ 20 Hz - 20 kHz หรือดีกว่ำ
(1.4.6) มีค่ำควำมต้ำนทำนขำเข้ำที่ 20 kOhm หรือดีกว่ำ
(1.4.7) สำมำรถเลือกเกณฑ์หรือควำมไวของสัญญำณได้ไม่น้อยกว่ำ
3 ระดับ
(1.4.8) สำมำรถติดตั้งกับตู้ใส่อุปกรณ์มำตรฐำน 19 นิ้ว ได้
(1.5) เครื่องขยายสัญญาณเสียงสาหรับลาโพงหลัก จำนวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.5.1) รองรับกำลังขับสูงสุดต่อช่องไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม
หรือดีกว่ำ
(1.5.2) สำมำรถตอบสนองควำมถี่ไม่น้อยกว่ำ 20 Hz - 20 kHz หรือ
ดีกว่ำ
(1.5.3) มีค่ำควำมไวเสียง 6 dBu หรือ 1.4 Vrms หรือดีกว่ำ
(1.5.4) มีช่อง...
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(1.6)

(1.7)

(1.8)

(1.9)

(1.5.4) มีช่องเชื่อมต่อสัญญำณแบบ XLR
(1.5.5) สำมำรถทำงำนที่ระดับแรงดันไฟฟ้ำ 100-240 VAC
(1.5.6) สำมำรถติดตั้งกับตู้ใส่อุปกรณ์มำตรฐำน 19 นิ้ว ได้
เครื่องขยายสัญญาณเสียงสาหรับลาโพงเสียงต่า จำนวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.6.1) รองรับกำลังขับสูงสุดต่อช่องไม่น้อยกว่ำ 300 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม
หรือดีกว่ำ
(1.6.2) สำมำรถตอบสนองควำมถี่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ 20 Hz - 20 kHz
หรือดีกว่ำ
(1.6.3) มีค่ำควำมไวเสียง 6 dBu หรือ 1.4 Vrms หรือดีกว่ำ
(1.6.4) มีช่องเชื่อมต่อสัญญำณแบบ XLR
(1.6.5) สำมำรถทำงำนที่ระดับแรงดันไฟฟ้ำ 100 – 240 VAC
(1.6.6) สำมำรถติดตั้งกับตู้ใส่อุปกรณ์มำตรฐำน 19 นิ้ว ได้
ลาโพงแบบติดเพดาน จำนวน 26 ตัว มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.7.1) ล ำโพงแบบติดเพดำนมีห น้ ำกำกโลหะหรื อมี ต ะแกรงเหล็ ก
ชุบสีดำหรือสีขำว ปิดป้องกันด้ำนหน้ำลำโพง
(1.7.2) ลำโพงประกอบด้วยลำโพงเสียงสูงและลำโพงเสียงกลำง-ต่ำ
หรือ ลำโพง Full Range จำนวน 1 ตัว หรือดีกว่ำ
(1.7.3) มี มุ ม กำรกระจำยเสี ย งที่ 90 องศำ หรื อ มำกกว่ ำ แต่ ต้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ กำรกระจำยเสี ย งอย่ ำ งครอบคลุ ม และมี
ควำมชัดเจนในกำรได้ยิน
(1.7.4) ตัวลำโพงมีฝำครอบปิดด้ำนหลัง
(1.7.5) มีชุดยึดลำโพงแบบฝังเพดำนซึ่งเป็นอุปกรณ์จำกผู้ผลิตโดยตรง
(1.7.6) มีทรำนส์ฟอเมอร์แบบ Volt-Line สำหรับกำรต่อพ่วงล ำโพง
จำนวนมำก
(1.7.7) ค่ำควำมกว้ำงของควำมถี่ 80 Hz - 15 kHz หรือดีกว่ำ
(1.7.8) ค่ำควำมไว (Sensitivity) ที่ 87 dB หรือดีกว่ำ
(1.7.9) มีค่ำควำมดังสูงสุด (Max. SPL) ที่ 101 dB หรือดีกว่ำ
(1.7.10) สำมำรถทนกำลังขับที่ 30 วัตต์ หรือดีกว่ำ
ลาโพงเสียงต่า จำนวน 2 ตัว มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.8.1) ลำโพงแบบตู้สำเร็จ สำมำรถใช้งำนภำยในอำคำร
(1.8.2) ประกอบด้วยลำโพงเสียงต่ำ
(1.8.3) มีวงจรป้องกันกำรโอเวอร์โหลดเพื่อป้องกันลำโพง
(1.8.4) ค่ำควำมกว้ำงของควำมถี่ 60 Hz – 300 Hz หรือดีกว่ำ
(1.8.5) สำมำรถทนกำลังขับได้ไม่น้อยกว่ำ 200 วัตต์
(1.8.6) มีค่ำควำมดังสูงสุด (Max. SPL) ที่ 110 dB หรือดีกว่ำ
ลาโพงหลัก จำนวน 2 ตัว มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.9.1) เป็นลำโพงแบบตู้สำเร็จ
(1.9.2) ประกอบด้ ว ยล ำโพงเสี ย งสู ง และล ำโพงเสี ย งต่ ำ หรื อ
ลำโพงแบบ Full Range
(1.9.3) มีมุม...
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แต่ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กำรกระจำยเสี ย งอย่ ำ งครอบคลุ ม
และมีควำมชัดเจนในกำรได้ยิน
(1.9.4) มีควำมถี่ตอบสนอง 58 Hz – 16 kHz หรือดีกว่ำ
(1.9.5) กำลังขับที่ 150 วัตต์ หรือดีกว่ำ
(1.9.6) ควำมไว (1 W @ 1 m) ที่ 87 dB SPL หรือดีกว่ำ
(1.9.7) ควำมต้ำนทำน ที่ 8 Ω
(1.9.8) ค่ำควำมดังสูงสุด 115 dB หรือดีกว่ำ
(1.10) ลาโพงมอนิเตอร์สาหรับการควบคุม จำนวน 2 ตัว มีคุณลักษณะเฉพำะ
ดังนี้
(1.10.1) เป็นล ำโพงที่มีคุณภำพเสี ยงที่ดี เหมำะสมในกำรใช้งำนได้
ทั้งในสตูดิโอและห้องควบคุม
(1.10.2) เป็นล ำโพงแบบ 2 ทำง ล ำโพงวูฟเฟอร์ ขนำด 5 นิ้ว และ
ลำโพง Titanium ขนำด 1 นิ้ว หรือดีกว่ำ
(1.10.3) มีระบบป้องกันสนำมแม่เหล็กรบกวน
(1.10.4) มีขั้วต่อรับสัญญำณอินพุทแบบ Balanced 1/4” TRS/ XLR
(1.10.5) มีสวิทซ์สำหรับเลือกปรับระดับควำมแรงของสัญญำณควำมถี่สูง
3 ระดับ -1.5, 0, +1.5 dB หรือดีกว่ำ
(1.10.6) ควำมถี่ตอบสนอง 80 Hz-20 kHz หรือดีกว่ำ
(1.10.7) ค่ำควำมดังสูงสุด 101 dB หรือดีกว่ำ
(1.10.8) Crossover Frequency 2.5 kHz หรือดีกว่ำ
(1.10.9) กำลังขับไม่น้อยกว่ำ 50 Watts Consumption หรือดีกว่ำ
(1.11) ลาโพงสาหรับติดตั้งบนโต๊ะประชุม จำนวน 75 ตัว มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.11.1) ดอกลำโพงมีขนำดไม่เกินกว่ำ 3 นิ้ว
(1.11.2) มีค่ำควำมต้ำนทำนไม่เกิน 8 Ohms หรือดีกว่ำ
(1.12) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บปก จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.12.1) เครื่องส่งพร้อมไมโครโฟน
- เป็นเครื่องส่งสัญญำณเสียง พร้อมไมโครโฟนชนิดติดปกเสื้อ
- ไมโครโฟนชนิด pre-polarized Condenser รับสัญญำณเสียง
แบบ Omni-Directional หรือดีกว่ำ
- ค่ ำ ควำมไว (Sensitivity) 20 mV/Pa หรื อ –97 dBM
หรือดีกว่ำ
- ควำมถี่วิทยุที่ 794 – 806 MHz หรือดีกว่ำ
- ควำมถี่ตอบสนองที่ 50 - 15,000 Hz หรือดีกว่ำ
- มีค่ำควำมดังสูงสุดของเสียง (SPL) 130 dB. หรือดีกว่ำ
(1.12.2) เครื่องรับ
- ควำมถี่วิทยุที่ 794 – 806 MHz หรือดีกว่ำ
- มีจอแสดงสถำนกำรณ์ทำงำน ,ระดับสัญญำณ, เสียง, สถำนะ
แบตเตอรี่ที่ด้ำนหน้ำเครื่อง
(1.13) ชุดไมโครโฟน...

- 12 (1.13) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.13.1) เครื่องส่งพร้อมไมโครโฟน
- เป็นเครื่องส่งสัญญำณเสียง พร้อมไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือ
- ไมโครโฟนชนิด DYNAMIC รับสัญญำณเสียงแบบ Cardioid
หรือดีกว่ำ
- RF Power Output 10 mW หรือดีกว่ำ
- ควำมถี่ตอบสนองที่ 50-15,000 Hz หรือดีกว่ำ
- ควำมถีว่ ิทยุที่ 794 – 806 MHz หรือดีกว่ำ
(1.13.2) เครื่องรับ
- ควำมถี่วิทยุที่ 794 – 806 MHz หรือดีกว่ำ
- มีจอแสดงสถำนะกำรทำงำน , ระดับสัญญำณ, เสียง,สถำนะ
แบตเตอรี่ที่ด้ำนหน้ำเครื่อง
(1.14) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับควบคุมระบบ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะ
ดังนี้
(1.14.1) มี ห น่ ว ยประมวลผลกลำงแบบ Core i3 เป็ น อย่ ำ งน้ อ ย
ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 2.4 GHz หรือหน่วยประมวลผลกลำง
แบบใหม่ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำหรือสูงกว่ำ
(1.14.2) มีหน่วยควำมจำแบบ DDR3 จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 GB
(1.14.3) มี Hard Disk ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 GB ควำมเร็วกำรอ่ำน
ไม่น้อยกว่ำ 7200 RPM
(1.14.4) มี DVD- Writer จำนวน 1 ชุด
(1.14.5) มีจอภำพแบบ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว ควำมละเอียด
ไม่น้อยกว่ำ 1280 x 1024 จุด หรือ 1600 x 900 จุด
(1.14.6) มี USB (2.0 หรือ 3.0) รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 พอร์ต
(1.14.7) มี Keyboard แ ล ะ Mouse ยี่ ห้ อ เ ดี ย ว กั บ ตั ว เ ค รื่ อ ง
และเชื่อมต่อกับตัวเครื่องแบบ USB
(1.14.8) ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 10 หรือสูงกว่ำ พร้อมลิขสิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย
(1.14.9) มี ซ อฟท์ แ วร์ ค วบคุ ม ระบบเสี ย ง พร้ อ มลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต้ อ ง
ตำมกฎหมำยพร้อมแผ่น CD-ROM ของระบบดังกล่ำว
(1.15) INTERCOM จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.15.1) มีชุดอุปกรณ์ Belt pack ไม่น้อยกว่ำ 8 เครื่อง
(1.15.2) สำมำรถสื่อสำรรับและส่งสัญญำณพร้อมกันได้ทั้ง 8 เครื่อง
(1.15.3) เป็นแบบครอบศีรษะ มีหูฟังและไมโครโฟนอยู่ 1 ข้ำง
(1.15.4) ไมโครโฟนเป็นแบบ Dynamic รูปแบบกำรรับสัญญำณแบบ
Cardioid
(1.16) ตู้บรรจุอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.16.1) เป็นตู้สำหรับใส่อุปกรณ์งำนระบบขนำดมำตรฐำน 19 นิ้ว
(1.16.2) ฝำหลังเป็นชนิดทึบสำมำรถเปิด-ปิดได้
(1.16.3) ฝำหน้ำ...
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(1.16.4) มีพัดลมสำหรับระบำยอำกำศ
(1.16.5) สำมำรถรองรับอุปกรณ์งำนหลักของระบบได้ทั้งหมด
(2) ระบบเสียงสารอง ประกอบด้วย
(2.1) เครื่ อ งปรั บ แต่ ง และควบคุ ม เสี ย งระบบดิ จิ ต อล (Digital Signal
Processor) จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(2.1.1) มีช่องสัญญำณขำเข้ำ (Analog input) ไม่น้อยกว่ำ 80 ช่อง
โดยสำมำรถใช้ ไ มค์ ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ 80 ตั ว และสั ญ ญำณ
ขำออก (Analog output) ไม่น้อยกว่ำ 16 ช่อง
(2.1.2) มีเฟดเดอร์ไม่น้อยกว่ำ 28 สไลด์ หรือดีกว่ำ
(2.1.3) มี ห น่ ว ยควำมจ ำบั น ทึ ก กำรปรั บ แต่ ง ไม่ น้ อ ยกว่ำ 300 ซี น
หรือดีกว่ำ
(2.1.4) มี จ อแสดงภำพสี ระบบสั ม ผั ส (Touch Screen) เพื่ อ กำร
แสดงผลและสัมผัสควบคุมโดยตรงจำกหน้ำจอภำพ
(2.1.5) สำมำรถน ำสั ญ ญำณโดยตรงจำกภำคอิ น พุ ท และเอำต์พุต
ไปยังเครื่องผสมสัญญำณเสียงตัวอื่นได้ ซึ่งสำมำรถควบคุม
กำรทำงำนระยะไกลได้
(2.1.6) มี ช่ อ งต่ อ USB Flash Drive ส ำหรั บ บั น ทึ ก รู ป แบบกำร
ปรับแต่งและบันทึกเสียงได้
(2.1.7) มีซอฟท์แวร์เพื่อกำรควบคุม และแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยผ่ ำนระบบ LAN และสำมำรถขยำยกำรเชื่ อ มต่ อ ผ่ ำ น
อุปกรณ์เสริม Wireless LAN เพื่อกำรควบคุมแบบไร้ ส ำย
ผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ได้
(2.1.8) สำมำรถเรียกคืนค่ำเช่น Gain และ Phantom ที่ได้ปรับแต่ง
เอำไว้ได้
(2.1.9) มีระบบควบคุมด้วย DCA หรือ VCA หรือดีกว่ำ
(2.1.10) มีช่องต่อสำหรับกำรควบคุมโดยระบบไฟฟ้ำ ไม่น้อยกว่ำ 4 in
/ 4 out
(2.1.11) มีกำรเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์คเสียงด้วยมำตรฐำน Dante หรือ
REAC หรือดีกว่ำ
(2.1.12) มีช่องต่อระบบเน็ตเวิร์คเสียงเป็นแบบ RJ-45 หรือดีกว่ำ
(2.1.13) กำรแปลงสัญญำณ Sampling frequency rate 44.1 kHz
หรือ 48 kHz หรือ 96 kHz หรือดีกว่ำ
(2.1.14) กำรตอบสนองควำมถี่ 20 Hz - 20 kHz หรือดีกว่ำ
(2.1.15) ควำมผิดเพี้ยนทำงฮำร์โมนิคไม่น้อยกว่ำ 0.007% หรือดีกว่ำ
(2.1.16) มีช่องสัญญำณ EtherCON
(2.1.17) กรณีมีอุปกรณ์มำกกว่ ำ 1 เครื่อง ต้องเป็นผลิ ตภัณฑ์ ยี่ ห้ อ
เดียวกัน และสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้เป็นอย่ำงดี
(2.2) เครื่อง...
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(2.2.1) มีจำนวนช่องขยำยเสียงสัญญำณรวมกันไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง
เพื่อสำมำรถใช้งำนร่วมกับลำโพงเพดำนและลำโพงสำหรับ
ติดตั้งบนโต๊ะประชุมในแต่ละส่วนได้เป็นอย่ำงดี
(2.2.2) มีกำลังขับที่ควำมต้ำนทำน 4 โอมห์ ไม่น้อยกว่ำ 125 วัตต์
หรือดีกว่ำ
(2.2.3) มีกำลังขับที่ควำมต้ำนทำน 8 โอมห์ ไม่น้อยกว่ำ 250 วัตต์
หรือดีกว่ำ
(2.2.4) มีค่ำควำมเพี้ยนโดยรวม (THD) ไม่เกิน 0.1%
(2.2.5) ตอบสนองควำมถี่ที่ 20 Hz - 20 kHz หรือดีกว่ำ
(2.2.6) มีค่ำควำมต้ำนทำนขำเข้ำที่ 20 kOhm หรือดีกว่ำ
(2.2.7) สำมำรถเลือกเกณฑ์หรือควำมไวของสัญญำณได้ไม่น้อยกว่ำ
3 ระดับ
(2.2.8) สำมำรถติดตั้งกับตู้ใส่อุปกรณ์มำตรฐำน 19 นิ้ว ได้
5.2.2 ระบบควบคุม จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) จอควบคุมตั้งโต๊ะแบบสัมผัส จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.1) เป็นจอตั้งโต๊ะชนิดสัมผัส ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว แบบ TFT Active
matrix color LCD หรือดีกว่ำ
(1.2) มีค่ำ Resolution ไม่น้อยกว่ำ 1280 x 800 pixels
(1.3) มีค่ำควำมสว่ำง (Brightness) ไม่น้อยกว่ำ 400 nits (cd/m2)
(1.4) มีค่ำควำมคมชัด (Contrast) ไม่น้อยกว่ำ 700 : 1
(1.5) สำมำรถรองรับกำรบีบอัดสัญญำณวีดีโอแบบ H.264 ได้
(1.6) สำมำรถเชื่อมต่อกับ Ethernet ได้
(1.7) มีไมโครโฟนพร้อมลำโพงติดตั้งภำยในตัวเครื่อง
(1.8) สำมำรถควบคุมกำรทำงำนของอุปกรณ์ที่จัดหำในครั้งนี้
(2) เครื่องควบคุมรวม จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(2.1) Processor control เป็นแบบ IP หรือดีกว่ำ
(2.2) มีหน่วยควำมจำแรม 512 MB และแฟลช 4 GB. หรือดีกว่ำ
(2.3) มีไฟ LED แสดงสถำนะ กำรทำงำนของเครื่อง
(2.4) Memory Card สำมำรถ Up ได้ถึง 8 GB หรือดีกว่ำ
(2.5) มีช่องสำหรับเสียบ USB อย่ำงน้อย 1 ช่อง
(2.6) มีช่องต่อสัญญำณควบคุม RS-232 อย่ำงน้อย 2 ช่อง
(2.7) มีช่องต่อสัญญำณควบคุม RELAY อย่ำงน้อย 8 ช่อง
(2.8) มีช่องต่อสัญญำณควบคุม I/O และ IR อย่ำงละไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง
(2.9) Ethernet 10/100/1000 มีช่องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยมำตรฐำน RJ-45
(2.10) มีระบบแจ้งเตือนผ่ำนทำง E-mail
(2.11) มี IR Learner
(3) พอร์ตควบคุม จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(3.1) เป็นอุปกรณ์ควบคุมรูปแบบ RS-232 หรือ RS-422 หรือ RS-482 หรือ
ดีกว่ำ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องควบคุมรวม
(3.2) สำมำรถ...
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(4)

(5)

(6)

(7)

(3.2) สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยที่ควำมเร็ว 10/100/1000 Mbps
(3.3) มีไฟ LED แสดงสถำนกำรณ์ทำงำนที่ด้ำนหน้ำเครื่อง
(3.4) สำมำรถทำงำนที่ระดับแรงดันไฟฟ้ำ 100-240 VAC หรือใช้ไฟจำก
Network Switch ชนิด POE
(3.5) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับเครื่องควบคุมรวม
จอควบคุมแบบสัมผัส จำนวน 61 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(4.1) มีจอแสดงผลแบบ TFT Color LCD ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.8 นิ้ว หรือดีกว่ำ
(4.2) อัตรำส่วนส่วนของภำพที่ 3:4 QVGA หรือดีกว่ำ
(4.3) มีควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 350 nits (cd/m2)
(4.4) ควำมละเอียดหน้ำจอขนำด 240x320 pixels หรือดีกว่ำ
(4.5) มีปุ่มสำหรับตั้งโปรแกรมที่ตัวเครื่อง
(4.6) มีหน่วยควำมจำแรม 128 MB และแฟลช 256 MB หรือดีกว่ำ
แหล่งจ่ายไฟ Power Over Ethernet (POE) จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะ
ดังนี้
(5.1) เป็นอุปกรณ์จ่ำยไฟให้กับจอควบคุมแบบสัมผัสได้ทั้งหมด
(5.2) รองรับมำตรฐำน IEEE802.3af ได้เป็นอย่ำงน้อย
(5.3) ช่องเชื่อมต่อ LAN แบบ RJ-45
เครื่องรับ-ส่งสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(6.1) เป็นเครื่องรับ-ส่งสัญญำณไร้สำย
(6.2) ส่งสัญญำณได้ไม่น้อยกว่ำ 75 เมตร หรือดีกว่ำ
(6.3) รองรับกำรเชื่อมต่อระบบควบคุม High-speed Ethernet
ระบบควบคุมการรับ-ส่งสัญญาณภาพและเสียงภายในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(7.1) แผงส าหรั บ เชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณ (AV OVER IP Tx) จ ำนวน 1 ชุ ด
มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(7.1.1) ช่องเชื่อมต่อสัญญำณแบบ HDMI, VGA, Stereo Line IN,
LAN อย่ำงละ 1 ช่องเป็นอย่ำงน้อย
(7.1.2) พอร์ตควบคุมแบบ RS 232 และ IR ได้เป็นอย่ำงน้อย
(7.1.3) เลือกสัญญำณ HDMI และ VGA ได้
(7.1.4) สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยที่ควำมเร็ว 10/100/1000 Mbps
(7.1.5) รองรับควำมละเอียดถึงระดับ 4K UHD
(7.1.6) รองรับสัญญำณ HDCP
(7.2) เ ค รื่ อ ง เชื่ อ มต่ อ สั ญ ญ า ณ ( AV OVER IP Rx) จ ำนว น 1 ชุ ด
มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(7.2.1) รองรับควำมละเอียดถึงระดับ 4K UHD
(7.2.2) พอร์ตควบคุมแบบ RS 232 และ IR ได้เป็นอย่ำงน้อย
(7.2.3) สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยที่ควำมเร็ว 10/100/1000 Mbps
(7.2.4) ช่องต่อสัญญำณเสียงระบบ Stereo Line OUT
(7.2.5) ช่อง HDMI OUT ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
(7.3) อุปกรณ์...
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มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(7.3.1) พอร์ ต แบบ 10/100/1000 Mbps จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ
26 พอร์ตแต่ละพอร์ตสำมำรถจ่ำยกระแสไฟตำมมำตรฐำน
IEEE802.3af ได้
(7.3.2) พอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 1000 Base-T
(7.3.3) หน่วยควำมจำหลักขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
(7.3.4) หน่ ว ยควำมจ ำแบบ Flash Memory ขนำดไม่ น้ อ ยกว่ ำ
16 MB
(7.3.5) สำมำรถทำ Port Aggregation ตำมมำตรฐำน IEEE802.3ad ได้
(7.3.6) สำมำรถทำ Port Mirror และ VLAN Mirror ได้
(7.3.7) สำมำรถป้ อ งกั น กำรโจมตี แ บบ Broadcast Storm
Multicast Storm และ Unicast Storm ได้
(7.3.8) สำมำรถบริหำรและจัดกำรอุปกรณ์ด้วย SNMP, TFTP และ
Syslog ได้
(7.4) เครื่องควบคุมอุปกรณ์ (CONTROL SYSTEM) จำนวน 1 ชุด มีคุณลั กษณะ
เฉพำะดังนี้
(7.4.1) เป็นเครื่องควบคุมอุปกรณ์ที่มีช่องเชื่อมต่ออย่ำงน้อยดังนี้
- ช่อง HDMI OUT ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- ช่อง USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
(7.4.2) สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยที่ควำมเร็ว 10/100/1000Mbps
(7.4.3) ไฟแอลอีดีแสดงสถำนกำรณ์ทำงำน
(7.5) อุปกรณ์สลับสัญญาณและกระจายสัญญาณภาพแบบ HDMI จำนวน
1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(7.5.1) เป็นอุปกรณ์สำหรับสลับสัญญำณภำพและกระจำยสั ญญำณ
ภำพแบบ HDMI เพื่อส่งสัญญำณภำพ HDMI และ VGA ไปยัง
จอภำพส่วนต่ำง ๆ ทั้งหมด โดยสำมำรถกระจำยสัญญำณภำพ
ดิ จิ ตอลแบบ HDMI ไปแสดงบนจอภำพโต๊ ะประชุ ม
คณะรัฐมนตรีอย่ำงน้อย 61 จอภำพ และสำมำรถแสดงภำพ
Preview และภำพที่กำลังนำเสนอในห้องควบคุมทั้ง 2 ห้องได้
(7.5.2) ร อ ง รั บ Ultra HD/ 4K 4096x2160, 3840x2160 30 Hz
ที่ 4:4:4 และ 60Hz ที่ 4:4:4 หรือดีกว่ำ
(7.5.3) รองรับควำมละเอียดระดับ SD, HD, and VESA (VGA, SVGA,
XGA, WXGA, SXGA, UXGA หรือดีกว่ำ
(7.5.4) ระบบจัดกำร EDID
(7.5.5) ช่องต่อสัญญำณควบคุมแบบ IR และ RS-232 หรือดีกว่ำ
(7.6) เครื่องแปลงสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะ
ดังนี้
(7.6.1) รองรับค่ำควำมละเอียดของสั ญญำณวีดีโอที่ 1080p, 720p
และ 480p ได้เป็นอย่ำงน้อย
(7.6.2) Bandwidth...
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(7.6.3) มีช่องเชื่อมต่ออย่ำงน้อย ดังนี้
- ช่องต่อสัญญำณ HDMI OUT ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- ช่องต่อสัญญำณ HDBaseT IN ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
(7.7) เครื่องรับสัญญาณ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(7.7.1) เป็นเครื่องรับ HDMI และ IR ผ่ ำนสำยสั ญญำณเครื อข่ ำยที่
1080p ได้ไกล 70 เมตร
(7.7.2) สำมำรถรับสัญญำณวิดีโอได้ถึง 4K / UHD
(7.7.3) รองรับมำตรฐำน HDCP
(7.7.4) มีช่องเชื่อมต่ออย่ำงน้อย ดังนี้
- ช่องต่อสัญญำณ HDMI OUT ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- ช่องต่อสัญญำณ IR IN ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- ช่องต่อสัญญำณ HDBaseT IN ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
(7.8) เครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(7.8.1) เป็ นเครื่ องส่ งสั ญ ญำณ HDMI และ IR ผ่ ำนสำยสั ญ ญำณ
เครือข่ำยที่ 1080p ได้ไกล 70 เมตร
(7.8.2) สำมำรถส่งสัญญำณวิดีโอได้ถึง 4K / UHD
(7.8.3) รองรับมำตรฐำน HDCP
(7.8.4) มีช่องเชื่อมต่ออย่ำงน้อย ดังนี้
- ช่องต่อสัญญำณ HDMI IN ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- ช่องต่อสัญญำณ HDBaseT OUT ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
(7.9) จอภาพสาหรับแสดงผลภาพและเสียง จำนวน 4 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะ
ดังนี้
(7.9.1) เป็นจอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 23 นิ้ว
(7.9.2) สำมำรถรับสัญญำณภำพและเสียงที่จัดหำในครั้งนี้ได้
(7.9.3) ควำมละเอียดของจอภำพสูงสุดไม่น้อยกว่ำ WXGA
(7.9.4) มีช่องต่อสัญญำณภำพ VGA ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง และ HDMI
หรือ Displayport ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
(7.9.5) สำมำรถแสดงภำพ Preview และภำพที่กำลังนำเสนอได้
(8) ระบบควบคุม สำมำรถดำเนินกำรได้ดังนี้
(8.1) สำมำรถควบคุมกล้องทั้งหมดได้และเลือกตำแหน่งที่ดีที่สุดของภำพได้
ตั้งค่ำไว้อัตโนมัติ
(8.2) สำมำรถควบคุมกล้องและภำพเองได้ด้วยเจ้ำหน้ำที่ สลค.
(8.3) สำมำรถควบคุมกำรตัดต่อสัญญำณภำพได้
(8.4) สำมำรถควบคุมเสียงห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
(8.5) มีระบบป้องกันด้วย Password แบบ Multi Level
(8.6) สำมำรถควบคุมและแสดงผลไมโครโฟนได้ทุกตัว
(8.7) สัญญำณเปิด/ปิดประชุม (เสียงออด)
(8.8) สำมำรถแสดงผลกำรท ำงำนของไมโครโฟนในรู ปแบบ LED ได้ ในรู ป
ผังตำแหน่งไมโครโฟน
(5.2.3) ระบบ...
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(1) จอแสดงผลส่วนกลาง (LED Display) พร้อมเครื่องควบคุม จำนวน 1 ชุด
มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อยดังนี้
(1.1) จอแสดงผลเป็นแบบ LED ประเภท Black SMD โดยเมื่อประกอบเป็น
จอมีขนำดประมำณ 3.8 x 1.4 เมตร
(1.2) มีพิกเซลขนำด 1.58 มม. หรือดีกว่ำ
(1.3) LED Module ส่วนย่อยมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 304 x 304 พิกเซล
(1.4) กำรประมวลผลสีที่ 16 บิต หรือดีกว่ำ
(1.5) อำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 80,000 ชั่วโมง ที่ควำมสว่ำงร้อยละ 50
(1.6) มีควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 880 nits
(1.7) LED Module ได้ รั บ กำรออกแบบให้ มี จ ำนวนจุ ด ภำพ (Pixels)
ที่สำมำรถประมวลผลภำพให้มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 280 trillion
(1.8) เป็ น ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน CE หรือ UL หรือ FCC
หรือ RoHS หรือ WEE หรือ REACH
(2) อุปกรณ์นาส่งข้อมูล จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
(2.1) เป็นระบบนำเสนอแบบไร้สำยช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถแชร์สิ่งที่อยู่บนแล็ปท็อป
หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยตรงบนหน้ำจอกำรนำเสนอ
(2.2) เครื่ อ งส่ ง สำมำรถรองรั บ ปฏิ บั ติ ก ำร Windows XP / 7 / 8 / 10
และ Apple Mac ได้เป็นอย่ำงน้อย
(2.3) Mirror Transmission รองรับ Android และ iOS ใช้งำนโดยไม่ต้องติดตั้ง
ซอร์ฟแวร์ในเครื่องผู้ใช้งำน
(2.4) มีระบบปฏิบัติกำร Android 4.0 ขึ้นไป
(2.5) สำมำรถส่งสัญญำณไปยังหน้ำจอแสดงผลโดยผ่ำน InterActive Button
(2.6) สำมำรถนำเสนอได้ครั้งละ 2 หน้ำจอพร้อมกันและรองรับผู้ใช้งำนสูงสุด
8 กำรเชื่อมต่อ
(2.7) สำมำรถวำด-เขียนข้อควำมลงบนจอแสดงผลได้ โดยใช้เมำส์เป็นตัวควบคุม
(2.8) รองรั บ Code Video H.264, H.265, VP8, RV, WMV, AVS, S.263,
MPEG4 ได้เป็นอย่ำงน้อย
(2.9) มีควำมละเอียดของภำพที่ 1080p หรือดีกว่ำ
(2.10) มีกำรเข้ำรหัสเพื่อป้องกันกำรใช้งำน
(2.11) Center Processor Cortex A17 x 4 หรือเทียบเท่ำ หรือดีกว่ำ
(2.12) มี Storage ไม่น้อยกว่ำ 8G
(2.13) มีช่องเชื่อมต่อ Ethernet (RJ45) อย่ำงน้อย 1 ช่อง
(2.14) มีช่องเชื่อมต่อ USB อย่ำงน้อย 1 ช่อง
(3) เครื่องประมวลผลภาพ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(3.1) เป็นเครื่องประมวลผล พร้อม Video Mixer
(3.2) รองรับควำมละเอียด 4K
(3.3) รองรั บ วี ดี โ ออิ น พุ ท ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ 16 อิ น พุ ท และวี ดี โ อเอำท์ พุ ท ได้
ไม่น้อยกว่ำ 8 เอำต์พุต
(3.4) รองรับ...
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(3.5) รองรับ SD / HD / 3G SDI ได้เป็นอย่ำงน้อย
(3.6) มีระบบควบคุมกำรจัดกำรซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
(4) อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(4.1) การบันทึกภาพ
(4.1.1) สำมำรถรองรับควำมละเอียดวีดีโอ 720*480, 720*576(30p),
1280*720(30p), 1920*1080p ได้เป็นอย่ำงน้อย
(4.1.2) มีช่องต่อสัญญำณแบบ HDMI ทั้งขำเข้ำและขำออก
(4.1.3) บีบอัดไฟล์คุณภำพสูงด้วยเทคโนโลยี H.264 หรือดีกว่ำ
(4.1.4) สำมำรถเลือกบันทึกควำมละเอียดได้ทั้ง 720p และ 1080p
(4.2) การบันทึกเสียง
(4.2.1) สำมำรถบันทึกเสียงในรูปแบบ MP3 และ WAV ได้เป็นอย่ำงน้อย
(4.2.2) สำมำรถบันทึกเสียงแบบ Solid-State หรือดีกว่ำ
(4.2.3) มีช่อง CF Card หรือ SD หรือดีกว่ำ
(4.2.4) มีช่องต่อเสียงแบบดิจิตอล ทั้งขำเข้ำและขำออก
(4.2.5) มีช่องต่อ RS-232C เพื่อควบคุมกำรทำงำนของเครื่อ งจำก
ภำยนอกได้
(4.2.6) มีหน้ำจอและปุ่มควบคุมกำรทำงำนที่ด้ำนหน้ำเครื่อง
(5) เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(5.1) เป็นเครื่องฉำยภำพชนิด DLP 1 chip หรือดีกว่ำ
(5.2) สำมำรถรับสัญญำณระดับ Full HD (1920 x 1080p หรือดีกว่ำ
(5.3) สำมำรถรองรับสัญญำณ VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+,SXGA,
SXGA+ ,UXGA,WSXGA+, Full HD ได้เป็นอย่ำงน้อย
(5.4) ให้ควำมสว่ำงในกำรฉำยภำพไม่น้อยกว่ำ 4000 ANSI Lumens
(5.5) สำมำรถต่อเชื่ อมกั บ คอมพิว เตอร์ 3 Input แบ่งเป็น D-Sub Mini
15 pin จำนวน 1 Input HDMI จำนวน 2 Input
(5.6) มีช่องสัญญำณเสียงเข้ำ Stereo Mini Jack 1 Input, Microphone
1 Input และสัญญำณเสียงออก Stereo Mini Jack 1 Output
(5.7) สำมำรถฉำยภำพได้ ตั้ งแต่ ขนำด 30 - 300 นิ้ ว ที่ ระยะฉำย 1 - 10 เมตร
หรือดีกว่ำ
(5.8) หลอดไฟมีอำยุกำรใช้งำนปกติ ยำวนำนถึง 3,500 ชั่วโมงและสำมำรถ
ปรั บ กำรท ำงำนของหลอดไฟให้ เ ป็ น ระบบประหยั ด พลั ง งำน
“Eco-mode ทำให้อำยุกำรใช้งำนของหลอดเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ชั่วโมง”
โดยปรั บ ได้ ง่ ำ ยด้ ว ยปุ่ ม ที่ รี โ มทคอนโทรลไม่ ต้ อ งเข้ ำ ค้ น หำในเมนู
(lamp mode)
(5.9) อัตรำควำมคมชัดของภำพ (Contrast Ratio) 10000 : 1 หรือดีกว่ำ
(5.10) ออกแบบและจั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ ใ ห้ เ หมำะสมกั บสถำนที่ ตั ว อย่ ำ งเช่น
เลื่ อ นเก็ บ ด้ ว ยมอเตอร์ ไ ฟฟ้ ำ ทั้ ง นี้ ผู้ ซื้ อ ต้ อ งเสนอแบบต่ อ สลค.
ก่อนดำเนินกำร
(6) จอรับภำพ...
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(6.1) เป็นจอรับภำพแบบชนิดควบคุมกำรขึ้นลงของจอภำพ และม้วนเก็บ
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ
(6.2) มอเตอร์ไฟฟ้ำ เป็นชนิดที่สำมำรถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสำมำรถควบคุม
กำรหยุดของจอได้ทุกตำแหน่ง
(6.3) เนื้อจอสีขำว ทำจำกวัสดุ Fiber ด้ำนหลังเคลือบสีดำทนต่อกำรฉีกขำด
ป้องกันกำรติดไฟและสำมำรถทำควำมสะอำดได้
(6.4) กระบอกจอออกแบบให้สำมำรถติดตั้งกับผนังหรือเพดำน
(6.5) ใช้ไฟฟ้ำ 220 Volt 50 Hz
(6.6) มี ร ะบบป้ อ งกั น กำร Overload และตั ด ไฟฟ้ ำ อั ต โนมั ติ เพื่ อ ป้ อ งกั น
กำรเสียหำยของมอเตอร์
(6.7) เนื้อผ้ำจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0) Cine Mat (Gain 2.0)
High Definition (Gain 3.0)
(7) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 61 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(7.1) มี ห น่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ Core i5 ท ำงำนที่ ค วำมถี่
สัญญำณนำฬิกำไม่ต่ำกว่ำ 3.4 GHz
(7.2) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
(7.3) ฮำร์ ด ดิ ส ก์ มี ค วำมจุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ 500 GB SATA หรื อ ดี ก ว่ ำ
และมีควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 7,200 รอบต่อนำที
(7.4) มีช่องสำหรับเชื่อมต่ออย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(7.4.1) มีพอร์ต USB จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ports เป็นชนิด USB 3.0
หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 5 ports
(7.4.2) มีช่องเสียบ microphone/headphone อยู่ทำงด้ำนหน้ำเครื่อง
(7.4.3) มีช่องสำหรับเชื่อมกับจอภำพ VGA Port จำนวนไม่น้อยกว่ำ
1 port และ DisplayPort หรือ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่ำ
2 ports
(7.5) มี ข นำดเล็ ก ส ำหรั บ ไว้ ใ ต้ โ ต๊ ะ ประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ หมำะสม
(Slim Tower) มีขนำดของตัวเครื่องไม่เกิน 9.5 x 28 x 30 เซนติเมตร
(กว้ำง x ยำว x สูง(ลึก))
(8) จอภาพแบบสัมผัสพร้อมลิฟต์ยกจอ จำนวน 39 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(8.1) จอภำพ
(8.1.1) เป็นจอภำพ LCD/LED ขนำดระหว่ำง 15-16 นิ้ว
(8.1.2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อใช้งำนโดยระบบสัมผัส
(8.1.3) สำมำรถสั่งกำรคอมพิวเตอร์โดยกำรสัมผัส ไม่ต้องใช้คีย์บอร์ด
หรือเมำส์
(8.1.4) สำมำรถควบคุมกำรทำงำนได้ด้ว ยโหมด RS-232, Manual
หรือ Remote
(8.1.5) มี พ อร์ ต อย่ ำ งน้ อ ยดั ง นี้ ได้ แ ก่ HDMI หรื อ DisplayPort
1 พอร์ต และ VGA 1 พอร์ต
(8.1.6) เป็นผลิตภัณฑ์...
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CE หรือ IEC หรือ มอก.
(8.2) ระบบลิฟต์ยกสำหรับจอภำพแบบสัมผัส
(8.2.1) ปรับแต่งโต๊ะประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตั้ง ลิฟต์ยกจอภำพ
แบบสัมผัส จำนวน 39 ชุด
- เจำะโต๊ะประชุมตำมขนำดของลิฟต์ยกจอ
- จัดเก็บ ลิ ฟต์ ส ำหรับยกจอภำพแบบสั มผั ส ไว้ภ ำยในโต๊ะ
ประชุมที่ปรับแต่งหรือเจำะโต๊ะ
- ขอบของร่องเจำะจะต้องตกแต่งผิวให้ เรียบร้อย ทำสี ให้
กลมกลืนกับวัสดุเดิม
- หำกลิฟต์ที่ติดตั้งยำวกว่ำบำนบังใบใต้โต๊ะ ให้ทำบำนบังใบ
ปิดทับโดยใช้วัสดุเดียวกับบำนเดิม
- จัดทำช่องระบำยควำมร้อนอย่ำงดี
- ติดตั้งระบบควบคุมกำรทำงำนของลิฟต์ยกจอซึ่งสำมำรถ
เลื อกสั่ งกำรที่ ลิ ฟต์ โ ดยตรง หรือควบคุมกำรทำงำนจำก
ระยะไกลได้แบบอัตโนมัติ
- มีเสียงในขณะลิฟต์ทำงำนดังได้ไม่เกิน 70 dB เมื่อวัดจำก
ระยะห่ำงจำกตัวลิฟต์ 1 เมตร
(8.2.2) ติดตั้ง Case CPU ภำยใต้โต๊ะประชุมฯ จำนวน 39 ชุด
- จัดทำกล่องสำหรับติดตั้ง Case CPU ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่จัดหำ
- ติดตั้งกล่อง Case CPU ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จัดทำไว้
ใต้โต๊ะประชุมคณะรัฐมนตรี ให้เรียบร้อยและแข็งแรง
- จัดทำช่องระบำยควำมร้อนอย่ำงดี
(8.3) ติดตั้งจอภำพแบบสัมผัสในลิฟต์ยกจอ โดยต้องสำมำรถทำงำนร่วมกัน
ได้เป็นอย่ำงดี
(9) จอภาพแบบสัมผัส จำนวน 22 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(9.1) เป็นจอภำพ LCD/LED ขนำดระหว่ำง 15-16 นิ้ว
(9.2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อใช้งำนโดยระบบสัมผัส
(9.3) สำมำรถสั่งกำรคอมพิวเตอร์โดยกำรสัมผัส ไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดหรือเมำส์
(9.5) มี พ อร์ ต อย่ ำ งน้ อ ยดั ง นี้ ได้ แ ก่ HDMI หรื อ DisplayPort 1 พอร์ ต
และ VGA 1 พอร์ต
(9.6) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน FCC หรือ UL หรือ CE หรือ
IEC หรือ มอก.
(10) จอภาพ LCD หรือ LED จำนวน 7 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(10.1) จอภำพ LED มีขนำดระหว่ำง 50-60 นิ้ว
(10.2) มีควำมละเอียดภำพระดับ 1920x1080 จุด หรือดีกว่ำ
(10.3) มีควำมสว่ำงของจอภำพ (Brightness) ไม่น้อยกว่ำ 400 cd/m²
(10.4) มีอัตรำส่วนของภำพ (Screen Aspect Ration) ไม่น้อยกว่ำ 16:9
(11) เครื่อง...

- 22 (11) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สาหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ
จำนวน 8 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
(11.1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
(11.1.1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน (10 core) ต้องมีควำมเร็วสั ญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz หรือ
(11.1.2) ในกรณี ที่ มี จ ำนวนแกนหลั ก (core) จ ำนวนไม่ น้ อยกว่ ำ
2 แกนหลั ก (2 core) และมี ห น่ ว ยควำมจ ำแบบ Smart
Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.7 GHz หรือ
(11.1.3) ในกรณี ที่ มี จ ำนวนแกนหลั ก (core) จ ำนวนไม่ น้ อยกว่ ำ
2 แกนหลั ก (2 core) และมี ห น่ ว ยควำมจ ำแบบ Smart
Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz
(11.2) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
(11.3) มีห น่ว ยจัดเก็บข้ อ มูล (Hard disk) ขนำดควำมจุไ ม่น้ อ ยกว่ำ 1 TB
จำนวน 1 หน่วย
(11.4) มีจอภำพชนิด WXGA หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว
(11.5) มี DVD-RW แบบ Internal หรือ External หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
(11.6) มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ ำ ย ( Network Interface) แ บ บ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
(11.7) สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(11.8) มีเมำส์
(11.9) มี ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก ำร (Operating System) Microsoft
Windows รุ่นล่ำสุด แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
(12) เครื่องเล่น Blu–ray จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(12.1) สำมำรถเล่ น แผ่ น BD-ROM/BD-R/BD-R DVD-Video/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+R
(12.2) มี ช่ อ งจ่ ำ ยสั ญ ญำณ HDMI Output, optical Output, analogue
audio output
(13) อุปกรณ์นาเข้าข้อมูล (Mini Wireless Keyboard) จำนวน 61 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะ
ดังนี้
(13.1) เป็นอุปกรณ์นำเข้ำข้อมูล (Keyboard) ขนำดเล็กกะทัดรัด มีรูปแบบ
และจำนวนแป้นพิมพ์เหมือนคีย์บอร์ดปกติ
(13.2) เชื่ อ มต่ อ กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยระบบไร้ ส ำย ผ่ ำ นอุ ป กรณ์
รับสัญญำณ (Receiver)
(13.3) รองรับระบบปฏิบัติกำร Windows ได้เป็นอย่ำงน้อย
(14) อุปกรณ์...

- 23 (14) อุปกรณ์นาเข้าข้อมูล (Wireless Mouse) จำนวน 61 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(14.1) เป็นอุปกรณ์นำเข้ำข้อมูล (61) ขนำดเล็กกะทัดรัด
(14.2) เชื่ อ มต่ อ กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยระบบไร้ ส ำย ผ่ ำ นอุ ป กรณ์
รับสัญญำณ (Receiver)
(14.3) รองรับระบบปฏิบัติกำร Windows ได้เป็นอย่ำงน้อย
(15) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(15.1) เป็นเครื่องฉำยภำพ 3 มิติ สำมำรถถ่ำยทอดสัญญำณภำพจำกเอกสำร
รูปภำพ หนังสือ และวัตถุได้
(15.2) หัวกล้องใช้เทคโนโลยี CMOS ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1/3 นิ้ว
(15.3) มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 5,000,000 pixels
(15.4) สำมำรถขยำยภำพแบบ Optical ได้ 9x และแบบ Digital หรื อ
Electrical ได้ 20x
(15.5) มีไฟส่องสว่ำงชนิด LED
(15.6) มีอัตรำกำรเคลื่อนไหวภำพไม่น้อยกว่ำ 25 เฟรมต่อวินำที
(15.7) มีช่องต่อสัญญำณต่ำง ๆ ดังนี้
(15.7.1) ช่องต่อสัญญำณ Input ได้แก่ VGA, Audio และ HDMI
(15.7.2) ช่องต่อสัญญำณ Output ได้แก่ VGA, Audio และ HDMI
(15.7.3) ช่องต่อสัญญำณอื่น ได้แก่ USB
5.2.4 ระบบกล้อง จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) เครื่องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(1.1) สำมำรถควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ไม่น้อยกว่ำ 100 กล้อง
(1.2) สำมำรถเชื่อมต่อแบบ RS-232 หรือ RS-422 หรือ RS-485 หรือดีกว่ำ
(1.3) มีคันโยกสำหรับควบคุมกล้อง
(1.4) มีหน้ำจอแสดงผลแบบ LCD
(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 8 ตัว มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(2.1) เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดหมุนส่ำย ก้ม-เงย และซูม ระบบ IP
(2.2) มีตัวรับภำพชนิด CMOS ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1/2.7 นิ้ว
(2.3) มีควำมละเอียดของภำพไม่น้ อยกว่ำ 1920x1080 จุด ที่ 30 ภำพ
ต่อวินำทีหรือดีกว่ำ
(2.4) อัตรำกำรขยำยของเลนส์แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่ำ 20 เท่ำ
(2.5) สำมำรถหมุนได้ 170 องศำ และปรับขึ้นได้ 90 องศำ ลงได้ 30 องศำ
เป็น อย่ำงน้อย
(2.6) มีระบบกำรบีบอัดภำพแบบ H.264, H.265 และ MJPEG Streaming
หรือดีกว่ำ
(2.7) สำมำรถกำหนดตำแหน่งล่วงหน้ำ (Preset Serial or IP) ได้อย่ำงน้อย
200 ตำแหน่ง
(3) ชุดผสมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(3.1) เป็นเครื่องควบคุมและสลับสัญญำณภำพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(3.2) มีปุ่มเมนูที่ด้ำนหน้ำเครื่อง
(3.3) มีช่อง...
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และขำออกจำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 ช่องสัญญำณ
(3.4) สำมำรถเชื่อมต่อ RS-232 หรือ RS-422 ได้
(3.5) วีดีโอรองรับกำรประมวลผลแบบ 4: 4: 4 10 บิต
(3.6) มีหน้ำจอ LCD จำนวน 1 จอ ที่สำมำรถแสดงภำพ Preview หรือภำพ
จำกกล้องวงจรปิดที่กำลังนำเสนอ
(3.7) มีช่องสำหรับเชื่อมต่ออย่ำงน้อยดังนี้
(3.7.1) HDMI IN จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ
(3.7.2) Ethernet LAN (RJ45) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
(3.8) มีปุ่มฟังก์ชั่นกำรทำงำนต่ำงๆ ที่ด้ำนหน้ำเครื่อง
(3.9) มีช่องสำหรับส่งสัญญำณภำพเพื่อแสดงภำพในลักษณะ Multiview
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
(4) จอภาพ LCD หรือ LED จำนวน 5 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(4.1) จอภำพ LED มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 23 นิ้ว
(4.2) มีควำมละเอียดภำพระดับ FHD, 1920x1080 จุด หรือดีกว่ำ
(4.3) มีควำมสว่ำงของจอภำพ (Brightness) ไม่น้อยกว่ำ 200 cd/m²
(4.4) มีอัตรำ Contrast Ratio 1,000 : 1 หรือดีกว่ำ
(4.5) มีอัตรำส่วนของภำพ (Screen Aspect Ration) ไม่น้อยกว่ำ 16:9
5.2.5 ระบบประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับควบคุมระบบ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะ
ดังนี้
(1.1) มีหน่วยประมวลผลกลำงแบบ Core I5 ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 2.5 GHz หรือ
หน่วยประมวลผลกลำงแบบใหม่ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำหรือสูงกว่ำ
(1.2) มีหน่วยควำมจำแบบ DDR3 จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 GB
(1.3) มี Hard Disk ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB ควำมเร็วกำรอ่ำนไม่น้อยกว่ำ
7200 RPM
(1.4) มี DVD-Writer จำนวน 1 ชุด
(1.5) มีจอภำพแบบ LED ขนำด18 นิ้ว หรือดีกว่ำ ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ
1280 x 1024, 1366 x 768 จุด หรือดีกว่ำ
(1.6) Ethernet มีพอร์ทเชื่อมต่อ(LAN)กับระบบเครือข่ำยมำตรฐำน RJ-45
อย่ำงน้อย 1 พอร์ต
(1.7) USB ไม่น้อยกว่ำ 5 พอร์ต
(1.8) มี Keyboard และ Mouse ยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง และเชื่อมต่อกับ
ตัวเครื่องแบบ USB
(1.9) ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 10 หรือดีกว่ำพร้อม ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย
(1.10) มีซอฟท์แวร์บริหำรจัดกำรสำหรับระบบประชำสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
(1.11) ซอฟท์แวร์รองรับกำรใช้งำนกับ Microsoft Windows 7 ได้เป็นอย่ำงน้อย
(1.12) สำมำรถ Monitor กำรท ำงำนของอุ ป กร ณ์ แ สดง ข้ อ มู ล สื่ อ
ประชำสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) เครื่องเล่น...

- 25 (2) เครื่องเล่นภาพประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(2.1) เป็นเครื่องเล่นใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลภำพและเสียง
(2.2) มีคุณภำพของสัญญำณในระดับ Full HD
(2.3) สำมำรถรองรับโหมดกำรแสดงของจอได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
(2.4) มีช่องสัญญำณออกแบบ HDMI และ VGA
(2.5) รองรับไฟล์ภำพนิ่งแบบ JPEG, PNG, GIF,BMP ได้เป็นอย่ำงน้อย
(2.6) รองรับไฟล์วีดีโอแบบ WMV, AVI, FLV, MPEG, MP4 ได้เป็นอย่ำงน้อย
(2.7) ควบคุมผ่ำนเครือข่ำยแบบ Ethernet (RJ-45)
(2.8) ควำมจุข้อมูลภำยในไม่น้อยกว่ำ 2 GB
(2.9) รองรั บ กำรเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ แ บบไร้ ส ำย (WIFI) มำตรฐำน IEEE
802.11 b/g/n
(3) จอภาพแบบ LCD/LED TV ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 40 นิ้ ว จ ำนวน 5 เครื่ อ ง
มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(3.1) เป็นจอภำพแบบ LED TV ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว
(3.2) ควำมละเอียดภำพไม่น้อยกว่ำ 1920 x 1080 จุด
(3.3) มีช่องต่อสัญญำณ HDMI และ USB อย่ำงละ 1 ช่อง
(3.4) สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
(4) ขายึดจอภาพ LCD/LED TV จำนวน 5 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะดังนี้
(4.1) วัสดุมีควำมแข็งแรง ผลิตจำกแผ่นเหล็กปั้มขึ้นรูป สำหรับรับน้ำหนัก
จอภำพแบบ LCD/LED
(4.2) วัสดุมีควำมคงทนแข็งแรงทั่วทั้งแผ่นชุดยึดติดกับจอภำพ LCD/LED TV
(5) เดินสำยสัญญำณ UTP Cat6 และระบบไฟฟ้ำเชื่อมต่อระบบประชำสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่ำ 5 จุด
5.2.6 ปรับปรุงสถานที่และติดตั้งระบบ จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) ปรับปรุงผิวและบริเวณภายในโต๊ะประชุม
(1.1) ผู้ ข ำยต้ อ งออกแบบและน ำเสนอต่ อ สลค. เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ
ก่อนดำเนินกำร
(1.2) ผู้ ขำยต้องไม่ทำให้ พื้นผิว และบริเวณโต๊ะได้รับควำมชำรุดบกพร่อง
หำกผู้ ข ำยด ำเนิ น กำรหรื อ กระท ำกำรใดให้ เ สี ย หำย ผู้ ข ำยจะต้ อ ง
ซ่อมแซมให้เหมือนเดิม
(1.3) จัดทำบนโต๊ะประชุมดังนี้
(1.3.1) บนโต๊ ะ ประชุ ม ของคณะรั ฐ มนตรี ต้อ งสำมำรถด ำเนิ นกำร
อ ย่ ำ ง น้ อ ย ไ ด้ แ ก่ มี ก ร อ บ แ ส ด ง ต ำ แ ห น่ ง แ ล ะ ชื่ อ
ของคณะรั ฐ มนตรี กำรเลื อ กแสดงข้ อ มู ล บนจอภำพ
กำรเลื่อนลิฟต์ยกจอภำพ
(1.3.2) บนโต๊ะประชุมของผู้เข้ำร่วมประชุมและผู้ชี้แจงต้องสำมำรถ
ดำเนินกำรอย่ำงน้อย ได้แก่ มีกรอบแสดงตำแหน่งและชื่อ
ของคณะรัฐมนตรี กำรเลือกแสดงข้อมูลบนจอภำพ
ทั้งนี้ กำรเลือกแสดงข้อมูลบนจอภำพ และกำรเลื่อนลิฟต์ยกจอภำพ
จะต้องสำมำรถเลือกได้จำก LCD
(2) ปรับปรุง...
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(2.1) ผู้ ข ำยต้ อ งออกแบบและน ำเสนอต่ อ สลค. เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ
ก่อนดำเนินกำร
(2.2) ผู้ ขำยต้องไม่ทำให้ พื้นผิว และบริเวณโต๊ะได้รับควำมชำรุดบกพร่อง
หำกผู้ ข ำยด ำเนิ น กำรหรื อ กระท ำกำรใดให้ เ สี ย หำย ผู้ ข ำยจะต้ อ ง
ซ่อมแซมให้เหมือนเดิม
(3) งานรื้อถอนและติดตั้งระบบ
(3.1) งานรื้อถอน
ผู้ ข ำ ย ต้ อ ง รื้ อ ถ อ น อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เ ท ศ
และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเดิมที่ติดตั้งภำยใน
ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อำทิ สำย LAN สำยสัญญำณระบบภำพและ
เสียง และอุปกรณ์อื่น ๆ รวมทั้งที่ติดตั้งในตู้ Rack ที่ห้องควบคุมทั้งหมด
(3.2) งานติดตั้งระบบ
ผู้ขำยต้องติดตั้งระบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ที่ จั ด ห ำ ใ น ค รั้ ง นี้ ทั้ ง ห ม ด ต ำ ม ที่
สลค. กำหนดให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงดี โดยมี คุณลักษณะเฉพำะ
อย่ำงน้อยดังนี้
(3.2.1) ติ ด ตั้ ง สำยสั ญ ญำณเครื อ ข่ ำ ย (LAN) แบบ UTP CAT6
(เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ LINK หรื อ KLOTZ หรื อ AMP
หรือ EURO CABLE หรือ HOSIWELL) เพื่อเชื่อมต่อระหว่ำง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหำในครั้งนี้กับระบบเครือข่ำยของ สลค.
(3.2.2) ติ ด ตั้ ง สำย Patch Cord ในตู้ Rack เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ ำ ง
Patch Panel กับ Switch และติดตั้งที่ Outlet เพื่อเชื่อมต่อ
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
(3.2.3) ติดตั้ง Patch Panel ชนิด 24 พอร์ต ในตู้ Rack จำนวน 3 ชุด
เพื่อทดแทนชุดเดิม
(3.2.4) สำยสัญญำณภำพเป็นแบบ HDMI หรือเทียบเท่ำ หรือดีกว่ำ
(3.2.5) กำรเชื่ อ มต่ อ สำยสั ญ ญำณภำพเป็ น รู ป แบบ HDBaseT
หรือเทียบเท่ำ หรือดีกว่ำ
(3.2.6) ติดป้ำยชื่อ (label) ที่สำยสัญญำณทั้งหมด โดยติดที่ต้นทำง
และปลำยทำงตำมรูปแบบที่ สลค. กำหนด
(3.2.7) จัดทำรำยงำนผลกำรทดสอบสำยสัญญำณที่ติดตั้งในครั้งนี้
(3.2.8) สำยสัญญำณเชื่อมต่อระหว่ำงเครื่องรับหรือส่งสัญญำณภำพ
กับจอภำพบนโต๊ะประชุมต้องเป็นสำยสำเร็จรูป
5.2.7 การฝึกอบรม
(1) ผู้ ข ำยจะต้ อ งเสนอแผนกำรฝึ ก อบรมควำมรู้ ใ ห้ กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข อง สลค.
พร้ อมฝึ กอบรมอุ ป กรณ์ ทั้ งหมดให้ กั บผู้ ดู แลระบบและผู้ ปฏิ บั ติ งำนระบบของ สลค. ให้ ส ำมำรถใช้ ง ำนได้
โดยต้องจัดกำรฝึ กอบรม On-the-job training ให้กับเจ้ำหน้ำที่ ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งแบ่งเป็น
หมวดกำรอบรมใน 3 ระดับ ดังนี้
(1.1) ควำมเข้ำใจ...
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(1.2) กำรใช้งำนระบบ
(1.3) กำรบำรุงรักษำและแก้ปัญหำเบื้องต้น
ทั้งนี้ กำรฝึกอบรมจะต้องดำเนิน กำรก่อนกำรส่ งมอบงำนงวดสุดท้ำย โดยกำหนดระยะเวลำกำรฝึก อบรม
ภำคทฤษฎีไม่น้อยกว่ำ 1 วัน และภำคปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ 2 วัน ให้กับเจ้ำหน้ำที่ ของ สลค. จำนวนไม่น้อยกว่ำ
5 คน โดยผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมทั้งหมด อำทิ ค่ำสถำนที่จัดฝึกอบรม ค่ำอำหำร
ค่ำวิทยำกร ค่ำเอกสำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดฝึกอบรม
(2) จัดฝึกอบรมขณะใช้งำนจริง (Show Stand By) โดยร่วมปฏิบัติกำรใช้งำนจริง
กับเจ้ำหน้ำที่ของ สลค. ที่ได้รับมอบหมำยภำยหลังกำรส่งมอบงำน และฝึกอบรมเพิ่มเติมหำกได้รับกำรร้องขอ
จำก สลค. ในระหว่ำงกำรรับประกัน
5.2.8 งานเอกสารและคู่มือ
ผู้ ขำยต้องจั ดทำเอกสำรที่เป็นคู่มือทำงเทคนิคเฉพำะอุปกรณ์และเอกสำรอื่น ๆ
ที่จำเป็นมอบให้กับ สลค. โดยเอกสำรคู่มือต้องอยู่ในรูปแบบภำษำไทยเป็นหลัก หำกเอกสำรหรือคู่มือกำรใช้งำน
ฉบับใดไม่มีในรูปแบบภำษำไทย ผู้ขำยต้องจัดหำคู่มือที่เป็นภำษำอังกฤษทดแทนโดยต้องทำกำรแปลคู่มือเป็น
ภำษำไทยในส่วนของกำรใช้งำนหลักที่ สลค. จำเป็นต้องใช้งำนแนบร่วมด้วย โดยเอกสำรทั้งหมดจะต้องจัดทำ
เป็นรูปเล่มที่มีมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมแข็งแรง ทนทำน รวมทั้งคำสั่งโปรแกรม (Source Code) ที่พัฒนำ
ในกำรควบคุมระบบต่ำง ๆ และไฟล์ข้อมูลทั้งหมดบรรจุแผ่น CD/DVD อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) คู่มือทำงเทคนิคเฉพำะของอุปกรณ์ที่ส่งมอบทั้งหมด และคู่มือกำรบำรุงรักษำ
(Service Manual) โดยต้องประกอบด้วยขั้นตอนภำคปฏิบัติงำน (Instructions) ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย
รูปภำพหรือกรำฟิก ประกอบคำบรรยำยกำรทำงำนของอุปกรณ์ต่ำง ๆ จำนวน 10 เล่ม พร้อมไฟล์คู่มือชนิด
Microsoft Word จำนวน 1 ชุด
(2) เอกสำรกำรติดตั้งและกำหนดค่ำของระบบ จำนวน 10 เล่ม พร้อมไฟล์คู่มือ
ชนิด Microsoft Word จำนวน 1 ชุด
(3) แบบกำรติดตั้ง แบบกำรเชื่อมโยงระบบและอุปกรณ์ที่ตรงกับกำรติดตั้งจริง
(As Built Drawing) ขนำดไม่น้อยกว่ำ A3 จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์เอกสำรชนิด Visio (หรือไฟล์ชนิดอื่นที่
สลค. สำมำรถนำมำแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภำยหลัง) จำนวน 2 ชุด
(4) คู่มือกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น (Trouble Shooting) รำยละเอียดกำรติด ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 เล่ม พร้อมไฟล์คู่มือชนิด Microsoft Word จำนวน 1 ชุด
(5) คู่มือกำรบำรุงรักษำ (Service Manual) จำนวน 10 เล่ม พร้อมไฟล์คู่มือชนิด
Microsoft Word จำนวน 1 ชุด
(6) คู่มือโปรแกรมต่ำง ๆ จำนวน 10 เล่ม พร้อมไฟล์คู่มือชนิด Microsoft Word
จำนวน 1 ชุด
(7) รำยงำนผลกำรทดสอบค่ำต่ำง ๆ ของระบบ จำนวน 10 เล่ม พร้อมไฟล์คู่มือ
ชนิด Microsoft Word จำนวน 1 ชุด
(8) คู่มือเกี่ยวกับอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ของระบบทั้งหมดและวัสดุห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สูงกว่ำมำตรฐำนเวลำที่กำหนดจำนวน 10 เล่ม พร้อมไฟล์คู่มือ
ชนิด Microsoft Word จำนวน 1 ชุด
(5.3) เงื่อนไข...
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5.3.1 กำรติดตั้งและกำรส่งมอบระบบและอุปกรณ์ในแต่ละงวดงำนจะถือว่ำเสร็จสมบูรณ์
เมื่อมีกำรติดตั้งระบบและอุป กรณ์ กำรฝึ กอบรม กำรส่ งมอบเอกสำรและคู่มือ รวมทั้งกำรทดสอบใช้งำน
ของระบบและอุปกรณ์แล้วว่ำ สำมำรถใช้งำนได้เป็นอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ หำกตรวจพบว่ำไม่ สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำรของ สลค. ผู้ขำยจะต้องจัดหำระบบหรืออุปกรณ์ชุดใหม่ หรือจัดหำระบบหรือ
อุปกรณ์เพิ่มเติม หรือปรับปรุงระบบหรืออุปกรณ์ที่ส่งมอบในครั้งนี้ ให้สำมำรถใช้งำนได้เป็นอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ
โดยจะคิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติมจำก สลค. ไม่ได้
5.3.2 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะทดสอบและตรวจรับระบบและอุปกรณ์เมื่อ สลค.
ได้รับหนังสือแจ้งจำกผู้ขำยว่ำได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งมอบในแต่ละงวดงำน
5.3.3 ผู้ ข ำยต้ อ งจั ด ท ำสติ๊ ก เกอร์ อ ย่ ำ งดี ติ ด บนอุ ป กรณ์ ที่ ส่ ง มอบในครั้ ง นี้ ทุ ก รำยกำร
เครื่องละ 1 ชิ้น โดยข้อมูลบนสติ๊กเกอร์ อย่ำงน้อยต้องแสดงชื่อของบริษัทผู้ขำย Serial number เลขที่สัญญำ
ชื่อโครงกำร วันเริ่มและวันสิ้นสุดกำรรับประกันผลิตภัณฑ์
5.3.4 ผู้ขำยจะต้องเสนอแผนกำรตรวจรับพัสดุฯ และวิธีกำรทดสอบระบบและอุปกรณ์
เพื่อใช้ทำกำรตรวจรับพัสดุฯ ให้คณะกรรมกำรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน ก่อนส่งมอบงำนแต่ละงวด
5.3.5 ผู้ขำยจะต้องจัดหำอุปกรณ์สำหรับกำรตรวจรับอุปกรณ์ที่มีกำรตรวจสอบเสียงและภำพ
6. วิธีการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
7.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่ นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สลค. จะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
7.2 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่ นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ สลค. จะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ กำรทดสอบ และจะพิจำรณำจำกรำคำรวมต่ำสุด
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้ขำยจะต้องส่งมอบงำนทั้งหมดภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสั ญญำ โดยต้องแจ้ง
กำหนดเวลำส่งมอบงำนให้ สลค. ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันทำกำร ก่อนถึงกำหนดวัน
ส่งมอบงำนของแต่ละงวดงำน
9. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมำณที่ใช้สำหรับกำรประกวดรำคำในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 29,630,000 บำท
(ยี่สิบเก้ำล้ำนหกแสนสำมหมื่นบำทถ้วน)
10. การส่งมอบและการจ่ายเงิน
สลค. ตกลงจะชำระเงินโดยแบ่งกำรชำระเป็น 3 งวด ดังนี้
10.1 งวดที่ 1 ช ำระเงินจ ำนวนร้ อยละ 5 เมื่อผู้ ขำยส่ งมอบแผนกำรปฏิบั ติงำนภายใน 30 วั น
นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
10.2 งวดที่ 2 ชำระเงินจำนวนร้อยละ 75 เมื่อผู้ขำยส่งมอบงำนตำมข้อ 5.2.1-5.2.6 แล้วเสร็จภายใน
120 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
10.3 งวดที่ 3 ช ำระเงิน จ ำนวนร้ อยละ 20 เมื่อผู้ ขำยส่ งมอบงำนทั้งหมดและติดตั้ ง แล้ ว เสร็ จ
ภายใน 150 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
(11) กำรรับ...

- 29 11. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
11.1 ผู้ขำยต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด ดังนี้
11.1.1 ซอฟท์แวร์ และระบบที่นำเสนอให้สำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติ ในระยะเวลำ 1 ปี
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันที่ สลค. ตรวจรับสมบูรณ์ทั้งหมด
11.1.2 คำบเวลำกำรซ่ อ มแซมและกำรบ ำรุ ง รั ก ษำระบบ ได้ แ ก่ วั น จั น ทร์ – วั น ศุ ก ร์
ตั้งแต่ เวลำ 08.30 – 16.30 น. ให้สำมำรถใช้ งำนได้ดีตลอดระยะเวลำ 1 ปี โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใด ๆ และให้ มี
ช่ ำงผู้ ช ำนำญในกำรให้ บ ริ ก ำร Onsite Support ภำยในระยะเวลำ 4 ชั่ ว โมงท ำกำรนั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง
จำก สลค. และจะต้องดูแลบำรุงรักษำระบบอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
11.1.3 ผู้ขำยต้องจัดเจ้ำหน้ำที่ประจำ ณ ที่ทำกำรของผู้ว่ำจ้ำงในเวลำรำชกำร จำนวน 1 คน
อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลำประกันตำมสัญญำและ สลค. จะเป็นผู้กำหนดช่วงเวลำ และต้องมี
ศูนย์บริกำรรับแจ้ง (Help Desk Center) พร้อมให้บริกำรรับแจ้งและแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้ใช้งำนได้ตลอดเวลำ
24 ชั่วโมง โดยแจ้งหมำยเลขโทรศัพท์และระบบสื่อสำรอื่นๆ ที่ติดต่อได้
11.2 ผู้ขำยต้องดำเนินกำรแก้ไข/เปลี่ยนแปลงค่ำของอุปกรณ์ ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่เสนอในครั้งนี้ตำมคำขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงของ สลค. โดยไม่ชักช้ำและไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ
ทั้งสิ้นจำก สลค. ตลอดระยะเวลำกำรรับประกัน 1 ปี
12. การบริการบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ภายหลังสิ้นสุดการรับประกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรำยละเอียดของค่ำบริกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์
ที่เสนอหลังหมดประกันสัญญำหรือสิ้นสุดกำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่องในปีที่ 2, 3 และ 4 โดยกำหนด
คำบเวลำในกำรบำรุงรักษำระบบ ได้แก่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. ให้มีช่ำงผู้ชำนำญ
ในกำรให้บริกำร ทำหน้ำที่บำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลำดังกล่ำว และจะต้องดูแลบำรุงรักษำระบบไม่น้อยกว่ำปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ให้เสนอรำคำเป็นรำคำ
รวมต่อเดือนและรำคำรวมในแต่ละปี ซึ่งเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
13. เงื่อนไขอื่น ๆ
13.1 ในกรณีที่มีปัญหำหรือข้อสงสัยใด ๆ ในกำรปฏิบัติตำมขอบเขตของงำน (TOR) และเอกสำร
ประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ (e - bidding) ระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้ องประชุม
คณะรัฐมนตรี ให้ สลค. เป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของ สลค. ให้ถือเป็นที่สุด
13.2 เมื่อผู้ชนะกำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ส่งมอบงำน
ให้กับ สลค. และ สลค. ได้ดำเนินกำรตรวจรับงำนตำมโครงกำร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หำก สลค. ตรวจพบ
ในภำยหลังว่ำ ระบบหรืออุปกรณ์ ที่ส่งมอบในครั้งนี้มีกำรทำงำนที่ผิดพลำดหรือไม่เป็นไปตำมขอบเขตของงำน
ที่กำหนดไว้ ผู้ ขำยจะต้องจั ดหำระบบหรื ออุปกรณ์ชุดใหม่ให้ สลค. ภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 วัน และไม่ คิ ด
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น
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