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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
๑. หลักการและเหตุผล
กรมทางหลวงได้ติดตั้งระบบประชุมทางไกลแบบ Video Conference เมื่อปี 2549 ในขณะนั้นได้
ดาเนิ นการติดตั้งให้กับส านักทางหลวงทั้ง 15 แห่ ง และหน่วยงานส่วนกลาง 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประชุม การฝึกอบรม และติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกับผู้บริหาร ในการมอบนโยบายหรือเร่งรัด
ภารกิจการดาเนินงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ซึ่งระบบดังกล่าวถูกใช้งานมากกว่า 10 ปี ซึ่งอุปกรณ์และกล้อง
ได้ถูกใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ บางหน่วยงานไม่สามารถใช้งานได้ และไม่รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ ว จนกระทั่ ง ปี 2556 ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ด าเนิ น การเช่ า ระบบประชุ ม ทางไกลแบบ Web
Conference วงเงินงบประมาณจานวน 5,359,960 บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์และค่าเข่าลิขสิทธิ์ (License) มาใช้งาน
ทดแทนกับระบบเดิม เพื่อติดตั้งให้กับสานักงานทางหลวง 18 แห่ง และหน่วยงานส่วนกลาง 1 แห่ง โดยเสียค่าเช่า
ลิขสิทธิ์ (License) 19 แห่ง เป็นรายปี มาจนถึงปัจจุบันนี้ และจากที่ระบบประชุมทางไกลถูกพัฒนาในเรื่องระบบและ
อุปกรณ์ไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับความเร็วในการสื่อสาร มีภาพความคมชัดมากขึ้น ทาให้อุปกรณ์ระบบประชุม
ทางไกล เช่น ระบบกล้อง เสียง และสายสัญญาณ ซึ่งใช้งานมาเป็นเวลากว่า 7 ปี ไม่รองรับกับเทคโนโลยีดังกล่าว และ
จากการประชุม CIO กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีการสอบถามไปยังหน่วยงานที่มีระบบ
ประชุมทางไกลครบทั่ว ประเทศ ปรากฏว่ามีกรมการขนส่ งทางบกเพียงแห่ งเดียว ซึ่งทางกระทรวงมีความเห็นว่า
หน่วยงานที่มีทตี่ ั้งอยู่ในภูมิภาคครบทุกจังหวัด ควรจัดให้มีระบบประชุมทางไกล ในกรณีที่ กระทรวงจะมีความจาเป็น
เร่งด่วน เพื่อการประชุมวางแผน จัดการจราจรและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบ
กับการใช้ทางเพื่อสัญจรของประชาชน
ดังนั้ น ศูน ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศจึ งได้จัดทาโครงการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล Video
Conference โดยติดตั้งให้ครอบคลุม ๑๓2 หน่วยงานทั่วประเทศ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อใช้ในการประชุม มอบหมายนโยบาย บริหารราชการ และวินิจฉัยสั่งการ ได้ด้วยความถูกต้องทันต่อ
เหตุการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบประชุมทางไกล ให้มีความรวดเร็ว มีความ
เสถียรภาพและมีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานในระดับมาตรฐานสากล ครบทุกหน่วยงานใน
ภูมิภาค
๒.๒ เพื่อประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปราชการเพื่อประชุม
๒.๓ เพื่อให้กรมทางหลวงสามารถเชื่อมโยงการประชุมกับกระทรวงคมนาคม และทุกส่วนราชการที่ต้องการ
หารือ หรือสั่งการได้โดยตรง
๓. คําจํากัดความ
๓.๑ ห้องประชุมส่วนกลาง หมายถึง ห้องประชุมมนัส คอวนิช ห้องประชุมสารศาสตร์ศิริลักษณ์ ห้องประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องบัญชาการศูนย์
บริหารงานอุบัติภัย ที่ตั้งอยู่บริเวณ อาคารกรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ ๖
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๓.๒ ห้องประชุมหน่วยงานในภูมิภาค หมายถึง ห้องประชุมที่ตั้งอยู่ภายในหน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาค
๑๓๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย
๑) สานักงานทางหลวง
จานวน ๑๘ แห่ง
๒) แขวงทางหลวง
จานวน ๑๐๔ แห่ง
๓) ศูนย์สร้างทาง
จานวน ๕ แห่ง
๔) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
จานวน ๔ แห่ง
๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอ
หมายถึง
นิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ที่มีสิทธิ์ยื่น
ข้อเสนอเพื่อรับจ้างดาเนินการโครงการนี้
๓.๔ ผู้ซื้อ
หมายถึง
กรมทางหลวง
๓.๕ ผู้ขาย
หมายถึง
ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามกาหนด
ไว้ในข้อ ๔ ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือก
และ ได้ลงนามในสัญญาให้เป็น
ผู้ขายกับผู้ซื้อ
๔. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความสามารถตามกฎหมาย หมายถึง ต้องเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ผู้มีอาชีพ
รับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม
ทางหลวง ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.5 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือได้รับการแต่งตั้งจาก
ตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในส่วนของ zoom reseller partner และ
zoomroom certified integrator partner อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยหนังสือนั้นจะต้องมี
อายุไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือจนถึงวันที่เสนอราคา
4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีสาเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสาเนาสัญญาหรือส่วนหนึ่งของสัญญาที่มีการติดตั้ง
ระบบประชุมทางไกลมูลค่าไม่น้อยกว่า ๘ ล้านบาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยเป็นสัญญาฉบับเดียวและ
เป็นผลงานเสร็จเรียบร้อยและเป็นผลงานที่เป็นคู่สั ญญาโดยตรงกับส่วนราชการซึ่งเป็น หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือการสารองอะไหล่ชุดอุปกรณ์ประชุมทางไกล ทีอ่ อกจากบริษัทผู้ผลิต หรือ
ตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย
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5. ขอบเขตความต้องการและเงื่อนไข
5.1 ขอบเขตความต้องการระบบประชุมทางไกล (Video Conference) มีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 ติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทีห่ ้องประชุมมนัส คอวนิช
5..1.1.1 ติดตั้งตู้ Rack ที่เสนอในโครงการไว้ที่ห้องควบคุมระบบเสียงแล้วทาการติดตั้ง
อุปกรณ์ไว้ในตู้ Rack ประกอบไปด้วย เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการ
สนทนา เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล เครื่องขยายเสียงชนิด 4
ช่องสัญญาณ และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10 ช่องสัญญาณ
5.1.1.2 ติดตั้งกล้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์บนฝ้าเพดาน 3 ตัว โดยติดด้านซ้าย ด้านขวา และ
ตรงกลางของห้องประชุม ซึ่งกล้องทั้ง 3 ตัวนี้เชื่อมต่อด้วยสาย LAN Cat 5e เป็น
อย่างน้อย เข้าไปที่อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
5.1.1.3 ติดตั้งชุดไมโครโฟน 15 ตัว โดยติดตั้งไมโครโฟนพร้อมฐาน 14 ตัว สาหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม ไมโครโฟน 1 ตัว สาหรับประธานการประชุม โดยไมโครโฟนทั้ง
15 ตัว จะถูกเชื่อมต่อร่วมกันด้วยสาย LAN เชื่อมต่อกันแบบ Chain และทาการ
เชื่อมต่อเข้าไปที่เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา โดยระบบชุด
ประชุมนี้ต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
5.1.1.4 น าเครื่ อ งผสมสั ญ ญาณเสี ย งแบบดิ จิ ต อลเชื่ อ มต่ อ เข้ า กั บ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ด้วยสาย LAN เพื่อใช้ในการควบคุมระบบภาพ (กล้อง) ระบบเสียง
(ไมโครโฟน) โดยเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วเข้ า กั บ จอภาพระบบสั ม ผั ส พร้ อ ม
ระบบปฏิบัติการ (All-in-One Touch) ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว ที่ติดตั้ง
โปรแกรมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ด้วยสาย USB โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้เข้ากับ
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยสาย LAN
5.1.1.5 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตไว้บนโต๊ะประชุม ในตาแหน่งผู้ที่ทาหน้าที่ผู้ช่วย
จัดการประชุม และทาการเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้เข้ากับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผ่านระบบเครือข่าย
5.1.1.6 ทาการเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงชนิด 4 ช่องสัญญาณ เข้ากับเครื่องผสม
สัญญาณเสียงแบบดิจิตอลด้วยสาย Audio
5.1.1.7 ทาการติดตั้งลาโพงจานวน 4 ตู้ ไว้ที่ตาแหน่งหน้าห้องประชุม 2 ตู้ และกลางห้อง
ประชุม 2 ตู้ แล้วเดินสายสัญญาณเสียงจากลาโพงทั้ง 4 ตู้ ไปเชื่อมต่อที่เครื่อง
ขยายเสียงชนิด 4 ช่องสัญญาณ
5.1.1.8 ติดตั้งจอแสดงผลภาพแบบ LCD Video Wall หรือดีกว่า จานวน 9 จอ โดยติดตั้ง
บนชุดขาตั้ง ไว้ที่ตาแหน่งด้านหลังประธานการประชุม
5.1.1.9 ติดตั้งจอภาพระบบสัมผัสพร้อมระบบปฏิบัติการ (All-in-One Touch) ขนาดไม่
น้อยกว่า 27 นิ้ว โดยติดตัง้ ไว้บนโต๊ะด้านขวาของประธาน
5.1.1.10 ทาการเชื่อมต่อสัญญาณภาพเข้ากับเครื่องฉายภาพ (Projector) ของห้องประชุม
5.1.1.11 ตั้งค่าโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ
วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ได้
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5.1.2 ติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทีห่ ้องประชุมสารศาสตร์ศิริลักษณ์
5.1.2.1 ติดตั้งจอภาพระบบสัมผัสพร้อมระบบปฏิบัติการ (All-in-One Touch) ไม่น้อยกว่า
75 นิ้ว ไว้บนขาตั้ง
5.1.2.2 ตั้งค่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อให้สามารถควบคุมโปรแกรมจัดการประชุมที่จอภาพ
ระบบสัมผัสได้ โดยต้องสามารถรองรับการทา Zoom direct Share
5.1.2.3 ทาการเชื่อมต่อสัญญาณภาพเข้ากับเครื่องฉายภาพ (Projector) ของห้องประชุม
5.1.2.4 ตั้งค่าโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบวีดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ได้
5.1.3 ติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ที่ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.3.1 ติดตั้งจอภาพระบบสัมผัสพร้อมระบบปฏิบัติการ (All-in-One Touch) ไม่น้อยกว่า
75 นิ้ว ไว้บนขาตั้ง
5.1.3.2 ตั้งค่าคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพื่อให้สามารถควบคุมโปรแกรมจัดการประชุมที่จอภาพ
ระบบสัมผัสได้ โดยต้องสามารถรองรับการทา Zoom direct Share
5.1.3.3 ทาการเชื่อมต่อสัญญาณภาพเข้ากับเครื่องฉายภาพ (Projector) ของห้องประชุม
5.1.3.4 ตั้งค่าโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบวีดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ได้
5.1.4 ติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ที่ห้องประชุมของสานักงานทางหลวง 18
แห่ง
5.1.4.1 ติดตั้งจอภาพระบบสัมผัส พร้อมระบบปฏิบัติการ (All-in-One Touch) ขนาดไม่
น้อยกว่า 55 นิ้ว ไว้บนขาตั้ง
5.1.4.2 ทาการเชื่อมต่อสัญญาณภาพเข้ากับเครื่องฉายภาพ (Projector) ของห้องประชุม
5.1.4.3 ตั้งค่าโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบวีดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ได้
5.1.5 ติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ที่ห้องประชุมของแขวงทางหลวง 104 แห่ง
ศูนย์สร้างทาง 5 แห่ง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 4 แห่ง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 แห่ง และห้องบัญชาการศูนย์บริหารงานอุบัติภัย 1 แห่ง
5.1.5.1 ติดตั้งจอภาพระบบสัมผัสพร้อมระบบปฏิบัติการ (All-in-One Touch) ขนาดไม่
น้อยกว่า 27 นิ้ว
5.1.5.2 ตั้งค่าโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบวีดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ได้
5.1.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รายละเอียดตามภาคผนวก ก.
5.2 เงื่อนไขทั่วไป
5.2.1 ผู้ยื่ น ข้อเสนอต้องน าเสนอรูปแบบ วิธีการ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมแนวทางแก้ไข
ปัญหารวมถึงแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนก่อนการดาเนินการให้กรมทางหลวงพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อนการดาเนินการ
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5.2.2 ผู้ยื่ น ข้อเสนอจะต้องออกแบบ จัดหา ติดตั้ง เชื่อมต่อ พร้อมทดสอบอุปกรณ์ ทั้งนี้จุดติดตั้ง
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามทีก่ รมทางหลวงกาหนด
5.2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนะนาการใช้งานอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการใช้งานระบบประชุม
ทางไกลเพื่อให้ทราบถึงปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานเบื้องต้นพร้อม
จัดทาเอกสารคู่มือการใช้งาน (ฉบับภาษาไทย) ตามจานวนหน่วยงาน หน่วยงานละ 2 ฉบับ
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อนการดาเนินการ
5.2.4 ผู้ยื่ นข้อเสนอจะต้องจัดทา Diagram แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ และจุดติดตั้งของแต่ล ะ
หน่วยงาน ในการเชื่อมโยงของระบบประชุมทางไกล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทาง
หลวงก่อนการดาเนินการ
5.2.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทาการติดฉลากที่อุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการฯ โดยรูปแบบของฉลากเป็นไป
ตามที่กรมทางหลวงกาหนด ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
5.2.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์รับแจ้งปัญหา (Call Center) ตลอดเวลา 24 ชม.
5.2.7 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นใด เพื่อให้ได้ความต้องการในรายละเอียด
โครงการ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องจัดหาเพิ่มเติมด้ว ยค่าใช้จ่ายของผู้ ยื่นข้อเสนอทั้งหมด โดยผู้ ยื่น
ข้อเสนอไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นจากกรมทางหลวงได้
5.2.8 รายการทุกรายการทีผ่ ู้ยื่นข้อเสนอจัดหาในโครงการฯ นี้ กรณีเป็นฮาร์ดแวร์ ต้องเป็นของแท้
ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและต้องเป็นรุ่น
ที่อยู่ในสายการผลิตและมีจาหน่าย ณ วันที่ลงนามในสัญญา
5.2.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดและเงื่อนไขเฉพำะ ต่อข้อกำหนดและ
รำยละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะ เป็ น รำยข้ อ ทุ ก ข้ อ ของเอกสำรโครงกำรฯ โดยใช้ ตั ว อย่ ำ ง
แบบฟอร์มกำรเปรียบเทียบตำมตำรำงที่ ๑.๑ ในกำรเปรียบเทียบรำยกำรดังกล่ำว หำกมีกรณีที่
ต้องมีกำรอ้ำงอิงข้อควำมหรื อเอกสำรในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็น
อย่ำงชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำยไว้ในเอกสำรเปรียบเทียบด้วยว่ำ สิ่ งที่ต้องกำร
อ้ำงอิงถึงนั้น อยู่ในส่ ว นใดตำแหน่งใดของเอกสำรอื่นๆ ที่จัดทำเสนอมำ ส ำหรับเอกสำรที่
อ้ำงอิงถึง ให้ ห มำยเหตุ หรือ ขีดเส้ นใต้ หรือระบำยสี พร้อมเขี ยนหั ว ข้อ กำกับไว้ เพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบกับ เอกสำรเปรี ยบเทียบได้ ง่ำยและตรงกันด้ว ย

หำกผู้ ยื่ นข้อเสนอไม่

ดำเนินกำรตำมข้อนี้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
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ตารางที่ ๑.๑ ตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำรฯ
ข้อกาหนด/อุปกรณ์ที่
ต้องการ
ระบุ หั ว ข้ อ ให้ ต รง ให้คัดลอกคุณลักษณะ
กั บ หั ว ข้ อ ที่ ร ะบุ ใ น เฉพำะที่กรมทำงหลวง
ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด กำหนดมำกรอกในช่องนี้
คุณลักษณะเฉพำะ
อ้างถึงข้อ

ข้อกาหนด/อุปกรณ์ที่
นาเสนอ
ให้ระบุคุณลักษณะเฉพำะที่
บริษัทฯ เสนอ

เอกสารอ้างอิง
ระบุหมำยเลขหน้ำของ
เอกสำรอ้ำงอิงของบริษัทฯ

5.2.10 ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้อ งส่ งแคตตำล็ อคของรำยละเอี ยดคุณ ลั กษณะเฉพำะของทุ กรำยกำรที่ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอได้เสนอ พร้อมทั้งระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และรุ่นที่นำเสนอให้ชัดเจน โดยต้องขีดเส้นใต้หรือ
ระบำยสี เน้ น คุณ สมบั ติที่ ตรงตำมข้ อก ำหนดของ กรมทำงหลวงกรณีที่ อุป กรณ์มีห ลำยรุ่ น
(Model) หรือมี Option ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำจะส่งมอบรุ่นหรือ Series ใดและ Option ใด
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำสำหรับเอกสำรที่ยื่นมำ หำกเป็นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำ
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล
5.2.11 คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเสนอต่อ กรมทางหลวง ต้องสามารถปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กรมกาหนดได้นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ ในกรณีที่
กรมทางหลวง มี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของอุ ป กรณ์ ที่ น าเสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอนาอุปกรณ์มาแสดงคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ดังกล่าวต่อ กรมทางหลวง ภายใน 5
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสินคั ดเลือกเฉพาะรายที่เสนอหลักฐานเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และปฏิบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กรมทางหลวงกาหนดเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาของกรมทางหลวง ถือเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้ทั้งสิ้น
6.2 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคา (Price)
7. ข้อกําหนดด้านการบริหารโครงการ
7.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอโครงสร้างการบริหารโครงการและแผนการดาเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ พิจารณาอนุมัติก่อนดาเนินงาน โดยแผนการดาเนินงานต้องระบุความรับผิดชอบในส่วนของผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง
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7.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาแผนการดาเนินงานหลัก (Master Plan) และแผนการดาเนินงานในรายละเอียด
(Detail Plan) ของแผนการดาเนินงานหลัก และแผนการดาเนินงานอื่นๆ ที่ประกอบด้วยตารางการ
ปฏิบัติการงาน ขั้นตอนในการดาเนินการ/ขั้นตอนในกาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงานแต่ละขั้นตอน ผลงานที่
จะส่งมอบ ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนเพื่อใช้ในการบริหารและติดตามผลการดาเนินงานให้ครอบคลุม
การดาเนินงานทั้งหมด
7.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทางาน ประกอบด้วย
7.3.1 ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) จานวน 1 คน มีความชานาญและประสบการณ์ใน
การควบคุมและบริหารโครงการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเป็นบุคลากรประจาของบริษัท
ผู้ยื่นข้อเสนอ
7.3.2 ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบและติดตั้งระบบประชุมทางไกล ที่เสนอ
จานวนอย่างน้อย 1 คน โดยผ่านการรับรอง (Certified) และมีเอกสารรับรอง
7.3.3 บุคลากรด้านอื่นๆ ที่เห็นว่าจาเป็นต่อการดาเนินโครงการ
7.4 จานวนบุคลากรตามกาหนดต้องเสนอให้เพียงพอที่จะทางานในด้านต่างๆ ได้ และต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ท างานตามข้ อ ก าหนดนี้ ทั้ ง นี้ ใ ห้ ร ะบุ ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารท างาน
ประสบการณ์ ตาแหน่งหน้าที่ และผลงานของบุคลากรแต่ละคนไว้ในประวัติบุคลากร พร้อมสาเนาหลักฐาน
ที่แสดงว่าได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประชุมทางไกล มาแล้วจากผู้ผลิตโดยตรง หรือสถาบันการ
ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
7.5 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯ หรือผู้แทนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง เห็นว่า
บุคลากรตามเสนอมา มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือทางานไม่มีประสิทธิภาพผู้ขายต้องดาเนินการปรับเปลี่ยน
โดยทันทีที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ผู้ขายจะอ้างการปรับเปลี่ยนนี้นามาเป็นเหตุของการล่าช้าของงานไม่ได้
8. การสนับสนุนของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงจะอานวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้การดาเนินงานเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
8.1. ดาเนินการจัดหาสถานที่เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
8.2. ดาเนินการจัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง
8.3. อนุญาตให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถใช้ และสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารของกรมทางหลวงตาม
ความเหมาะสม
9. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
10. การติดตั้ง การส่งมอบ และงวดการชําระเงิน
ผู้ขายจะต้องดาเนินการส่งมอบ และติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการ โดยจะต้องเชื่อมโยงเข้ากับระบบเครือข่าย
ของกรมทางหลวงให้พร้อมใช้งานได้ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน การติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายเงินเป็น
๓ งวด ดังนี้
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งวดงานที่
1

การดาเนินงานและการส่งมอบงาน

จานวนวัน
(นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
ผู้ซื้อจะจ่ายเงินร้อยละ 10 ของวงเงินตามที่ตกลงในสัญญา เมื่อผู้ขาย
30
ได้ดาเนินการส่งมอบดังนี้
1.1 ส่งมอบแผนการดาเนินการโครงการฯ
1.2 เอกสารส่งมอบงาน จานวน 8 ชุด และสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ใน
Thumb Driver จานวน 8 ชุด

2

ผู้ซื้อจะจ่ายเงินร้อยละ 60 ของวงเงินตามที่ตกลงในสัญญา เมื่อผู้ขาย
ได้ดาเนินการส่งมอบดังนี้
2.1 ส่งมอบอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
ตามภาคผนวก ก
2.2 เอกสารส่งมอบงาน จานวน 8 ชุด และสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ใน
Thumb Driver จานวน 8 ชุด

90

3

ผู้ซื้อจะจ่ายเงินร้อยละ 30 ของวงเงินตามที่ตกลงในสัญญา เมื่อผู้ขาย
ได้ดาเนินการส่งมอบพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้
3.1 ผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
แล้วเสร็จครบตามสัญญา
3.2 ส่งมอบผังหรือแบบแปลนระบบประชุมทางไกล (Video
Conference )
3.3 ส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้งานต่างๆ พร้อมทั้งแนะนาความรู้การ
ใช้งาน การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ และรายงานผลการดาเนินการตลอด
ทั้งโครงการ
3.4 ส่งมอบเอกสารงาน จานวน 8 ชุด และสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ใน
Thumb Driver จานวน 8 ชุด

180

11. การรับประกัน และซ่อมแซมแก้ไข
ผู้ขายต้องซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล นับตั้งแต่คณะกรรมการได้ตรวจรับ
งานงวดสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเป็นระยะเวลา 3 ปี ยกเว้นอุปกรณ์จอภาพระบบสัมผัสพร้อมระบบปฏิบัติการ
(All-in-One Touch) ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว ที่รับประกันระยะเวลา 5 ปี โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
11.1 การซ่อมแซมแก้ไข
11.1.1 ผู้ขายต้องซ่อมแซมแก้ไขข้อขัดข้องหรือการใช้งานไม่ได้ของอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลที่
ติดตั้งใช้งานแล้ว ไม่ว่าจะติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ใดก็ตาม ซึ่งเหตุของการชารุดบกพร่องที่เกิดจาก
การใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งนี้ต้องดาเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทนให้สามารถใช้งานได้ภายใน
72 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งปัญหา โดยหากเกินเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องถูกปรับตามข้อ
12.2
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11.1.2 ผู้ขายจะต้องส่งเอกสารหรือรายงานผลการซ่อมแซมแก้ไขข้อขัดข้องหรือการใช้งานไม่ได้ ของ
อุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลที่ติดตั้งใช้งานไม่ว่าจะติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ใดก็ตาม โดยรายงาน
ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทราบหลังจากที่แก้ไขแล้วเสร็จทุกครั้ง
12. การบอกเลิกสัญญา และอัตราค่าปรับ
12.1 ค่าปรับการส่งมอบงานล่าช้า
เมื่อผู้ขายส่งงานไม่ทันกาหนดตามสัญญา จะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคา
พัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ (รวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม ) จนถึงวันที่ผู้ขายดาเนินงานส่งมอบให้แก่กรมทางหลวง
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
12.2 ค่าปรับในระยะเวลาการรับประกัน
กรณีผู้ขายไม่เข้าทาการแก้ไข และ/หรือ แก้ไขไม่แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กาหนดตาม ข้อ 11.1.1 กรม
ทางหลวง จะคิดค่าปรับโดยคานวณค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 2,000.- บาท และเศษของวันคิด
เป็นหนึ่งวัน จนกว่าดาเนินงานแก้ไข้แล้วเสร็จ
12.3 หากผู้ขายไม่ดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนดข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญากับ ผู้ขาย หรือผู้ซื้อ
มีสิทธิ์จ้างบริษัทอื่นๆ เข้ามาดาเนินการให้เป็นไปตามสัญญา และผู้ขายจะต้องเป็นผู้ชาระเงินค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 12.2 ด้วย
13. ชั้นตอนการตรวจรับ และการทดสอบ
13.1 ผู้ขายต้องส่งมอบอุป กรณ์ให้คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุฯ ที่ห้องประชุมส่วนกลาง และห้องประชุม
หน่วยงานในภูมิภาค หน่วยงานส่วนภูมิภาค (สานักงานทางหลวง ๑๘ แห่ง) ตามที่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ กาหนด และนาอุปกรณ์ไปทาการติดตั้งตามสถานที่ที่ระบุ พร้อมการทดสอบอุปกรณ์ และระบบทุก
อย่างที่เสนอได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์โดยส่งมอบตามงวดงานที่กาหนดในเอกสารตามข้อ 10
13.2 ผู้ขายต้องเสนอเอกสารซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของอุปกรณ์ คู่มือการติดตั้งใช้งาน (ฉบับภาษาไทย)
ข้อมูลวิธีการ และขั้นตอนการตรวจรับของแต่ละอุปกรณ์โดยละเอียด พร้อมทั้งแนะนาการใช้งาน
อุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการใช้ระบบประชุมทางไกลเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของ
อุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานเบื้องต้น ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการแนะนาการใช้งาน
13.3 คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ หรือผู้แทนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ที่เข้าร่วมดูแล
การติ ดตั้งจะดาเนิ น การตรวจรั บ งานเฉพาะในเวลาทาการปกติ คื อ 08.30-16.30 น. เว้ น
วันหยุดราชการ ในกรณีที่ผู้ขายมีความจาเป็นต้องตรวจรับงานนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุฯ หรื อ ผู้ แ ทนของศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทราบ พร้ อ มทั้ง จะต้ อ ง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
13.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือผู้แทนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง สงวนสิทธิที่จะ
เข้าทดสอบและตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์หรือระบบที่ติดตั้ง ณ ห้องประชุมส่วนกลาง และห้อง
ประชุมหน่วยงานในภูมิภาค เพื่อดาเนินการตรวจรับ งาน โดยผู้ขายจะต้องอานวยความสะดวกในการ
เดินทางหรือรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
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13.5 กรมทางหลวง สามารถที่จ ะนาอุปกรณ์ห รืองานในส่ว นที่ส่ งมอบแล้ว ไปใช้งานตามที่กรมทางหลวง
เห็นสมควร โดยที่ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอุปสรรคในการทางานของผู้ขาย เพียงแต่แจ้งให้ ผู้ขาย
ทราบแต่ ห ากการทดสอบอุ ป กรณ์ ห รื อ ระบบ ไม่ ผ่ า นเงื่ อ นไขและเป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งเลิ ก สั ญ ญาอั น
เนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ขาย ผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆจากกรมทาง
หลวง
13.6 หากมีข้อความใดในข้อกาหนดฉบับนี้ที่มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดถือตามข้อกาหนดที่เป็นประโยชน์กับกรม
ทางหลวง
14. วงเงินงบประมาณ
งบประมาณ 19,125,000.- บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวม
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องใช้สาหรับโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าดาเนินการอื่น ๆ ไว้แล้ว
15. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ นี้
15.1. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
แล้ว
15.2. ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๖4
อนึ่ง กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
กรมทางหลวง สามารถยกเลิกการจัดหาได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายใดๆ จากกรมทาง
หลวงมิได้
16. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง
17. หลักประกันการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จานวน 956,250.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
18. เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
18.1 กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา
หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง
18.2 ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกข้อกาหนดดังกล่าวนี้บางส่วน หรือทั้งหมด และให้ถือ
ว่าการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ซื้อเป็นที่สุด ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอตกลงยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายไม่
ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ซื้อ
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18.3 ในระหว่างอายุสัญญาจ้าง หากกรมทางหลวงเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างข้อใดข้อ
หนึ่งได้ กรมทางหลวงมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยผู้ขายยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่มีเงื่อนไขภายในกาหนด ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
19 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัวได้ที่
19.1 สถานที่
: เลขที่ ๒/๔๘๖ ชั้น ๓ อาคารสุขุมวิท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
19.2 โทรศัพท์
: 02-354-6668-76 ต่อ 26702
19.3 โทรสาร
: 02-354-6507
ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยไปรษณี ย์ ต อบรั บ ด่ ว นพิ เ ศษ (EMS) จ่ า หน้ า ซองถึ ง “คณะกรรมการรายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) กรมทางหลวง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุขุมวิท ชั้น ๓ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐” โดยระบุชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
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ภาคผนวก ก.
1.ขอบเขตความตองการ เงื่อนไข และรายละเอียดทางเทคนิค
1.1 ซอฟตแวรสําหรับประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
1.1.1 ซอฟตแวรสําหรับประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Cloud Meeting จํานวน 20
ลิขสิทธิ์ มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.1.1.1 เปน Zoom Cloud Meeting ประเภท Business เปนอยางนอย
1.1.1.2 สามารถใชงานพรอมกัน จํานวนรวมไมนอยกวา 300 อุปกรณ โดยมีระดับสงขอมูลภาพที่
มีความละเอียดไมต่ํากวา 720p และจํานวน
1.1.1.3 สามารถใชงานการติดตอสื่อสารดวยเสียง (Audio Conferencing) ไมนอยกวา 300 จุด
1.1.1.4 สามารถประชุมในเวลาเดียวกันได ไมนอยกวา 300 อุปกรณ
1.1.1.5 รองรับความละเอียดของภาพ (Video Resolution) ตั้งแตระดับ HD และรองรับรูปแบบ
ภาพ 16:9
1.1.1.6 สามารถทํางานที่ความละเอียด 720p (1280 x 720 pixels)
1.1.1.7 สามารถแสดงชื่อ ของผูเขารวมประชุม และขอมูลของ Endpoint ในแตละอุปกรณบน
ระบบ ควบคุมการประชุมทางไกล
1.1.1.8 สามารถเลือกรูปแบบ Layout ใชงานไดและจะตองสามารถแสดงหนาจอไดพรอม ๆ กัน
ไดสูงสุด ไมนอยกวา 49 หนาจอ
1.1.1.9 สามารถควบคุมไมโครโฟน ของ ผูเขารวมประชุม เชน เปด/ปด เสียงได
1.1.1.10 สามารถบริหารจัดการระดับของการเขาถึง (User Level) ไดในระดับที่แตกตางกันทั้งใน
สวนของ Owner, Administrator, User เปนตน
1.1.1.11 สามารถตรวจสอบการเขาใชงานอุปกรณตางๆ ไดผานทาง Browser
1.1.1.12 สามารถใชในการบริหารจัดการตารางการประชุม Conference scheduling
1.1.1.13 สามารถ Integrate เขากับระบบ AD ได
1.1.1.14 สามารถตรวจสอบ Monitoring ระบบ Video Conference เพื่อดูสถานะตางๆ
เชน Register, Meeting Status, Quality เปนอยางนอย
1.1.1.15 สามารถตรวจสอบการใชงาน (Log) ในการประชุม ผาน Browser
1.1.1.16 มีลิขสิทธิ์การลงทะเบียนซอฟตแวร Zoom Meeting สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร (PC)
และอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ ไดพรอมกันไมนอยกวา 300 อุปกรณ
1.1.1.17 สามารถใชในการบริหารจัดการตารางการประชุม Conference scheduling ผาน Web
Browser ได
1.1.1.18 สามารถจัดทํารายงานขอมูลการประชุมที่ผานมารวมไปถึงสามารถ Export เปน ไฟลที่
สามารถเปดดวย โปรแกรม Microsoft Excel โดยเลือกชวงวันเวลา, หองประชุม หรือ
อื่น ๆ
1.1.1.19 รองรับการการเชื่อมตออุปกรณประชุมทางไกลผานจอภาพทั้งจากภายในและ ภายนอก
ตามมาตรฐาน H.323 และ SIP
1.1.1.20 มีมาตรฐานการใชงานในรูปแบบ HTTPS ผาน Browser
1.1.1.21 สามารถใชงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตบนอุปกรณ Android, iOS, Desktop
(Windows, Mac , OpenSUSE 13.2 หรือสูงกวา, ArchLinux )
1.1.1.22 มีมาตรฐานความปลอดภัย AES หรือ ดีกวา
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1.1.1.23 สามารถแชร Presentation และหนาจอของผูเขารวมประชุม ทั้งภาพและเสียง จาก
โนตบุกหรือคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ใชเขารวมชุม ใหผูเขารวมประชุมทุกคนเห็นและ
ไดยินได
1.1.1.24 สามารถปรับความสวางของภาพของผูเขารวมประชุมไดในพื้นที่แสงนอยได
1.1.1.25 สามารถกําหนดเงื่อนไขในการทําการบันทึกภาพและเสียงการประชุม Conference ได
1.1.1.26 สามารถถายทอดแบบ Live ผานชองทางตาง ๆ เชน youtube, Facebook ,ไดเปน
อยางนอย
1.1.1.27 สามารถกําหนดสิทธิของผูเขารวมประชุมในการบันทึกหรือหามบันทึกการประชุมของ
หองประชุม ได
1.1.1.28 สามารถเขารหัสภาพ (VDO) ตามมาตรฐานความปลอดภัย AES
1.1.1.29 การบันทึกตองสามารถบันทึก Format file เปน MP4 ไดเปนอยางนอย
1.1.1.30 สามารถเลือก บันทึกการประชุม บนระบบ Cloud หรือ ในเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง
ได
1.1.1.31 สามารถดูแสดงภาพวิดีโอที่มีการบันทึกไวแลว (Recorded Content) ผานทาง เครื่อง
คอมพิวเตอร และ อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ได
1.1.1.32 สามารถลงชื่อเขาใชระบบ Zoom โดยชองทาง Web Browser ตามมาตรฐาน HTTPS
1.1.1.33 ระบบตองมีความสามารถควบคุมระหวางการประชุม ดังตอไปนี้
1.1.1.33.1 สามารถแสดงรายชื่อผูเขารวมประชุมได
1.1.1.33.2 สามารถปดเสียงผูเขารวมประชุมแบบรายบุคคล และปดเสียงผูเขารวมประชุม
ทุกคนพรอมกันได
1.1.1.33.3 สามารถนําผูเขารวมประชุมออกจากการประชุม ขณะทําการประชุมได โดยไม
ตองยกเลิกการประชุม
1.1.1.33.4 สามารถนําผูเขารวมประชุม ไปยังหองรอเพื่อรอการกลับเขามารวม การ
ประชุมได(Waiting room)
1.1.1.33.5 สามารถสั่งล็อกการประชุม (Lock Meeting) เพื่อปองกันบุคคลที่ไม เกี่ยวของ
เขารวมการประชุมได
1.1.1.33.6 สามารถกําหนดสิทธิใหผูดูแลการประชุมไดอยางนอยสองระดับดังตอไปนี้
1.1.1.33.6.1 ผูดูแลการประชุม (Host) สามารถบริหารและควบคุมการประชุม
ทั้งหมดที่ใชงานอยูได
1.1.1.33.6.2 ผูดูแลการประชุมรวม (Co-Host) สามารถควบคุมการประชุมไดตาม
สิทธิ์ที่กําหนดไวใหเทานั้น
1.1.1.34 ผูดูแลระบบ ตองสามารถกําหนดสิทธิ์ การใชงาน Virtual Background ได
1.1.1.35 สามารถใชงาน Virtual background สําหรับการแสดงฉากหลังแทนการ เห็นฉาก
หลังจากสถานที่จริง โดยใหผูใชงานสามารถเลือกรูปภาพที่อยากแสดง ไดจาก
คอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ (Window, Mac) มือถือ แท็บเล็ต (ระบบปฏิบัติการ iOS)
ที่ใชเขารวมประชุมได
1.1.1.36 สามารถใชงาน Chat แบบ 1:1 หรือ เปน Group Chat ไดและตองสามารถแชรขอมูล
ประชุมใหกับผูเขารวมประชุมผานชองทางนี้ได
1.1.1.37 มีระบบสื่อสารที่ไมใชคําพูด Nonverbal feedback เชน ยกมือ , ถูกใจ , yes, no
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1.1.1.38 สามารถสรางหองประชุมแยก ( Breakout Room) และประชุมพรอมกัน ในขณะที่การ
ประชุมในหองหลักกําลังดําเนินอยู
1.1.1.39 สามารถกําหนดใหผูเขารวม รอการประชุม หรือ พักผูเขารวมประชุมกอนที่จะ อนุญาต
ใหเขารวมการประชุมได ( Waiting Room)
1.1.1.40 ระบบสามารถสรางชุดคําถาม เพื่อนําไปประยุกตใช เปนแบบสอบถาม หรือ แบบสํารวจ
และสามารถดึงรายงาน ของชุดคําถามนั้นได (Polling)
1.1.1.41 สามารถใชงาน presentation (PowerPoint หรือ keynote)เปน background ของ
ผูบ รรยายไดและสามารถปรับแตงขนาดหรือเคลื่อนยายผูบรรยายได
1.1.1.42 รองรับการใชงาน Video Filters ใน ในการประชุม (รวมอยูใน Software การประชุม)
1.1.2 ซอฟตแวรควบคุมการประชุมผานอุปกรณหองประชุม Zoom Room Conferenceจํานวน 21
ลิขสิทธิ์ มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.1.2.1 เปน Software ลิขสิทธิ์ใชสําหรับควบคุมการประชุมทางไกลออนไลนผานอุปกรณหอง
ประชุม
1.1.2.2 สามารถแชรขอมูลจากเครื่อง PC (ระบบปฏิบัติการ Window mac) และ มือถือ
1.1.2.3 มีการรองรับระดับคุณภาพ ของการสงขอมูลภาพที่มีความละเอียดไมต่ํากวา 720p หรือ
ดีกวา
1.1.2.4 สามารถบันทึกการประชุมผาน Cloud ไดอยางนอย 5 ชั่วโมงตอเนื่อง โดยมีพื้นที่
บันทึกอยางนอย 1 GB บนระบบ Cloud
1.1.2.5 สามารถแชร Presentation และหนาจอของผูเขารวมประชุม ทั้งภาพและเสียงจาก
โนตบุกหรือคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ใชเขารวมชุม ใหผูเขารวมประชุมทุกคนเห็นและ
ไดยินได
1.1.2.6 สามารถควบคุมบริหารสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ ทางจอภาพ( digital signage) ได
1.1.2.7 ระบบมีความสามารถในการทําการจองหองประชุมหรือแสดงตารางการใชหองประชุม
1.1.2.8 สามารถเลือกรูปแบบ Layout ใชงานไดและจะตองสามารถแสดงหนาจอไดพรอม ๆ กัน
ไดสูงสุด ไมนอยกวา 25 หนาจอ
1.1.2.9 ระบบสามารถเริ่มการประชุม ขณะอยูในหองประชุม ไดเพียงคลิกเดียว
1.1.2.10 สามารถเรียกใช Function Whiteboard ไดเพียงกดปุมสัมผัสเพียงครั้งเดียว โดยไมมี
ความจําเปนตองเปดหองประชุม
1.1.2.11 รองรับการเรียกใช Function โทรศัพท เพื่อเชื่อมตอกับระบบ IP-PBX ไดเพียงกดปุม
สัมผัสเพียงครั้งเดียวโดยไมมีความจําเปนตองเปดหองประชุม
1.1.3 ซอฟตแวรสําหรับประชุมทางไกลเพื่อเชื่อมตอกับระบบประชุมทางไกลอื่นๆ (Conference Room
Connector) จํานวน 1 ลิขสิทธิ์ มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.1.3.1 หองประชุมทุกหองสามารถเชื่อมตอกับระบบ Video Conference อื่นๆ ดวยมาตรฐาน
SIP หรือ H.323 เปนอยางนอย
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1.2 ชุดอุปกรณประชุมทางไกล พรอมระบบเครื่องเสียงสําหรับติดตั้ง ณ หองประชุมมนัส คอวนิช
ประกอบดวย
1.2.1 กลองวีดีโอคอนเฟอรเรนท แบบไอพี PTZ ความละเอียดสูง ( Conferencing Camera ) จํานวน 3
ตัว มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.2.1.1 เปนกลองแบบไอพี PTZ ความละเอียดภาพ ไมนอยกวา 1080p หรือดีกวา
1.2.1.2. มีเลนสซูมที่สามารถขยายภาพไดไมนอยกวา 12x Optical zoom หรือดีกวา
1.2.1.3 มีชองสัญญาณภาพขาออกชนิด HDMI หรือดีกวา
1.2.1.4 สามารถ Pan+ 170 องศาในแนวนอน และ Tilt -20 ถึง +90 องศา ในแนวตั้ง หรือ
ดีกวา
1.2.1.5 ตัวเครื่องรองรับการทํางานแบบ Pan/Tilt zoom
1.2.1.6 สามารถใชไดทั้งไฟ DC 12V หรือ PoE (802.3af)
1.2.1.7 มีชองตอ Ethernet 100BaseTX / 1000BaseT หรือ HDBaseT หรือ DVIP
1.2.2 จอแสดงผลภาพแบบ LCD Video Wall หรือดีกวา โดยความละเอียดระดับไมนอยกวา Full HD
ขนาดไมนอยกวา 54 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.2.2.1 ระบบตองประกอบดวย LCD Video Wall หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 54 นิ้ว ความ
ละเอียดระดับ Full HD จํานวน 9 เครื่อง
1.2.2.2 จอภาพ มีแนวทแยงมุม ขนาดไมนอยกวา 54 นิ้ว
1.2.2.3 อัตราสวนของภาพ(Aspect Ratio) 16:9
1.2.2.4 จอภาพ เปนเทคโนโลยี ชนิด IPS หรือ D-LED
1.2.2.5 ความละเอียดของจอภาพระดับ Full HD 1920x1080 พิกเซล
1.2.2.6 ความสวางของจอภาพ(Brightness) ไมนอยกวา 500 แคนเดลา/ตารางเมตร
1.2.2.7 อัตราความคมชัด(Contrast Ratio) ไมนอยกวา 1100:1
1.2.2.8 ความไวตอบสนอง(Response Time) ที่ 8 ms หรือดีกวา
1.2.2.9 มุมมองในการมองทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ไมนอยกวา 178 องศา
1.2.2.10 มีขอบจอ(Bezel Width) เมื่อประกบตอกันจอตอจอ ไมมากกวา 3.5 มม.
1.2.2.11 มีอายุการใชงานไมนอยกวา 50,000 ชั่วโมง
1.2.2.12 รองรับการทํางานแบบ 24 ชั่วโมงได
1.2.2.13 มีชองตอสัญญาณเขาที่ตัวเครื่อง HDMIx2,DPx1,DVI,USBเปนอยางนอย
1.2.2.14 มีชองตอสัญญาณออกที่ตัวเครื่อง DVI หรือ DP เปนอยางนอย
1.2.2.15 มีชองตอควบคุมที่ตัวเครื่อง RS232 in/out เปนอยางนอย
1.2.2.16 มีซอฟตแวรที่ใหมากับจอภาพสามารถใชในการควบคุมระบบดังตอไปนี้
1.2.2.16.1 เลือก input ของสัญญาณ ได
1.2.2.16.2 ปรับแตงสีแตละหนาจอได
1.2.2.17 สินคาตองไดมาตรฐานการรับรอง(Certification) FCC , เปนอยางนอย
1.2.2.18 ระบบตองมีขาแขวนและขาตั้งแบบมีลอเลื่อนสําหรับชุด LCD Video Wall จํานวน
9 ชุด มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้
1.2.2.18.1 เปนขาแขวนที่ใชสําหรับแขวน Video Wall ออกแบบเพรียวบางเหมาะ
สําหรับติดตั้งบนผนัง
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1.2.2.18.2 ทําดวย วัสดุโลหะ มีความคงทนแข็งแรง สามารถปรับขาแขวนไดแบบ
อิสระ ไดทั้งแบบ ปรับ(ซาย,ขวา,บน,ลาง,เขา,ออก) โดยสามารถปรับยึด
ออกจากดานหนาได
1.2.2.18.3 รองรับจอขนาด 45-60 นิ้ว และรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 50 กิโลกรัม,
มีระบบกลไกการล็อกแบบบูรณาการชวยปองกันไมใหมีการออกจากฝา
ครอบโดยไมไดตั้งใจ
1.2.2.19 ระบบตองมีอุปกรณประมวลผลเพื่อเชื่อมตอกับระบบเสียงและจอภาพ LCD Video Wall
1.2.2..20 มีศูนยบริการหลักของเจาของผลิตภัณฑอยูในประเทศไทย
1.2.2.21 บริษัทเจาของผลิตภัณฑมีสํานักงานอยูในประเทศไทยภายใตชื่อเดียวกับสินคา
1.2.3 จอภาพระบบสัมผัสพรอมระบบปฏิบัติการ ไมนอยกวา 27 นิ้ว หรือ เปนอุปกรณภายใตระบบ All in
one Touch System จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.2.3.1 เปนอุปกรณที่ออกแบบมาพรอมกับชุดกลอง ,ไมโครโฟน, ลําโพง Built-in เพื่อการ
ประชุม Video conference
1.2.3.2 จอภาพเปนจอแบบสัมผัสสามารถเขียนโดยใชนิ้วมือหรืออุปกรณสําหรับเขียนขนาดไม
นอยกวา 27 นิ้ว และตองมีสวนประกอบดังตอไปนี้ Built-in มากับจอภาพ
1.2.3.2.1 มีลําโพงประกอบมาในตัว
1.2.3.2.2 ไมโครโฟน ไมนอยกวา 3 จุด
1.2.3.2.3 ไมโครโฟน มีระยะรับเสียงไมนอยกวา 4 เมตร
1.2.3.2.4 มีระบบตัดเสียงรบกวน Echo Cancellation
1.2.3.2.5 มีระบบลดเสียงรบกวน Automatic Noise Reduction
1.2.3.2.6 มีกลอง จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
1.2.3.2.7 ตองมี Software ระบบปฏิบัติการติดตั้งมาพรอมกับอุปกรณ
1.2.3.2.8 ตองมี Software conference ติดตั้งมาพรอมกับอุปกรณใหสามารถใชงาน
ทันที
1.2.3.3 สามารถทํางานบนระบบเครือขายตามมาตรฐาน IPv4 ได
1.2.3.4 จอภาพสามารถแสดงผลไดที่ขนาด Full HD
1.2.3.5 จอภาพเปนระบบสัมผัส สามารถรองรับการสัมผัสได
1.2.3.6 จอภาพตองมีชองทางการนําเขาและสงออกขอมูลดังตอไปนี้
1.2.3.6.1 มีชองนําเขา (input) สัญญาณวีดิโอระดับ HD อยางนอย 1 ชอง
1.2.3.6.2 มีชองเชื่อมตอ Ethernet ชนิด 100 Mbps หรือดีกวา อยางนอย 1 ชอง
1.2.3.6.3 สามารถเชื่อมตอเครือขายไวไฟ (WiFi) บนคลื่น 2.4 หรือ 5 GHz ไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n/ac เมื่อมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยแบบ WPA และ WPA2
1.2.3.7 อุปกรณที่เสนอจะตองสามารถรับการปรับปรุงซอฟตแวรจากบริษัทผูผลิตไดเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป
1.2.3.8 เปนผลิตภัณฑที่ออกแบบมาเพื่อใชงานกับรวมกับ ระบบ Video Conference
1.2.3.9 อุปกรณตองไดรับการแนะนําและไดการรับรองจาก Zoom ( Recommended by
Zoom )

6

1.2.4 ชุดประชุมพรอมไมโครโฟนจํานวน 15 ชุด
1.2.4.1 รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปมีดังนี้
1.2.4.1.1 เปนชุดประชุมระบบดิจิตอล
1.2.4.1.2 ตัวเครื่องมาพรอมลําโพงสําหรับฟงเสียงผูรวมประชุม
1.2.4.1.3 มีชองสําหรับตอหูฟงไดไมนอยกวา 1 ชองที่ฐานไมโครโฟน
1.2.4.1.4 ใชสาย CAT5 หรือ CAT5e สําหรับตอพวงกับชุดประชุมชุดอื่น
1.2.4.1.5 มีชองสําหรับตอไมโครโฟนเปนชนิด XLR สามารถล็อคไมโครโฟนได
สัญญาณเสียงพรอมทั้งสามารถเลือกฟงไดไมนอยกวา 4 ชองสัญญาณ
1.2.4.2 รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคสวนของไมโครโฟน
1.2.4.2.1 เปนไมโครโฟนชนิด Condenser
1.2.4.2.2 ความยาวของไมโครโฟนไมนอยกวา 40เซ็นติเมตร
1.2.4.2.3 ความถี่ตอบสนองไมนอยกวา 100Hz-15,000Hz หรือดีกวา
1.2.4.2.4 มีคาความไว Sensitivity ไมนอยกวา -37 dB
1.2.5 เครื่องจายกระแสไฟฟาและควบคุมการสนทนา จํานวน 1 เครื่อง
1.2.5.1 รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
1.2.5.1.1 เปนชุดประชุมระบบ ดิจิตอล สงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ( Fully digital
System )
1.2.5.1.2 สามารถเชื่อมตอไมโครโฟนชุดประชุมไดทั้งแบบ daisy chain หรือ ring
topology ได
1.2.5.1.3 สามารถควบคุมและจายไฟใหจํานวนชุดประชุมไดไมนอยกวา 32 ชุด
1.2.5.1.4 สามารถรองรับการเชื่อมตอสัญญาณไมโครโฟนภายนอกได
1.2.5.1.5 สามารถกําหนดการปด-เปดไมคไดแบบอัตโนมัติ
1.2.5.1.6 สามารถเลือกบันทึกเสียงชนิด MP3 หรือตอกับเครื่องบันทึกเสียงภายนอกได
1.2.5.1.7 มีชองตอไมโครโฟน แบบ RJ45 ไมนอยกวา 2 ชอง
1.2.6. เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
1.2.6.1 รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
1.2.6.1.1 เปนเครื่องปรับแตงสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลขนาด 8 input/ 8 output
หรือดีกวา
1.2.6.1.2 มีระบบประมวลผลแบบ 48kHz หรือดีกวา
1.2.6.1.3 รองรับการรับสงสัญญาณเสียงผาน Network ไดไมนอยกวา 64x64
ชองสัญญาณเสียง หรือดีกวา
1.2.6.1.4 มีชอง RS232 ไมนอยกวา 1 ชอง
1.2.6.1.5 สามารถรองรับการเชื่อมตอกับ ระบบโทรศัพท ระบบ ดิจิตอล (VoIP
Softphone Interface)
1.2.6.1.6 มีคาตอบสนองความถี่ Frequency Response 20Hz - 20kHz หรือดีกวา
1.2.7 เครื่องสงและรับสัญญาณเสียงผาน USB จํานวน 1 เครื่อง
1.2.7.1 รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
1.2.7.1.1 เปนเครื่องสงและรับสัญญาณเสียงผาน USB
1.2.7.1.2 มีชอง Input แบบ USB2.0 ไมนอยกวา 1 ชอง
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1.2.8 เครื่องควบคุมแบบสัมผัสหนาจอ
1.2.8.1 รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
1.2.8.1.1 เปนจอควบคุมชนิดตั้งโตะ
1.2.8.1.2 หนาจอขนาดหนาจอไมนอยกวา 7 นิ้ว
1.2.8.1.3 ใชไฟเลี้ยง PoE 802.3af
1.2.8.1.4 สามารถติดตั้งแบบแนวตั้งหรือแนวนอน
1.2.8.1.5 ความละเอียดของหนาจอไมนอยกวา 1024 x 600 pixels หรือดีกวา
1.2.8.1.6 คาความสวางของจอไมนอยกวา 300 Nits หรือดีกวา
1.2.9 เครื่องขยายเสียงชนิด 4 ชองสัญญาณจํานวน 1 เครื่อง
1.2.9.1 มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.2.9.1.1 เปนเครื่องขยายเสียงชนิด 4 ชองสัญญาณ
1.2.9.1.2 มีหนาจอ LED Display ที่หนาเครื่อง
1.2.9.1.3 สามารถรวมการปรับแตงเสียงในหนาที่ของ Crossover, Parametric EQ
เปนอยางนอย
1.2.9.1.4 มีปุมฟงกชั่น Mute ที่หนาเครื่อง
1.2.9.1.5 กําลังขยายเสียงปกติขางละไมนอยกวา 500 วัตต ที่ 8 โอหม
1.2.9.1.6 ตอบสนองความถี่ไดตั้งแต 20Hz - 20kHz หรือดีกวา
1.2.9.1.7 มีคาความเพี้ยนของสัญญาณรวม ( THD ) นอยกวา 0.35%
1.2.9.1.8 มีวอลุมปรับระดับเสียงอยูดานหนาเครื่อง
1.2.10 อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร 10 ชองสัญญาณจํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดคุณสมบัติทาง
เทคนิคดังนี้
1.2.10.1 เปนอุปกรณ Gigabit Ethernet Switch ที่มีจํานวนพอรตไมนอยกวา 8 พอรต และ
รองรับการจายไฟ POE ไมนอยกวา 4 พอรต
1.2.10.2 สนับสนุนมาตรฐาน ไดอยางนอยดังนี้ IEEE802.3af และ IEEE802.3at
1.2.10.3 รองรับการตั้งคาสําหรับ Q-LAN video และ Q-LAN Audio และ AES67 streams
1.2.10.4 ชองตอสัญญาณพอรตแบบ SFP Gigabit ports จํานวนไมนอยกวา 2 พอรต
1.2.11 ลําโพงติดผนัง จํานวน 4 ตู มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.2.11.1 เปนลําโพงชนิดสองทาง
1.2 11.2 ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
1.2.11.3 ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 0.75 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
1.2.11.4 Effective frequency range 75Hz - 20kHz หรือดีกวา
1.2.11.5 Maximum peak SPL ไมนอยกวา 114 dB
1.2.11.6 มีมุมกระจายเสียงไมนอยกวา 80 องศา
1.2.11.7 สามารถปรับเลือกการใชงานแบบ 70V กับ 100V ได
1.2.11.8 มีขาลําโพง พรอมใชงาน
1.2.12 ตู Rack 19 นิ้ว , 15U
1.2.12.1 เปนตูR ack ปด ขนาด 19 นิ้ว 15U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความ
ลึกไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 66 เซนติเมตร
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1.2 11.2 ผลิตจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบชุบดวยไฟฟา (Electro-galvanized steel
sheet) หรือดีกวา
1.2.11.3 มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 10 ชอง - มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไม
นอยกวา 2 ตัว
1.3 ชุดอุปกรณประชุมทางไกล สําหรับติดตั้ง ณ หองประชุมสารศาสตรศิริลักษณ ประกอบดวย
1.3.1 จอภาพระบบสัมผัส แบบ All in One พรอมระบบปฏิบัติการ ขนาดไมนอยกวา 75 นิ้ว พรอมชุดขา
ตั้ง จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.3.1.1 เปนอุปกรณที่ออกแบบมาพรอมกับชุดกลอง ,ไมโครโฟน, ลําโพง Built-in เพื่อการ
ประชุม Video conference
1.3.1.2 สวนที่เปนจอภาพสําหรับเขียนโดยใชนิ้วมือหรืออุปกรณเขียนสําหรับจอสัมผัส ขนาดไม
นอยกวา 75 นิ้ว
1.3.1.3 มีชุดลําโพงประกอบมาในตัว
1.3.1.4 มีไมโครโฟนประกอบมาในตัว
1.3.1.5 มีกลองกลองความละเอียด ไมนอยกวา 4K
1.3.1.6 อุปกรณตองมาพรอม Software ระบบปฏิบัติการ
1.3.1.7 ตองติดตั้ง Software conference มาพรอมใชงาน
1.3.1.8 จอภาพสามารถแสดงผลไดที่ความละเอียด 4K
1.3.1.9 อุปกรณตองไดรับการแนะนําและไดการรับรองจาก Zoom ( Recommended by
Zoom ) หรือภายใตหัวขอ All-in-one Touch System
1.3.1.10 จอภาพเปนระบบสัมผัส
1.3.1.11 อุปกรณจอภาพระบบสัมผัสตองมีชองทางการนําเขาและสงออกขอมูลดังตอไปนี้
1.3.1.11.1 มีชองนําเขา (input) สัญญาณวีดิโอระดับ HD อยางนอย 1 ชอง
1.3.1.11.2 มีชองสงออก (output) สัญญาณวีดิโอระดับ HD อยางนอย 1 ชอง
1.3.1.11.3 มีชองเชื่อมตอชนิด USB 3.0 ไมนอยกวา 1 ชอง
1.3.1.11.4 มีชองเชื่อมตอ RJ 45 100/1000 Mbps จํานวน 1 ชอง เปนอยางนอย
1.3.1.12 สามารถเชื่อมตอเครือขายไวไฟ (WiFi) บนคลื่น 2.4 หรือ 5 GHz ไดตามมาตรฐาน IEEE
802.11a/b/g/n เมื่อมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบ WPA และ
WPA2
1.3.1.13 อุปกรณตองมาพรอมชุดขาตั้ง
1.3.1.14 อุปกรณที่เสนอจะตองสามารถรับการปรับปรุงซอฟตแวรจากบริษัทผูผลิตเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 3 ป
1.3.1.15 เปนผลิตภัณฑที่ออกแบบมาเพื่อใชงานกับรวมกับ ระบบ Video Conference
1.4 ชุดอุปกรณประชุมทางไกล สําหรับติดตั้ง ณ หองประชุม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย
1.4.1 จอภาพระบบสัมผัส แบบ All in One พรอมระบบปฏิบัติการ ขนาดไมนอยกวา 75 นิ้ว พรอมชุดขา
ตั้ง จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.4.1.1 เปนอุปกรณที่ออกแบบมาพรอมกับชุดกลอง ,ไมโครโฟน, ลําโพง ภายในอุปกรณเดียวกัน (
Built-in) เพื่อการ ประชุม Video conference
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นอยกวา 75 นิ้ว

1.4.1.2 สวนที่เปนจอภาพสําหรับเขียนโดยใชนิ้วมือหรืออุปกรณเขียนสําหรับจอสัมผัส ขนาดไม
1.4.1.3 มีชุดลําโพงประกอบมาในตัว
1.4.1.4 มีไมโครโฟนประกอบมาในตัว
1.4.1.5 มีกลองกลองความละเอียด ไมนอยกวา 4K
1.4.1.6 อุปกรณตองมาพรอม Software ระบบปฏิบัติการ
1.4.1.7 ตองติดตั้ง Software conference มาพรอมใชงาน
1.4.1.8 จอภาพสามารถแสดงผลไดที่ความละเอียด 4K
1.4.1.9 อุปกรณตองไดรับการแนะนําและไดการรับรองจาก Zoom ( Recommended by
Zoom ) หรือภายใตหัวขอ All-in-one Touch System
1.4.1.10 จอภาพเปนระบบสัมผัส
1.4.1.11 อุปกรณจอภาพระบบสัมผัสตองมีชองทางการนําเขาและสงออกขอมูลดังตอไปนี้
1.4.1.11.1 มีชองนําเขา (input) สัญญาณวีดิโอระดับ HD อยางนอย 1 ชอง
1.4.1.11.2 มีชองสงออก (output) สัญญาณวีดิโอระดับ HD อยางนอย 1 ชอง
1.4.1.11.3 มีชองเชื่อมตอชนิด USB 3.0 ไมนอยกวา 1 ชอง
1.4.1.11.4 มีชองเชื่อมตอ RJ 45 100/1000 Mbps จํานวน 1 ชอง เปนอยางนอย
1.4.1.12 สามารถเชื่อมตอเครือขายไวไฟ (WiFi) บนคลื่น 2.4 หรือ 5 GHz ไดตามมาตรฐาน IEEE
802.11a/b/g/n เมื่อมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบ WPA และ
WPA2
1.4.1.13 อุปกรณตองมาพรอมชุดขาตั้ง
1.4.1.14 อุปกรณที่เสนอจะตองสามารถรับการปรับปรุงซอฟตแวรจากบริษัทผูผลิตเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 3 ป
1.4.1.15 เปนผลิตภัณฑที่ออกแบบมาเพื่อใชงานกับรวมกับ ระบบ Video Conference

1.5 ชุดอุปกรณประชุมทางไกล สําหรับติดตั้ง ณ หองประชุมสํานักงานทางหลวง 18 แหง ประกอบดวย
1.5.1 จอภาพระบบสัมผัส พรอมระบบปฏิบัติการ ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว พรอมชุดขาตั้ง จํานวน 18
ชุด มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.5.1.1 เปนอุปกรณที่ออกแบบมาพรอมกับชุดกลอง ,ไมโครโฟน, ลําโพง ภายในอุปกรณเดียวกัน (
Built-in) เพื่อการประชุม Video conference
1.5.1.2 สวนที่เปนจอภาพสําหรับเขียนโดยใชนิ้วมือหรืออุปกรณเขียนสําหรับจอสัมผัส ขนาดไม
นอยกวา 55 นิ้ว
1.5.1.3 มีชุดลําโพงประกอบมาในตัว
1.5.1.4 มีไมโครโฟนประกอบมาในตัว
1.5.1.5 มีกลองกลองความละเอียด ไมนอยกวา 4K
1.5.1.6 อุปกรณตองมาพรอม Software ระบบปฏิบัติการ
1.5.1.7 ตองติดตั้ง Software conference มาพรอมใชงาน
1.5.1.8 จอภาพสามารถแสดงผลไดที่ความละเอียด 4K
1.5.1.9 อุปกรณตองไดรับการแนะนําและไดการรับรองจาก Zoom ( Recommended by
Zoom ) หรือภายใตหัวขอ All-in-one Touch System

10

1.5.1.10 จอภาพเปนระบบสัมผัส
1.5.1.11 อุปกรณจอภาพระบบสัมผัสตองมีชองทางการนําเขาและสงออกขอมูลดังตอไปนี้
1.5.1.11.1 มีชองสงออก (output) สัญญาณวีดิโอระดับ HD อยางนอย 1 ชอง
1.5.1.11.2 มีชองเชื่อมตอชนิด USB 3.0 ไมนอยกวา 1 ชอง
1.5.1.11.3 มีชองเชื่อมตอ RJ 45 จํานวน 1 ชอง เปนอยางนอย
1.5.1.12 สามารถเชื่อมตอเครือขายไรสาย (WiFi) มาตรฐาน IEEE 802.11 ac
1.5.1.13 อุปกรณตองมาพรอมชุดขาตั้ง
1.5.1.14 อุปกรณที่เสนอจะตองสามารถรับการปรับปรุงซอฟตแวรจากบริษัทผูผลิตเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 3 ป
1.5.1.15 เปนผลิตภัณฑที่ออกแบบมาเพื่อใชงานกับรวมกับ ระบบ Video Conference
1.6 ชุดอุปกรณประชุมทางไกล สําหรับติดตั้ง ณ หองประชุม แขวงทางหลวง 104 แหง ศูนยสรางทาง
5 แหง ศูนยสรางและบูรณะสะพาน 4 แหง หองอบรมคอมพิวเตอรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 แหง และหอง
บัญชาการศูนยบริหารงานอุบัติภัย 1 แหง ประกอบดวย
1.6.1 จอภาพระบบสัมผัสพรอมระบบปฏิบัติการ ไมนอยกวา 27 นิ้ว หรือ เปนอุปกรณภายใต
ระบบ All in one Touch System จํานวน 115 ชุด มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.6.1.1 เปนอุปกรณที่ออกแบบมาพรอมกับชุดกลอง ,ไมโครโฟน, ลําโพง ภายในอุปกรณ
เดียวกัน ( Built-in) เพื่อการประชุม Video conference
1.6.1.2 จอภาพเปนจอแบบสัมผัสสามารถเขียนโดยใชนิ้วมือหรืออุปกรณสําหรับเขียน
ขนาดไมนอยกวา 27 นิ้ว และตองมีสวนประกอบดังตอไปนี้ Built-in มากับ
จอภาพ
1.6.1.2.1 มีลําโพงประกอบมาในตัว
1.6.1.2.2 ไมโครโฟน ไมนอยกวา 3 จุด
1.6.1.2.3 ไมโครโฟน มีระยะรับเสียงไมนอยกวา 4 เมตร
1.6.1.2.4 มีระบบตัดเสียงรบกวน Echo Cancellation
1.6.1.2.5 มีระบบลดเสียงรบกวน Automatic Noise Reduction
1.6.1.2.6 มีกลอง จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว
1.6.1.2.7 ตองมี Software ระบบปฏิบัติการติดตั้งมาพรอมกับอุปกรณ
1.6.1.2.8 ตองมี Software conference ติดตั้งมาพรอมกับอุปกรณใหสามารถ
ใชงานทันที
1.6.1.3 สามารถทํางานบนระบบเครือขายตามมาตรฐาน IPv4 ได
1.6.1.4 จอภาพสามารถแสดงผลไดที่ขนาด Full HD
1.6.1.5 จอภาพเปนระบบสัมผัส สามารถรองรับการสัมผัสได
1.6.1.6 จอภาพตองมีชองทางการนําเขาและสงออกขอมูลดังตอไปนี้
1.6.1.6.1 มีชองนําเขา (input) สัญญาณวีดิโอระดับ HD อยางนอย 1 ชอง
1.6.1.6.2 มีชองเชื่อมตอ Ethernet ชนิด 100 Mbps หรือดีกวา อยางนอย
1 ชอง
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1.6.1.6.3 สามารถเชื่อมตอเครือขายไวไฟ (WiFi) บนคลื่น 2.4 หรือ 5 GHz ได
ตามมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n/ac เมื่อมีมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบ WPA และ WPA2
1.6.1.7 อุปกรณที่เสนอจะตองสามารถรับการปรับปรุงซอฟตแวรจากบริษัทผูผลิตไดเปน
ระยะเวลา ไมนอยกวา 5 ป
1.6.1.8 เปนผลิตภัณฑที่ออกแบบมาเพื่อใชงานกับรวมกับ ระบบ Video Conference
1.6.1.9 ผูเสนอราคาตองไดรับการรับรองเปนหนังสือจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนที่
ไดรับการแตงตั้งภายในประเทศ
1.6.1.10 อุปกรณตองไดรับการแนะนําและไดการรับรองจาก Zoom ( Recommended
by Zoom )
1.6.1.11 สามารถเรียกใช Function Whiteboard ไดเพียงกดปุมสัมผัสเพียงครั้งเดียว
โดยไมมีความจําเปนตองเปดหองประชุม
1.6.1.12 รองรับการเรียกใช Function โทรศัพท เพื่อเชื่อมตอกับระบบ IP-PBX ไดเพียง
กดปุมสัมผัสเพียงครั้งเดียวโดยไมมีความจําเปนตองเปดหองประชุม
1.7 ชุดอุปกรณครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกอบดวยรายละเอียดเทคนิคดังนี้
เทคนิคดังนี้

1.7.1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 136 เครื่อง มีรายละเอียดคุณสมบัติทาง
1.7.1.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
1.7.1.2 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB
1.7.1.3 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB - มีหนวย
จัดเก็บขอมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
1.7.1.4 มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา
12 นิ้ว - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
1.7.1.5 มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอ ยกวา 1 ชอง
1.7.1.6 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
1.7.1.7 สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
1.7.2 เครื่องคอมพิวเตอรแทปเล็ต แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้
1.7.2.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)
1.7.2.2 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 2 GB
1.7.2.3 มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB
1.7.2.4 มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา
2,048 x 1,536 Pixel
1.7.2.5 สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS
1.7.2.6 มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)
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1.7.2.7 มีอุปกรณการเขียนที่สามารถใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต
1.7.2.8 มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel
1.7.2.9 มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel
1.7.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 136
ลิขสิทธิ์

ภาคผนวก ข.
แผนผังการติดตั้งและเชื่อมอุปกรณแตละหองประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนผังการติดตั้งอุปกรณ หองประชุมมนัส คอวนิช
แผนผังการติดตั้งและเชื่อมตออุปกรณ หองประชุมมนัส คอวนิช
แผนผังการติดตั้งและเชื่อมตออุปกรณ หองประชุมสารศาสตรศิริลักษณ
แผนผังการติดตั้งและเชื่อมตออุปกรณ หองประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนผังการติดตั้งและเชื่อมตออุปกรณ หองประชุมสํานักงานทางหลวง 18 แหง
แผนผังการติดตั้งและเชื่อมตออุปกรณ หองอบรมคอมพิวเตอรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หองบัญชาการศูนยบริหารงานอุบัติภัย หองประชุมแขวงทางหลวง 104 แหง ศูนยสรางทาง 5 แหง
ศูนยสรางและบูรณะสะพาน 4 แหง
7. ภาพรวมการทํางานระบบประชุมทางไกล (Video Conference Meeting)

Video Wall 3x3
Cloud Conference

Speaker

RACK 19

จอภาพระบบสัมผัส
ขนาดไม่ น้อยกว่ า 27 นิว้

เครื่ องควบคุมระบบอุปกรณ์ ในห้ องประชุม

Tablet

ควบคุมระบบเสียง

แผนผังการติดตัง้ อุปกรณ์ ห้ องประชุมมนัส คอวนิช
สถานที่ตดิ ตัง้ : ห้ องประชุมมนัส คอวนิช - กรมทางหลวง

Speaker

Cloud Conference

แผนผังการเชื่อมต่ ออุปกรณ์ ห้ องประชุมมนัส คอวนิช
สถานที่ตดิ ตัง้ : ห้ องประชุมมนัส คอวนิช - กรมทางหลวง

จอภาพระบบสัมผัส ขนาดไม่ น้อยกว่ า 75 นิว้

Cloud Conference

Speaker

Room Controller
Tablet

แผนผังการติดตัง้ และเชื่อมต่ ออุปกรณ์ ห้ องประชุมสารศาสตร์ ศริ ิลักษณ์
สถานที่ตดิ ตัง้ : ห้ องประชุมสารศาสตร์ ศริ ิลักษณ์ - กรมทางหลวง

จอภาพระบบสัมผัส ขนาดไม่ น้อยกว่ า 75 นิว้

Cloud Conference

Speaker

Room Controller
Tablet

แผนผังการติดตัง้ และเชื่อมต่ ออุปกรณ์ ห้ องประชุมศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตดิ ตัง้ : ห้ องประชุมศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ - กรมทางหลวง

จอภาพระบบสัมผัส ขนาดไม่ น้อยกว่ า 55 นิว้

Cloud Conference

แผนผังการติดตัง้ และเชื่อมต่ ออุปกรณ์ ห้ องประชุมสานักงานทางหลวง
สถานที่ตดิ ตัง้ : ห้ องประชุมสานักงานทางหลวง 18 แห่ ง

จอภาพระบบสัมผัส ขนาดไม่ น้อยกว่ า 27 นิว้
Cloud Conference

ห้ องศูนย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนผังการติดตัง้ และเชื่อมต่ ออุปกรณ์
ห้ องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ องบัญชาการศูนย์ บริหารงานอุบตั ภิ ยั
ห้ องประชุมแขวงทางหลวง ศูนย์ สร้ างทาง ศูนย์ สร้ างและบูรณะสะพาน
สถานที่ตดิ ตัง้ : ห้ องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 แห่ ง,
ห้ องบัญชาการศูนย์ บริหารงานอุบตั ภิ ยั 1 แห่ ง, ห้ องประชุมแขวงทางหลวง 104 แห่ ง,
ศูนย์ สร้ างทาง 5 แห่ ง, ศูนย์ สร้ างและบูรณะสะพาน 4 แห่ ง

Internet

Internet

Speaker Rally

Speaker Rally

ห้ องประชุมสารศาสตร์ ศริ ิลักษณ์ และ
ห้ องประชุมศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Internet

Cloud Conference

ห้ องประชุมสานักงานทางหลวง 18 แห่ ง

Internet
Internet

Video Conference Meeting
Desktop
Laptop
Tablet
Mobile Phone

ห้ องประชุมมนัส คอวนิช

ภาพรวมการทางานระบบประชุมทางไกล (Video Conference Meeting)

ห้ องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 แห่ ง
ห้ องบัญชาการศูนย์ บริหารงานอุบตั ภิ ยั 1 แห่ ง
ห้ องประชุมแขวงทางหลวง 104 แห่ ง
ห้ องประชุมศูนย์ สร้ างทาง 5 แห่ ง
ห้ องประชุมศูนย์ สร้ างและบูรณะสะพาน 4 แห่ ง

