
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  

          ๑. ความเป็นมา  
                      ปัจจุบันทิศทางการดําเนินการธุรกิจขององค์การฯ มีการดําเนินการในเชิงรุกและมกํีาลังการผลิตท่ีมีใน
อัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นทุกปี และมีความจําเป็นต้องติดต่อประสานงาน ส่งผลต่อการเดนิทางเพื่อมาประชุม คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างสํานักงานสูง 

          ๒. วัตถุประสงค์  
                      เพ่ือจัดทําและตดิตั้งอุปกรณ์ประชุมทงไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ สาํนักงาน อ.ส.ค.ภาค
ต่าง ๆ ใหส้ามารถรองรับการประชมุทางไกลได้ จะทําให้ประหยัดค่าใช้จา่ยและลดระยะเวลาในการเดินทาง 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดทุีป่ระกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                ๓.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ทีถู่กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                ๓.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์รว่มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์รว่มกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
                ๓.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รฐับาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคํีาสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุม้กันเช่นว่าน้ัน 
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญัญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งไดด้ําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(์e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ขององค์การฯบัญชกีลาง 
ที่เว็บไซต์ศูนยข้์อมูลจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                ๓.๗ คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
                       
          ๕. ระยะเวลาดําเนินการ  
                      ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                      งวดเดียว ภายใน ๓๐ วัน 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
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          ๘. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
                      สามารถสง่ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 
                      สถานที่ตดิต่อ สํานักงานฝ่ายพัสดแุละบริการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๖๐ 
หมู่ ๑ ตําบลมติรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี
                      โทรศัพท ์๐-๓๖๓๔-๑๖๐๘,๐-๓๖๓๔-๑๐๑๔ 
                      โทรสาร ๐-๓๖๓๔-๑๐๑๔,๐-๓๖๓๔-๑๖๐๘ 
                      เว็บไซต ์www.dpo.go.th 
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมคีวามเห็นด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่................. 
ประกวดราคาซ้ืออุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Video Conference) พรอ้ม

ติดต้ัง ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ์
ตามประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ลงวันที่...................................................... 

 

                 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "องค์การฯ" มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาซื้ออุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Video Conference) พร้อมตดิตั้ง ดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุทีจ่ะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพทีจ่ะใช้
งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
น้ี โดยมข้ีอแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                         ๑.๒ แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                         ๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 
                         ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                 (๑) หลักประกนัซอง 
                                 (๒) หลักประกนัสัญญา 
                                 (๓) หลักประกนัการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                         ๑.๖ บทนิยาม 
                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดทุี ่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๒.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๒.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์รว่มกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
                 ๒.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดร้ับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รฐับาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคํีาสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุม้กันเช่นว่าน้ัน 
 



                 ๒.๕ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญัญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                 ๒.๖ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งไดด้ําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(์e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 
                 ๒.๗ คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                         (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจั้ดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเปน็ผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มใิชส่ัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามทีร่ะบุไว้ใน (๑)
                         (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสําเนาใบเสร็จรับเงิน ในการซื้อแบบ 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ท้ังหมดทีไ่ด้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
                 ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปน้ี 
                         (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                         (๒) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) 
                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอื่นทําการแทน 
                         (๔) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                         (๕) แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                         (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ท้ังหมดทีไ่ด้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชดัเจน 



                 ๔.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกว่า๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได ้
                 ๔.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาซื้อ
ขาย 
                 ๔.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ  อุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Video Conference) พร้อมตดิตั้ง ไปพร้อม
เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี องค์การฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของ
ทางราชการ 
                         สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อํานาจ ทํานิตกิรรมแทนนิตบุิคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มคีวามประสงคจ์ะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผูป้ระสงค์
จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                 ๔.๕ ก่อนย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ี้ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืน
ข้อเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                 ๔.๖ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซ้ืออุปกรณ์ระบบการประชมุทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Video 
Conference) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ่.........." ย่ืนต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ใน
วันท่ี ............................ ตั้งแตเ่วลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ สํานักงานฝ่ายพัสดุและบริการ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที ่๑๖๐ หมู่ ๑ ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี
                      เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเดด็ขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคา
ซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม ่พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มหีลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารับทราบแล้ว 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรอืในขณะที่มกีารเสนอราคาดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสว์่า มีผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การฯจะพจิารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรอืผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน 
                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องตน้ เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีม่ี
ผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก



คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุใหถื้อเป็นที่สุด 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขดัข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผู้มสีิทธิเสนอราคาพบปะหรือตดิต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้อง
แล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา แตต่้องสิ้นสดุกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็น
ว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จไดโ้ดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะ
สั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวันเวลา และสถานที ่เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มี
สิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีน้ันทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคา ฯ เพ่ือให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสดุต่อทางราชการ 
                 ๔.๗ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัตดิังน้ี 
                      (๑) ปฏิบัตติามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสอืแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเร่ิมต้นที ่๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท 
                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว  
                      (๔) ผู้มสีิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
และสถานทีท่ีกํ่าหนด 
                      (๕) ผู้มสีิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนทีม่าลงทะเบียนแล้วตอ้ง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
                      (๖) ผู้มสีิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที ่LOGIN แล้ว จะตอ้งดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะต้องเสนอลดราคา
ข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆไป ตอ้งเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
                      (๗) ห้ามผูม้ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
                      (๘) ผู้มสีิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ตอ้งรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และคา่ใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีจะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา 
                      (๙) ผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที ่............................ ตั้งแต่เวลา ...............น. เป็นต้น
ไป ท้ังน้ี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
 
๕. หลักประกันซอง 
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกนัซองพร้อมกับการย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
คํ้าประกัน ตั้งแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลกัประกันให้ใชอ้ย่าง
หน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
 



                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้า
น้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกนัดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีไ่ดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าํประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือคํ้าประกันดงัระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข้อน้ี องค์การฯจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแลว้ เว้นแตผู่้มีสทิธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสดุ จะคืนให้ต่อเมื่อ
ได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                 การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไมม่ดีอกเบ้ีย 
 
๖. หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี องค์การฯจะพิจารณาตดัสินด้วย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว
คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรอืผิด
หลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีม่ใิช่
สาระสําคัญ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การฯเท่าน้ัน 
                 ๖.๓ องค์การฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังตอ่ไปนี้
                         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชผีู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสห์รือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การฯ 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
                 ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการทํา
สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือองค์การฯ มีสิทธิให้ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได ้องค์การฯมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสญัญา หากหลกัฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม 
                 ๖.๕ องค์การฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได ้และ
อาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดส้ดุแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และใหถื้อว่าการตัดสนิขององค์การฯเป็นเดด็ขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งองค์การฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และลงโทษผู้มี
สิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใชช้ือ่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น 
 
 



                 ๖.๖ ในกรณีทีป่รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนร่์วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธเิสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การฯมีอํานาจที่จะตดัรายชื่อผู้มีสทิธิเสนอราคาดังกล่าว และองคก์ารฯจะพิจารณาลงโทษผู้มีสทิธิ
เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
๗. การทําสัญญาซื้อขาย 
                 ๗.๑ ในกรณีทีผู่้ชนะการประกวดราคาซื้อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถสง่มอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาํข้อตกลงซื้อ องค์การฯอาจจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสญัญาดงัระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้ 
                 ๗.๒ ในกรณีผูช้นะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือองค์การฯเห็นว่าไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสญัญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่
หน่วยงานระดบัองค์การฯที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหผู้้ชนะการประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสญัญากับองค์การฯเจ้าของงบประมาณแตล่ะองค์การฯโดยตรงกับองค์การฯภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสญัญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซือ้ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การฯยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใชห้ลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่องค์การฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทีท่ําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่
เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดงัระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้
ส่วนราชการตา่ง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สญัญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
๘. อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไดท้ําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสญัญาซื้อ
ขายตามแบบดงัระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแตก่รณ ีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผูซ้ื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไดด้ีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
 
 



๑๐. ข้อสงวนสิทธิใ์นการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดสุําหรับการ ซื้อ คร้ังน้ี ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                         การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เมื่อ องค์การฯไดร้ับอนุมัติเงินจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ แล้วเท่าน้ัน 
                 ๑๐.๒ เมื่อองค์การฯไดคั้ดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และไดต้กลงซือ้สิ่งของตาม
การ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถา้ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสทิธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                         (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อองค์การฯเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันทีผู่้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                         (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตจากองค์การฯเจ้าท่าให้บรรทุกสิง่ของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
                 ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การฯ
ฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสีิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสต์ามเง่ือนไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน องค์การฯจะริบ
หลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทนัที และอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้า
มี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑๐.๔ ผู้มีสทิธิเสนอราคาซึ่งองค์การฯได้คดัเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การฯจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ องค์การฯสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเหน็
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 หมายเหตุ 
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรอืผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลอืกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสด ุเพ่ือ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพสัด ุให้เป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 
ช่วงแรก ตั้งแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเน่ืองกันในช่วงที่
สอง คือ ตั้งแตวั่นถัดจากวันยืนยันราคาสุดทา้ย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค วันท่ี ............................ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ............................ และกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับแต่
วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันท่ี ............................ จนถึงวันที่ ............................ และนับ



ต่อเน่ืองในช่วงท่ีสองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที ่............................ จนถึงวันที่ ............................ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลา
การนับหลักประกันซอง คือ ตัง้แต่วันที ่............................ จนถึงวันที่ ............................  
                  การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ให้หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาข้ันต่ํา
แตล่ะครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคํานวณแล้วมีเศษ
ของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับน้ัน โดยไมต่้องมีเศษของแตล่ะหน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และ
ป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขัน้ต่ําแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ 
บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่าํ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ัง
ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ 
บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวด
ราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum 
Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ท้ังน้ี ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกว่าราคาข้ันต่ําที่กําหนดได้ เช่น 
กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลด
ราคาได้คร้ังละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคา
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาํหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอ
ราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได ้
  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดขอ้กําหนดจัดซือ้ / จัดจ้าง (Term of Reference : TOR) 
โครงการจัดทําระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Video Conference) 

แผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ประจําปี ๒๕๖๐ 
๑. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันทิศทางการดําเนินธุรกิจขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีการ
ดําเนินธุรกิจในเชิงรุกและมีกําลังการผลติที่มใีนอัตราการเติมโตเพ่ิมข้ึนทกุปี และมีความจําเป็นต้องติดต่อ
ประสานงาน ส่งผลต่อการเดนิทางเพ่ิมมาประชุมคดิเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างสํานักงานสูง 

๒. วัตถุประสงค ์

เพ่ือจัดทําและติดตั้งอุปกรณป์ระชมุทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ อ.ส.ค. 
สํานักงานภาคต่าง ๆ ใหส้ามารถรองรับการประชมุทางไกลไดโ้ดยประหยัดค่าใช้จ่ายและลด
ระยะเวลาในการเดินทาง ใหกั้บ อ.ส.ค. สํานักงานภาคและส่วนกลาง 

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๓.๑ ผู้เสนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานของตาม
ระเบียบราชการ 

๓.๒ ผู้เสนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รฐับาลของผู้เสนอราคาไดม้ีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๓.๓ ผู้เสนอราคาตอ้งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผูม้คุีณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างขององค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

๓.๔ ผู้เสนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างในครั้งน้ี 

๓.๕ ผู้เสนอราคาตอ้งไม่อยู่ในสถานะเป็นผู้ไมแ่สดงบัญชรีายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรบั
รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

๓.๖ ผู้เสนอราคาตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-
GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศุนย์ข้อมูลจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ ทั้งน้ี การลงทะเบียนดงักล่าว
ต้องได้รับการอนุมัติในระบบแล้ว 

๔. ขอบเขตการดาํเนินงาน / คุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ประชุมทางไกล 
4.1 ขอบเขตการดาํเนินงาน 

 ผู้เสนอราคาจะต้องดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และตดิตัง้ ชุดประชุมทางไกล (Video 
Conference) ของ ๗ หน่วยงาน ดังน้ี 



o องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ศูนย์อํานวยการกลาง 
จังหวัด กรุงเทพ ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ ๑๐๑ ถนน พหลโยธิน แขวงจตจัุกร เขต
จตุจักร จ.กรุงเทพ 

o องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) สํานักงานภาคใต้ 
(โรงงานนม ปราณบุรี) ที่ตั้งสาํนักงาน เลขท่ี ๑๗๔ ถ.เพชรเกษม ต.หนองตา
แตม้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

o องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) สํานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนม ขอนแก่น) ที่ตั้งสํานักงาน เลขท่ี ๓๔๔ หมู่ที่ 
๑๕ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

o องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) สํานักงานภาคเหนือ
ตอนล่าง (โรงงานนม สโุขทัย) ที่ตั้งสํานักงาน เลขที ่๑๙๘ หมู่ที่ ๓ ต.คลอง
มะพลับ อ.ศรีนคร จ.สโุขทัย 

o องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) สํานักงานภาคเหนือ
ตอนบน (โรงงานนม เชียงใหม่) ท่ีตั้งสํานักงาน เลขที่ ๑๒๒ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง 
จ.เชียงใหม ่

o องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) อาคารฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาการเลี้ยงโคนม เลขที ่๑๖๐ หมู่ ๑ ถ.มิตรภาพ ต.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

o องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) สํานักงานภาคกลาง 
เลขที่ ๑๖๐ หมู่ ๑ ถ.มติรภาพ ต.มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี

 ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งชดุประชมุทางไกล (Video Conference) ให้สามารถใช้งาน
ร่วมกับชดุประชุมทางไกล ( Video Conference) ที่ อ.ส.ค. ใช้งานอยู่ 

 ผู้เสนอราคาจะต้องเดินสายสัญญาณเครือข่าย (LAN) ภายในและ/หรือนอกอาคาร เพ่ือ
รองรับการเชื่อมต่อกับชุดประชมุทางไกล (Video Conference) ณ บริเวณท่ีติดตั้ง โดย
มีคุณสมบัต ิดังน้ี 

o ติดตั้งสายสญัญาณเครือข่าย (LAN) ตามจดุที่กําหนด ถ้าจุดที่กําหนดมี
ระยะทางเกินกว่า ๘๐ เมตร ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเดินสายสัญญาณ
เครือข่าย (LAN) ไปยังจุดเชือ่มต่อ (Distribute Switch) ที่ใกลท้ี่สดุก่อน 
จากนั้นจึงเดินสายสัญญาณ เครือข่าย (LAN) ไปถึงจุดที่กําหนด 

o สายสัญญาณเครือข่าย (LAN) ที่ใช้เป็นสายแบบ UTP Cat๖ รองรับความเร็ว 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps 

o การเดินสายสญัญาณเครือข่าย (LAN) ต้องประกอบด้วย การติอตั้ง Terminal 
Box (เต้ารับ Female Outlet) ชนิดหัว Rj๔๕ แบบรองรับมาตราฐาน Cat๖ 

o การติดตั้งจะตอ้งมีการเดินสายร้อยท่ออย่างเป็นระเบียบสวยงาม และได้
มาตรฐานการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

o มีการเชื่อมต่อสาย Patch Cord แบบ UTP Cat๖ พร้อมเดินราง จากจุดเชื่อม
ต่อไปยังชุดประชมุทางไกล (Video Conference) อย่างเป็นระเบียบสวยงาม 



 ผู้เสนอราคาจะต้องดําเนินการตั้งค่า (Configuration) อุปกรณ์ให้สามารถรองรับกับ
ระบบเครือข่ายและใช้งานร่วมกับชดุประชมุทางไกล (Video Conference) ของ อ.ส.ค. 
ได ้

 ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งชดุประชมุทางไกล (Video Conference) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เพ่ือใช้ในการติดตั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมคิ่ดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 ผู้เสนอราคาจะต้องเดินสายสัญญาณภาพ, สัญญาณเสียง, และสายสัญญาณอ่ืน ทีใ่ชก้าร
ติดตั้งชดุประชมุทางไกล (Video Conference) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการใช้
งาน 

 ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้ง ชดุประชมุทางไกล (Video Conference) ให้รองรับกับชุด
ไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียง ภายในห้องประชมุของ อ.ส.ค. ทุกจดุตั้ดตั้ง (ยกเว้นชุด
อุปกรณ์ในข้อที่ ๔.๒.๓) 

 ผู้เสนอราคาจะต้องดําเนินการทดสอบการใช้งานชดุประชุมทางไกล (Video 
Conference) พร้อมทั้งรายงานผลการทดสอบให้กับ อ.ส.ค. 

 ผู้เสนอราคาจะต้องทํารายงาน การตดิตั้ง การตั้งค่า Configuration ชดุประชมุทางไกล 
(Video Conference) ให้กับ อ.ส.ค. 

 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทํา คู่มือ การใช้งาน การตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ชุดประชมุ
ทางไกล (Video Conference) ให้กับ อ.ส.ค. 

 ผู้เสนอราคาจะต้องดําเนินการจัดการจัดฝกึอบรม การตดิตั้ง การตั้งค่า การบํารุงรกัษา 
การตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม ใหกั้บเจ้าหน้าที่
สารสนเทศของ อ.ส.ค. จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ คน 

 ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ เพ่ือมสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ 

  



๔.๒ รายละเอียดคุณสมบัต ิ

 ๔.๒.๑ ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพความคมสูง แบบที่ ๑ จํานวน ๑ ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติอย่าง
น้อยดังต่อไปน้ี 

 รองรับตามมาตรฐานดังต่อไปน้ี H.๓๒๓ (IP), SIP และมาตรฐานอ่ืนๆ ของ ITU 
ดังต่อไปน้ี H.๒๒๔/H.๒๘๑, H.๒๒๕, H.๒๔๕, H.๒๔๑, H.๒๓๙, H.๒๔๓, H.๔๖๐, หรือ 
SIP 

 มาตรฐานและคุณสมบัติการรองรับของระบบภาพ (Video System) 
o รองรับตามมาตรฐาน H.๒๖๑, H.๒๖๓, H.๒๖๔ AVC, H.๒๖๔ High Profile, 

หรือ H.๒๖๕, H.๒๖๔ SVC, RTV 
o แสดงผลผ่านจอภาพตามมาตรฐาน (Video Resolution) QSIF SIF, CIF, ๔

SIF, ๔CIF, w๕๗๖p, ๗๒๐p, ๑๐๘๐p 
o สามารถรองรับความละเอียดของภาพ (Content Video Resolution) ตาม

มาตรฐาน WUXGA, HD, WSXGA+, SXGA+, SXGA, XGA, VGA 
o สามารถรองรับความละเอียดของภาพ (Content Video Resolution) ตาม

มาตรฐาน WUXGA, HD, WSXGA+, SXGA+, SXGA, XGA, VGA 
o สามารถทําการ Conference ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๑๒ kbps ที่ความ

ละเอียดแสดงผล ๗๒๐p หรือ ๗๒๐p ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๗๒ Kbps ได้ใน
อนาคต 

o มีอัตราเร็วของการแสดงภาพได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ fps 
o สามารถนําเสนอภาพจากกล้องหลักพร้อมกับภาพของเอกสาร ในระหว่างการ

ประชมุได้มาตรฐาน H.๒๓๙ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง พอร์ต HDMI 
หรือ VGA หรือ DVI ได ้

 มาตรฐานและคุณสมบัติการรองรับของระบบเสียง (Audio System) 
o สามารถรองรับมาตรฐาน G.๗๑๑, G.๗๒๒, G.๗๒๒.๑, G.๗๒๘, G.๗๒๙A, 

และ Siren ๒๒ หรือ ACC-LD 
o สามารถรองรับการจัดการคุณภาพของเสียงตามมาตรฐาน ดังน้ี Automatic 

Noise Suppression, Automatic Gain Control, Echo Cancellation และ 
Audio error concealment 

 มี Interface สาํหรับการเชื่อมต่อกับระบบ 
o มีจุดเชื่อมต่อสาํหรับภาพ VDO input แบบ HDCI หรือ HDMI อย่างน้อย ๒ 

ช่อง และ VGA หรือ DVI อย่างน้อย ๑ ช่อง 
o มีจุดเชื่อมต่อสาํหรับภาพ VDO Output แบบ HDMI อย่างน้อย ๒ ช่อง และ 

VGA  หรือ DVI อย่างน้อย ๑ ช่อง  
o มีจุดเชื่อมต่อสาํหรับเสียง Audio input แบบอย่างน้อง ๔ ช่องทาง 
o มีจุดเชื่อมต่อสาํหรับเสียง Audio output อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 



o มีพอร์ต Ethernet LAN ชนิด ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-TX จํานวนไม่น้อยกว่า 
๑ พอร์ต 

 ความเร็วในการส่งข้อมูล สามารถส่งข้อมูลตามมาตาฐาน H.๓๒๓  หรือ SIP  ท่ีความเร็ว
สูงสุด ๖ Mbps 

 คุณสมบัติของกล้องแบบตดิตั้งภายนอกตัวเครื่อง (Main Camera) 
o มีอัตราการ Zoom ภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ เท่าแบบ (Optical) 
o มีตัวรับภาพแบบ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ (Full HD) 
o มีรโีมทคอนโทรลควบคุมการทํางานของกล้อง 

 คุณสมบัติของ Microphone 
o มีไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะจํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว และรองรับการเพ่ิมไมโครโฟน

ได้อีก ๓ ตัว ในอนาคต 
o สามารถตดัเสียงจากไมโครโฟน (Mute) ได้ทีต่ัว ไมโครโฟนและจาก Remote 

Control 
o ไมโครโฟนต้องสามารถรับสญัญาณเสียงได้รอบทิศทาง 

 คุณสมบัติอ่ืนๆ 
o สามารถบริหารจัดการและตรวจสอบการทํางานของเครื่องผ่าน Web Browser 

หรือ Software Control ได ้
o สามารถทํา QoS (Quality of Service) ในรูปแบบ IP Precedence และ 

DiffServ (Differentiated Services Code Point) ได ้
o สามารถทําการเข้ารหัส ตามมาตรฐาน AES (Advanced Encryption 

Standard) ได้เป็นอย่างน้อย 
o สามารถตั้งค่ารปูแบบ layout ได ้
o สามารถดูราบละเอียดการโทร Call statistics ได ้
o มีมาตรฐานการจัดการคุณภาพของภาพและเสียงให้ดีข้ึนในการทํางานแบบ 

Loss Packet Recovery หรือ Packet Loss-Base Down speeding 
o รองรับการทํางานของ TELNET  API  ได้  
o สามารถทําการจัดเก็บข้อมลูการใช้งานได ้(CDR Log) 
o สามารถทํางานแบบ Multipoint ได้อย่างน้อย ๘ จุด  
o อุปกรณ์สามารถใช้ระบบไฟฟา้ของประเทศไทยได ้

๔.๒.๒ ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพความคมชดุสูง แบบท่ี ๒ จํานวน ๕ ชุด ซึ่งมคุีณสมบัติอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ี 

 รองรับตามมาตรฐานดังต่อไปน้ี H.๓๒๓ (IP), SIP และมาตรฐานอ่ืนๆ ของ ITU 
ดังต่อไปน้ี H.๒๒๔/H.๒๘๑, H.๒๒๕, H.๒๔๕, H.๒๔๑, H.๒๓๙, H.๒๔๓, H.๔๖๐, หรือ 
SIP 



 มาตรฐานและคุณสมบัติการรองรับของระบบภาพ (Video System) 
o รองรับตามมาตรฐาน H.๒๖๑, H.๒๖๓, H.๒๖๔ AVC, H.๒๖๔ High Profile, 

หรือ H.๒๖๕, H.๒๖๔ SVC, RTV 
o แสดงผลผ่านจอภาพตามมาตรฐาน (Video Resolution) QSIF SIF, CIF, ๔

SIF, ๔CIF, w๕๗๖p, ๗๒๐p, ๑๐๘๐p 
o สามารถรองรับความละเอียดของภาพ (Content Video Resolution) ตาม

มาตรฐาน WUXGA, HD, WSXGA+, SXGA+, SXGA, XGA, VGA 
o สามารถทําการ Conference ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๑๒ kbps ที่ความ

ละเอียดแสดงผล ๗๒๐p หรือ ๗๒๐p ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๗๖๘ Kbps 
o รองรับการทํา Conference ท่ีความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๒๔ Kbps ที่ความ

ละเอียดแสดงผล ๑๐๘๐p ได้ในอนาคต หรือ ๑๐๘๐p ท่ีความเร็วไม่น้อยกว่า 
๑๔๗๒ Kbps ได้ในอนาคต 

o มีอัตราเร็วของการแสดงภาพได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ fps 
o สามารถนําเสนอภาพจากกล้องหลักพร้อมกับภาพของเอกสาร ในระหว่างการ

ประชมุได้มาตรฐาน H.๒๓๙ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง พอร์ต HDMI 
หรือ VGA หรือ DVI ได ้

 มาตรฐานและคุณสมบัติการรองรับของระบบเสียง (Audio System) 
o สามารถรองรับมาตรฐาน G.๗๑๑, G.๗๒๒, G.๗๒๒.๑, G.๗๒๘, G.๗๒๙A, 

และ Siren ๒๒ หรือ ACC-LD 
o สามารถรองรับการจัดการคุณภาพของเสียงตามมาตรฐาน ดังน้ี Automatic 

Noise Suppression, Automatic Gain Control, Echo Cancellation และ 
Audio error concealment 

 มี Interface สาํหรับการเชื่อมต่อกับระบบ 
o มีจุดเชื่อมต่อสาํหรับภาพ VDO input อย่างน้อย  ๒ ช่อง ที่เป็น HDCI หรือ 

HDMI และ VGA หรือ DVI อย่างน้อย ๑ ชอ่ง หรือดีกว่า 
o มีจุดเชื่อมต่อสาํหรับภาพ VDO Output แบบ HDMI หรอืดีกว่า อย่างน้อย ๒ 

ช่อง  
o มีจุดเชื่อมต่อสาํหรับเสียง Audio input แบบอย่างน้อง ๓ ช่องทาง 
o มีจุดเชื่อมต่อสาํหรับเสียง Audio output อย่างน้อย ๒ ช่องทาง 
o มีพอร์ต Ethernet LAN ชนิด ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-TX จํานวนไม่น้อยกว่า 

๑ พอร์ต 
 ความเร็วในการส่งข้อมูล สามารถส่งข้อมูลตามมาตาฐาน H.๓๒๓ ท่ีความเร็วสูงสุด ๖ 

Mbps 
 คุณสมบัติของกล้องแบบตดิตั้งภายนอกตัวเครื่อง (Main Camera) 

o มีอัตราการ Zoom ภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ เท่าแบบ (Optical) และ ๑๒ เท่าแบบ 
(Digital) 



o มีตัวรับภาพแบบ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ (Full HD) 
 คุณสมบัติของ Microphone 

o มีไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะจํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว และรองรับการเพ่ิมไมโครโฟน
ได้อีก ๒ ตัว หรือมากกว่า 

o สามารถตดัเสียงจากไมโครโฟน (Mute) ได้ทีต่ัว ไมโครโฟนและจาก Remote 
Control 

o ไมโครโฟนต้องสามารถรับสญัญาณเสียงได้รอบทิศทาง 
 คุณสมบัติอ่ืนๆ 

o สามารถบริหารจัดการและตรวจสอบการทํางานของเครื่องผ่าน Web Browser 
หรือ Software Control ได ้

o สามารถทํา QoS (Quality of Service) ในรูปแบบ IP Precedence และ 
DiffServ (Differentiated Services Code Point) ได ้

o สามารถทําการเข้ารหัส ตามมาตรฐาน AES (Advanced Encryption 
Standard) ได้เป็นอย่างน้อย 

o สามารถตั้งค่ารปูแบบ layout ได ้
o สามารถดูราบละเอียดการโทร Call statistics ได ้
o มีมาตรฐานการจัดการคุณภาพของภาพและเสียงให้ดีข้ึนในการทํางานแบบ 

Loss Packet Recovery หรือ Packet Loss-Base Down speeding 
o รองรับการทํางานของ TELNET API ได ้
o สามารถทําการจัดเก็บข้อมลูการใช้งานได ้(CDR Log) 
o สามารถทํางานแบบ Multipoint ได้อย่างน้อย ๖ จุด 
o  อุปกรณ์สามารถใชร้ะบบไฟฟ้าของประเทศไทยได ้

๔.๒.๓ ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบต้ังโตะ๊ แบบที่ ๓ จํานวน ๑ ชดุ ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างน้อย 
ดังต่อไปน้ี 

 รองรับตามมาตรฐานดังต่อไปน้ี H.๓๒๓ (IP), SIP และมาตรฐานอ่ืนๆ ของ ITU 
ดังต่อไปน้ี H.๒๒๔/H.๒๘๑, H.๒๒๕, H.๒๔๕, H.๒๔๑, H.๒๓๙, H.๒๔๓, H.๔๖๐, หรือ 
SIP 

 มาตรฐานและคุณสมบัติการรองรับของระบบภาพ (Video System) 
o รองรับตามมาตรฐาน H.๒๖๑, H.๒๖๓, H.๒๖๔ AVC, H.๒๖๔ High Profile, 

หรือ H.๒๖๕, H.๒๖๔ SVC, RTV 
o แสดงผลผ่านจอภาพตามมาตรฐาน (Video Resolution) QSIF SIF, CIF, ๔

SIF, ๔CIF, w๕๗๖p, ๗๒๐p, ๑๐๘๐p 
o สามารถรองรับความละเอียดของภาพ (Content Video Resolution) ตาม

มาตรฐาน WUXGA, HD, WSXGA+, SXGA+, SXGA, XGA, VGA 



o สามารถทําการ Conference ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๑๒ kbps ที่ความ
ละเอียดแสดงผล ๗๒๐p หรือ ๗๒๐p ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๗๖๘ Kbps 

o รองรับการทํา Conference ท่ีความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๒๔ Kbps ที่ความ
ละเอียดแสดงผล ๑๐๘๐p ได้ในอนาคต หรือ ๑๐๘๐p ท่ีความเร็วไม่น้อยกว่า 
๑๔๗๒ Kbps ได้ในอนาคต 

o มีอัตราเร็วของการแสดงภาพได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ fps 
o สามารถนําเสนอภาพจากกล้องหลักพร้อมกับภาพของเอกสาร ในระหว่างการ

ประชมุได้มาตรฐาน H.๒๓๙ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง พอร์ต HDMI 
หรือ VGA หรือ DVI ได ้

 มาตรฐานและคุณสมบัติการรองรับของระบบเสียง (Audio System) 
o สามารถรองรับมาตรฐาน G.๗๑๑, G.๗๒๒, G.๗๒๒.๑, G.๗๒๘, G.๗๒๙A, 

และ Siren ๒๒ หรือ ACC-LD 
o สามารถรองรับการจัดการคุณภาพของเสียงตามมาตรฐาน ดังน้ี Automatic 

Noise Suppression, Automatic Gain Control, Echo Cancellation และ 
Audio error concealment 

 มี Interface สาํหรับการเชื่อมต่อกับระบบ 
o มีจุดเชื่อมต่อสาํหรับภาพ VDO input อย่างน้อย  ๒ ช่อง ที่เป็น HDCI หรือ 

HDMI และ VGA หรือ DVI อย่างน้อย ๑ ชอ่ง หรือดีกว่า 
o มีจุดเชื่อมต่อสาํหรับภาพ VDO Output แบบ HDMI หรอืดีกว่า อย่างน้อย ๒ 

ช่อง  
o มีจุดเชื่อมต่อสาํหรับเสียง Audio input แบบอย่างน้อง ๓ ช่องทาง 
o มีจุดเชื่อมต่อสาํหรับเสียง Audio output อย่างน้อย ๒ ช่องทาง 
o มีพอร์ต Ethernet LAN ชนิด ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-TX จํานวนไม่น้อยกว่า 

๑ พอร์ต 
 ความเร็วในการส่งข้อมูล  

o สามารถส่งข้อมูลตามมาตาฐาน H.๓๒๓ หรือ SIP ที่ความเร็วสูงสุด ๓ Mbps 
 คุณสมบัติของกล้องแบบตดิตั้งภายนอกตัวเครื่อง (Main Camera) 

o มีอัตราการ Zoom ภาพไม่น้อยกว่า ๒ เทา่แบบ (Digital) และ Build-in-
microphones 

o มีตัวรับภาพแบบ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ (Full HD) 
 คุณสมบัติอ่ืนๆ 

o สามารถบริหารจัดการและตรวจสอบการทํางานของเครื่องผ่าน Web Browser 
หรือ Software Control ได ้

o สามารถทํา QoS (Quality of Service) ในรูปแบบ IP Precedence และ 
DiffServ (Differentiated Services Code Point) ได ้



o สามารถทําการเข้ารหัส ตามมาตรฐาน AES (Advanced Encryption 
Standard) ได้เป็นอย่างน้อย 

o สามารถตั้งค่ารปูแบบ layout ได ้
o สามารถดูรายละเอียดการโทร Call statistics ได ้
o มีมาตรฐานการจัดการคุณภาพของภาพและเสียงให้ดีข้ึนในการทํางานแบบ 

Loss Packet Recovery หรือ Packet Loss-Base Down speeding 
o สามารถทําการจัดเก็บข้อมลูการใช้งานได ้(CDR Log) 
o สามารถปรับเปล่ียน Background เพ่ือแสดงโลโก้ภายในองค์กรได ้
o มีจอสําหรับแสดงภาพซึ่งมีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๒๗ น้ิว 
o อุปกรณ์สามารถใช้ระบบไฟฟา้ของประเทศไทยได ้

๔.๒.๔ ขาตั้งจอภาพ สําหรับวางชุดประชุมทางไกล แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ รวม ๖ ชดุ มคุีณสมบัตอิย่าง
น้อยดังต่อไปน้ี 

 สามารถรองรับจอ Monitor ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ น้ิว 
 สามารถเคลื่อนที่ไดโ้ดยมีลูกล้อ และสามารถล็อคล้อได ้
 มีช่องสําหรับเก็บสายไฟ 
 มีขนาดความสงูไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร 
 มีชั้นสําหรับวางชุดอุปกรณ์ Video Codec และรองรับนํ้าหนักของอุปกรณ์ได ้

๔.๒.๕ เครื่องรบัสัญญาณภาพโทรทศัน์ แบบ LED จํานวน ๖ ชดุ ซึ่งมีคุณสมบตัิอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

 มีขนาดของหน้าจอไม่น้อยกว่า ๕๕ น้ิว 
 มีความละเอียดของหน้าจอแบบ Full HD ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล หรือดีกว่า 
 มีฟังก์ชันการใช้งานแบบ SMART TV เพ่ือรองรับการใช้งานแสดงผลภาพจากระยะไกล 

๔.๒.๖ อุปกรณ์สํารองกระแสไฟฟ้า จํานวน ๗ ชดุ ซึ่งมีคุณสมบตัิอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

 มีระดับแรงดันไฟฟ้า (Input Voltage) และระดับความถ่ีไฟฟ้า (Input Frequency) ที่สามารถ
ใช้งานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได ้

 มีระดับแรงดันไฟฟ้า (Output Voltage) และระดับความถี่ไฟฟ้า (Output Frequency) ที่
สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศไทยได ้

 อุปกรณ์สํารองกระแสไฟฟ้า ต้องมีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๓๐ Watts) 
 สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 
 มีระยะเวลาการรับประกันไมน้่อยกว่า ๒ ปี 

๔.๒.๗ มลีิขสทิธิ์รองรับการทํางานแบบ Multipoint (ประชมุพร้อมกัน ๘ จุด) ให้กับอุปกรณ์ในโครงการ 
เพ่ือรองรับการประชมุพร้อมกัน อย่างน้อย ๑ ลิขสิทธิ ์



๔.๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องทําการต่อประกันอุปกรณ์ Video Conference ของ อ.ส.ค. ทีม่ีอยู่เดิมจํานวน ๒ 
ชุด เป็นระยะเวลา ๑ ปี พร้อมท้ังให้บริการบํารุงรักษา และใหคํ้าปรึกษา เสมือนเป็นอุปกรณ์ที่ทางผู้เสนอ
ราคาได้ทําการจัดซื้อมาพร้อมกับโครงการน้ี 

๕. ระยะเวลาโครงการ / การรับประกัน 

 มีการรับประกนัอุปกรณ์ในข้อ ๔.๒.๑ – ๔.๒.๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี และอุปกรณ์ในข้อ ๔.๒.๖ เป็น
ระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ อ.ส.ค. ลงนามในข้อตกลง โดยมีการให้บริการ แก้ไข/ซอ่มแซม ให้คําปรึกษา ณ 
สถานที่ตดิตั้งเคร่ือง (On-Site Service) ภายในวันทําการถัดไป โดยไมคิ่ดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใดๆ ทั้งสิน้ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที ่อ.ส.ค. ลงนามในข้อตกลง 

๖. งบประมาณ/ราคากลาง 

แหล่งที่มาของราคากลาง โดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด (ตามเอกสารทีแ่นบ) 

๗. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

๘. กําหนดส่งมอบ 

กําหนดส่งอุปกรณ์ในโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ อ.ส.ค. ลงนามข้อตกลงในสัญญา และตดิตั้ง
อุปกรณ์พร้อมทดสอบใช้งานภายใน ๖๐ วนั นับตั้งแต่ อ.ส.ค. ลงนามขอ้ตกลงสญัญา 

๙. เง่ือนไขการชําระเงิน 
อ.ส.ค. ชําระเงิน ๑ งวด จํานวน ๑๐๐% หลังจากทําการส่งมอบและตดิตั้งอุปกรณ์แลว้เสร็จ 

๑๐. ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

อ.ส.ค. มีอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยประหยัดค่าใชจ่้ายและลด
ระยะเวลาในการเดินทางของพนักงานระหว่าง อ.ส.ค. สํานักงานภาคต่างๆ และ อ.ส.ค. ส่วนกลาง 

๑๑. สถานท่ีตดิต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเตมิ 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

สํานักงานใหญ ่(มวกเหล็ก) 
เลขที่ ๑๖๐ ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๑๘๐๘๐ 
โทร ๐๓๖-๓๔๑-๗๒๐ 

 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
สํานักงานกรุงเทพฯ (อาคาร ๕ ชั้น ติดตลาด อ.ต.ก.) 
เลขที่ ๑๐๑ ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทร ๐๒-๒๗๙-๘๖๐๘ 

 



 


