
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั 

ประกาศ 
ทีA  16/2560 

เรืAอง เชิญชวนประกวดราคาจัดจ้างทาํระบบชุดไมค์ห้องประชุมแบบมสีาย 
……………………………………. 

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดัมีความประสงค์ประกวด
ราคาจัดจ้างทําระบบชุดไมค์ห้องประชุมแบบมีสายโดยมีคุณลักษณะเฉพาะ(Specification)    ขัTนตอนและ
กาํหนดการยืWนซองประกวดราคา  ดงันีT  
Uคุณลกัษณะ  (Specification) 
                  ระบบชุดไมค์ห้องประชุมแบบมีสาย พร้อมติดตัT งในห้องประชุม ภายในวงเงินงบประมาณรวม
ภาษีมูลค่าเพิWมแลว้ ไม่เกิน 310,000 บาท  (สามแสนหนึAงหมืAนบาทถ้วน) มีคุณลกัษณะเฉพาะตามรูปแบบแนบทา้ย
ประกาศนีT  
UขัTนตอนและกาํหนดยืWนซองประกวดราคา   

1. ผูที้Wสนใจเสนอราคาสามารถติดต่อขอรับซองประกวดราคาได ้ณ ทีWทาํการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ
แรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ฝ่ายธุรการ ชัTน 2  ตัXงแต่วันทีA  8  มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่าง
เวลา 08.00-15.00 น.   

2. ผูย้ืWนซองประกวดราคา ตอ้งแยกใบเสนอราคาและเอกสารประกอบออกจากกนั โดยใส่ซองปิดผนึกให้
เรียบร้อย  หา้มมีร่องรอย การฉีกขาดของซอง 
 3. สหกรณ์ฯ  สงวนสิทธิh ทีWจะไม่รับพิจารณาผูย้ืWนเอกสารไม่ถูกตอ้ง และครบถ้วน  ตามคุณสมบติั ใน
ประกาศนีT   
 4. กาํหนดวนัยืWนซองประกวดราคา ในวันที& 28 มิถุนายน 2560  ตั4งแต่เวลา 09.00-10.00 น. เปิดซอง
ประกวดราคา  ในเวลา 10.30 น.   ณ หอ้งประชุมไพศาลธวชัชยันนัท ์1  ชัTน 5 ทีWทาํการสหกรณ์ฯ อาคาร 18    การ
ไฟฟ้านครหลวงเขตวดัเลียบ  และจะประกาศผลใหท้ราบภายในเวลา 13.00 น. ของวนัเดียวกนั 
 5. การตดัสินการประกวดราคาเป็นอาํนาจของคณะกรรมการจดัซืTอจดัจา้งของสหกรณ์ฯ และถือเป็นอนั
เด็ดขาด  
  

ประกาศ  ณ  วนัทีW 1 มิถุนายน 2560 

  
(นายสมศกัดิh     ศรีทองวฒัน์) 
ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 
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Uกาํหนดขอบเขตของงาน (TERMS  OF  REFERENCE :TOR) 
UเรืAอง จดัจ้างทําระบบชุดไมค์ห้องประชุมแบบมีสาย 

Uตามประกาศสหกรณ์ฯ ทีA   16/2560 
 
 U1.ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ 
 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  มีความประสงคจ์ดัจา้งทาํระบบ
ไมค์ห้องประชุมแบบมีสาย  เพืWอติดตัTงในห้องประชุมชัTน 4 ตามมติทีWประชุมคณะกรรมการดาํเนินการครัT งทีW 
14/2560  เมืWอวนัทีW  31  พฤษภาคม  2560  โดยกาํหนดขอบเขตของงาน (TOR ) มีรายละเอียดดงันีT .- 
 2.ขอบเขตของงาน  (TOR) 
 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั มีความประสงคใ์นการจดัจา้งทาํ
ระบบไมคห์้องประชุมแบบมีสาย ติดตัTง ณ ห้องประชุมชัTน  4  อาคาร 18 (ตึกสหกรณ์ฯ)  การไฟฟ้านครหลวงเขต  
วดัเลียบ  โดยมีขอบเขตของงานดงันีT .- 
 2.1 จดัหาเครืWองควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า จาํนวน  1  เครืWอง  พร้อมติดตัTงโดยตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะไม่
นอ้ยกวา่รายการต่อไปนีT  
 1. มีสวทิซ์เลือกเพืWอกาํหนดจาํนวนของชุดผูร่้วมประชุมทีWใชง้านพร้อมกนัได ้  
 2. ไมโครโฟนจะปิดเองอตัโนมติั  หากไม่มีการพดูภายใน 30 วนิาที  (เลือกสวทิซ์ได)้  
 3. มีปุ่มปรับควบคุมระดบัความดงัของเสียงในระบบ  
 4. มีช่องสาํหรับต่อแยกไปยงัไมโครโฟนชุดประชุมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 24 ชุด  
 5. การทดสอบการทาํงานมีสวทิซ์สาํหรับตรวจสอบการติดตัTงของระบบ (Test Switch)  
              6. สามารถเลือกใชช่้องสาํหรับต่อไมโครโฟนหรือสัญญาณขาเขา้ และสามารถปรับระดบัความดงัได ้ 
              7. มีช่องสาํหรับต่อขาสัญญาณขาออกตามระบบมาตรฐานสากล 
              8. มีเสียง chime เมืWอประธานกดตดัเสียง 
 9. ใชไ้ฟ AC 220V, 50/60 Hz  
            10. ผูเ้สนอราคาตอ้ง เป็นผูแ้ทนจาํหน่าย โดยมีหนงัสือแต่งตัTงตวัแทนจาํหน่ายและรับรองอะไหล่ไม่นอ้ย
กว่า  5 ปี  จากบริษทัผูผ้ลิตทีWจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายสํานกังานตัTงอยู่ในประเทศไทย มาแสดงเพืWอความ
มัWนใจในการบริการหลงัการขาย 
            11. ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ ์ภายใตเ้ครืWองหมายการคา้จากประเทศในแถบยโุรปหรือประเทศญีWปุ่น เท่านัTน  
            12. ผูเ้สนอราคาตอ้งนาํสินคา้ตวัอยา่งมาในวนัยืWนซองเพืWอทดสอบคุณภาพ 
 2.2 จดัหาไมโครโฟนสาํหรับประธาน  จาํนวน   1   ชุดโดยตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะไม่นอ้ยกวา่รายการต่อไปนีT  
          1. มีลาํโพงในตวัซึW งจะถูกตดัเสียงโดยอตัโนมติัเมืWอเปิดไมโครโฟน  
 2. มีสวทิซ์ตดัการสนทนาเมืWอกดจะมีเสียงเตือน  ไมโครโฟนของผูร่้วมประชุมอืWนจะถูกตดัและมีเพียงชุด
ประธานเท่านัTนทีWสามารถพดูได ้ 
 3. มีช่องสาํหรับเสียบหูฟังสเตริโอ 1  ช่อง  ซึW งสามารถต่อสัญญาณเขา้กบัหูฟังหรือเครืWองบนัทึกเสียง โดย
ถา้มีการเสียบหูฟัง ลาํโพงทีWตวัเครืWองจะถูกตดัเสียงโดยอตัโนมติัและมีโวลลุ่มปรับเพิWมลดเสียง  
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 4. ตวัลาํโพงภายในตวัเครืWองตอ้งมีความตา้นทานไม่เกิน  130 โอห์ม ทีW 200 มิลลิวตัตห์รือดีกวา่ 
 5. มีค่า Operating Humidity  Under   ตามมาตรฐานสากล 
               6. มีช่องสาํหรับเชืWอมไปยงัชุดผูร่้วมประชุมตวัถดัไปพร้อมสายสัญญาณเชืWอมต่อ 
          7. มีไฟแสดงสถานะการทาํงานขณะเปิดใชไ้มโครโฟน 
 8. มีไมโครโฟนพร้อมกา้นชนิดโคง้งอและถอดเก็บได ้และมีไฟแสดงสถานะทีWหวัไมโครโฟน  
                 9. หวัไมโครโฟนเป็นแบบ  Electret condenser microphone 
                10. มุมรับของไมโครโฟนเป็นแบบ Unidirectional 
               11. ความถีWตอบสนอง 100 - 13,000  Hz  หรือในช่วงทีWดีกวา่ 
               12. กา้นไมโครโฟนสามารถถอดไดแ้ละมี Connector แบบมาตรฐานสากล 
               13. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายโดยมีหนงัสือแต่งตัTงตวัแทนจาํหน่ายและรับรองอะไหล่ไม่น้อย
กว่า  5 ปี  จากบริษทัผูผ้ลิตทีWจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายสํานกังานตัTงอยู่ในประเทศไทย มาแสดงเพืWอความ
มัWนใจในการบริการหลงัการขาย 
               14. ตอ้งเป็นผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครืWองหมายการคา้จากประเทศในแถบยโุรปหรือประเทศญีWปุ่น เท่านัTน  
               15. ผูเ้สนอราคาตอ้งนาํสินคา้ตวัอยา่งมาในวนัยืWนซองเพืWอทดสอบคุณภาพ 
 2.3 จดัหาไมโครโฟนสาํหรับผูร่้วมประชุม  จาํนวน  20  ชุดซึW งตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะไม่นอ้ยกวา่รายการ
ต่อไปนีT  
     1. ลาํโพงในตวัซึW งจะถูกตดัเสียงโดยอตัโนมติัเมืWอเปิดไมโครโฟน  
                2. มีสวทิซ์กดพดูการสนทนา ผูร่้วมประชุม 
 3. มีช่องสาํหรับเสียบหูฟังสเตริโอ 1  ช่อง  ซึW งสามารถต่อสัญญาณเขา้กบัหูฟังหรือเครืWองบนัทึกเสียง โดย
ถา้มีการเสียบหูฟัง ลาํโพงทีWตวัเครืWองจะถูกตดัเสียงโดยอตัโนมติัและมีโวลุ่มปรับเพิWมลดเสียง  
 4. ตวัลาํโพงภายในตวัเครืWองตอ้งมีความตา้นทานไม่เกิน  130 โอห์ม ทีW 200 มิลลิวตัตห์รือดีกวา่ 
 5. มีค่า Operating Humidity Under   ตามมาตรฐานสากล 
                6. มีช่องสาํหรับเชืWอมไปยงัชุดผูร่้วมประชุมตวัถดัไปพร้อมสายสัญญาณเชืWอมต่อ 
                7. ไฟแสดงสถานการณ์ทาํงานขณะเปิดใชไ้มโครโฟน 
                8. มีขนาดความยาวของกา้นไมคไ์ม่นอ้ยกวา่  35  เซนติเมตร 
                9. มีไมโครโฟนพร้อมกา้นชนิดโคง้งอและถอดเก็บได ้พร้อมมีไฟวงแหวนสีแดงทีWหวัไมโครโฟน  
              10. หวัไมโครโฟนเป็นแบบ  Electret condenser microphone 
              11. มุมรับของไมโครโฟนเป็นแบบ Unidirectional 
              12. ความถีWตอบสนอง 100 - 13,000  Hz  หรือในช่วงทีWดีกวา่ 
              13. กา้นไมโครโฟนสามารถถอดไดแ้ละมี Connector  ตามมาตรฐานสากล 
              14. มีหนงัสือแต่งตัTงตวัแทนจาํหน่ายและรับรองอะไหล่ไม่นอ้ยกวา่  5 ปี  จากบริษทัผูผ้ลิตทีWจดทะเบียน
ถูกตอ้งตามกฎหมายสาํนกังานตัTงอยูใ่นประเทศไทย มาแสดงเพืWอความมัWนใจในการบริการหลงัการขาย 
              15. ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ ์ภายใตเ้ครืWองหมายการคา้จากประเทศในแถบยโุรปหรือประเทศญีWปุ่น เท่านัTน  
              16. ผูเ้สนอราคาตอ้งนาํสินคา้ตวัอยา่งมาในวนัยืWนซองเพืWอทดสอบคุณภาพ 
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 2.4 จดัหาสายต่อไมโครโฟนชุดประชุม   ซึW งตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะไม่นอ้ยกวา่รายการดงัต่อไปนีT  
 1. มีขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร  และมีขัTวต่อตามมาตรฐานสากล 
 2.5 จดัหาตู ้LACK ขนาด 15 U แบบมีกุญแจล ๊อค สาํหรับติดตัTงระบบเครืWองควบคุมไมคห์อ้งประชุม 
 2.6 งานปรับปรุงโตะ๊หอ้งประชุม 
             - งานเจาะโตะ๊เพืWอฝังชุดประชุมพร้อมฐานรอง 
            -  งานเดินสายติดตัTงเพลสVGA 
            -   งานติดตัTงระบบชุดประชุมพร้อมอุปกรณ์จดัเก็บสาย 
            -  งานเจาะโตะ๊ฝัง POP UP พร้อมอุปกรณ์ 
           -   งานเดินสายไฟติดตัTงปลั 1ก 
 2.7 จดัหาคอมพิวเตอร์ presentation แบบ all in one พร้อมระบบปฏิบติัการจาํนวน 1 ชุด 
 3.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีWประกวดราคา 
3.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้WถูกระบุชืWอไวใ้นบญัชีรายชืWอผูที้WทิTงงานของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน 

รัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั    หรือรัฐวิสาหกิจหรือของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชืWอแลว้  หรือไม่เป็น
ผูที้Wไดรั้บผลของการสัWงใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอืWนเป็นผูทิ้Tงงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3 ผูเ้สนอ ราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิh หรือความคุม้ครอง   ซึW งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึTนศาลไทย   เวน้แต่ 
รัฐบาลของผูเ้สนอราคา    ไดมี้คาํสัWงใหส้ละสิทธิh ความคุม้ครองเช่นวา่นัTน 
 3.4  ผูเ้สนอราคา   ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืWน  ทีWเขา้เสนอราคาให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกัด  ณ วนัทีWทาํการประกวดราคา  หรือไม่เป็น
ผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครัT งนีTหากตรวจพบสหกรณ์ 
จะพิจารณาตดัสิทธิออกจากการเป็นผูเ้ขา้ประกวดราคาทนัที 
 3.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็น นิติบุคคลทีWประกอบธุรกิจโดยตรง ตามประเภทงานทีWวา่จา้งในประเทศไทยมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 3  ปี  และจะตอ้งมีใบสาํคญัการจดทะเบียนพาณิชยห์รือนิติบุคคลโดยถูกตอ้งตามกฎหมายไทย 
 3.6  ผูเ้สนอราคาตอ้งมีประสบการณ์ในงานทีWวา่จา้ง  โดยมีตวัอยา่งผลงาน  และสําเนาสัญญา จากหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทีWว่าจา้ง หรือหนังสือรับรอง  การว่าจา้งจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
หรือเอกชน   โดยมีผลงานในแต่ละสัญญาทีWมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 200,000   บาท  (สองแสนบาทถว้น)  จาํนวนอยา่ง
นอ้ย  1   สัญญา 
 3.7  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืWนซองเสนอราคา โดยแยกซองดงันีT  
 3.7.1 ซองใบเสนอราคาซึW งปิดผนึกเรียบร้อย 
              3.7.2  ซองเอกสารประกอบอยา่งอืWน  ซึW งอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยเอกสารดงัต่อไปนีT  
 3.7.2.1  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล โดยผา่นการรับรองจากหน่วยงานราชการมาแลว้ไม่เกิน  6  เดือน
พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 3.7.2.2 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง    
 3.7.2.3 สาํเนาใบสาํคญัการจดทะเบียนพาณิชยแ์ละ สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิWม (ถา้มี) พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 
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 3.7.2.4 ตวัอยา่งผลงานพร้อมหนงัสือรับรอง (ถา้มี)  หรือสําเนาสัญญาวา่จา้งงาน   จากผูว้า่จา้งรายอืWนๆ 
ตามขอ้ 3.6 
 3.7.2.5 หนงัสือมอบอาํนาจปิดอากรแสตมป์  พร้อมดว้ยสําเนา   บตัรผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 
กรณีทีWไม่ไดม้ายืWนซองดว้ยตนเอง โดยผูรั้บมอบอาํนาจจะตอ้งมีอาํนาจลงนามในการตกลงราคาไดด้ว้ยตนเอง 
 3.7.2.6 เอกสารอืWนๆ (ถา้มี) 
 4 .ระยะเวลาดําเนินงานว่าจ้าง 
 ผูเ้สนอราคาทีWได้รับงานว่าจ้าง  จะต้องดาํเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  60  วนันับจากวนัทีWสหกรณ์ฯ  มี
หนงัสือแจง้ใหเ้ริWมดาํเนินงาน 
 

*********************** 
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