
 

 

 

 

ประกาศ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                

                   เรื่อง    ประกวดราคา ซ้ือ      ระบบ Digital Signage   

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 
                                              

      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                    มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
   ระบบ Digital Signage จ านวน 1 ระบบ        

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่                                          
  สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ       
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน       
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  ก าหนดยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่       
          ระหว่างเวลา   08.30   น. ถึง   16.30    น.   

 
 
 
 

ผู้สนใจสามารถ... 
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 ผู้สนใจ สามารถ ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่              ถึงวันที่   
          ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.nci.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๒202 6800 ต่อ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕       ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ  วันที่   9  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 
 

(ลงชื่อ) นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ 
 

   (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ) 
   ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nci.go.th/


 
        เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่       /๒๕๕9  
การซื้อ     ระบบ Digital Signage              

ตามประกาศ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
ลงวันที ่              . 

 .                                                                          . 

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          ”  
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
        ระบบ Digital Signage จ านวน 1 ระบบ        
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน                
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
 (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
  (2) หลักประกันสัญญา 
 ๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
     ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ                                                                                                                                                                                                                           
 ๒ .๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕       
 ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  2.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

 
2.6 บุคคลหรือ... 
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 2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
      2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

             ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
 (๔)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
    (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา    
มอบอ านาจให้บุคคลอื่น  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
 (3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
 (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
 

4. การเสนอราคา... 
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  ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่น ข้อเสนอ และเสนอ ราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์  หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว        
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา        
ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ . สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ถนนพระราม ๖  เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  
 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    120   วัน นับแต่วันเสนอราคา   
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน   120  วัน นับถัดจากวัน  
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ  ระบบ Digital Signage จ านวน 1 ระบบ  ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     จะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์      
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ พิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน    ๓    วัน 
 ๔.5  ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น ข้อเสนอตามเงื่อนไข    
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๔.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่น ข้อเสนอและ เสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่               ระหว่างเวลา   08.30   น. ถึง    16.30    น.   
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ 
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ ก่อน หรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น 
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 

ผู้เสนอราคา... 
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 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวด ราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจ
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น ด้วยกับค าคัดค้านของผู้ อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการ พิจารณาผลการ เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้
ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                 4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย  
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา       
ที่ก าหนด 
 (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
 (5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
      5. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน 250,000.00 บาท 
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 5.1 หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  
ดังระบุในข้อ 1.4 (1)  
 5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอ
ราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทาง
ธนาคาร 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
  กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น
หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง      
ในวันที่            ระหว่างเวลา    08.30   น. ถึง   16.30   น. 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาตจิะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้       
3 ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
 

6. หลักเกณฑ์... 
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       6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้   สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก     ราคารวม     .  
  6.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการ ยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอ ราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เท่านั้น 
 6.๓       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคา ราย นั้นในบัญชีผู้รับเอกสาร ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
 (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน  

 6.๔  ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ   สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริง อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้      สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ   มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง    

          6.๕    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   เป็นเด็ดขาด     
ผู้เสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
 6.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการ พิจารณาข้อเสนอ ว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     มี
อ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก รายดังกล่าวออก  และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
    ในกรณีนี้... 
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 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการ พิจารณาผลการเสนอราคา ที่
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 

          7. การท าสัญญาซื้อขาย 

 7.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ    สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ    จะพิจารณาจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
 7.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน  ๕  วันท าการของทางราชการ หรือ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ 7.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 
๑.๓ กับ    สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ     ภายใน     ๗     วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ    ๕     ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้       สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ    ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
       (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  ๓ วันท าการของทางราชการ 
 (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (2) 
 (๔)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท       
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ. 
ก าหนด 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 8. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ    ศูนย์จุดสองศูนย์   ต่อวัน 

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -     เดือน      3      ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน      5      วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                  10 . ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 10.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก     เงินบ ารุง    
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้อนุมัติเงินค่าพัสดุแล้วเท่านั้น          .  
 

10.2 เมื่อสถาบันมะเร็งฯ... 
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 10.๒  เมื่อ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้   
ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
        (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้          
            (๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น  ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะริบหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและ อาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.๔     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
วันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.  2558 

      

(ลงชื่อ) นางรัตนา  เฟื่องทรัพย์ 

    
(นางรัตนา  เฟ่ืองทรัพย์) 

เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ Digital Signage 
 

คุณสมบัติทีวีในห้องพักและส่วนกลาง 
คุณสมบัติจอภาพแสดงผล LED TV 40” 
1. จอภาพ TV ขนาดไม่ต ่ากว่า 40 นิ้ว   
2. เป็นจอแสดงผลหลอดภาพชนิด LED   
3. จอภาพความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080    
4. มีค่า Brightness ความสว่างไม่ต ่ากว่า 350 cd/m2. 
5. มีค่า Static Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 5,000 : 1  
6. มีค่า Response Time ความเร็วในการตอบสนองของภาพ ไม่เกิน 8 ms. 
7. มีล่าโพงในตัวก่าลังขับไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ x 2 
8. รองรับระบบเสียง Dolby Digital MS10, DTS Studio Sound และ DTS Premium Sound 5.1 
9. มีระบบประมวลผลภาพเป็นแบบ Hyper Real Engine หรือสูงกว่า 
10. มี Power Consumption อัตราการกินไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 107 Watts 
11. มีช่องต่อ RF In (Terrestrial/Cable Input) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ Analog Tuner และ DVB-T2/C 

Tuner 
12. มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
13. มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ, เพลง และภาพยนตร ์(ConnectShare) 
14. มีช่องต่อแบบ Composite In (AV) ไม่น้อยกว่า 1 ชุด  
15. มีช่องต่อ PC Input (D-Sub) และ PC Audio In (Mini Jack) รองรับการเชื อมต่อเป็นหน้าจอ Monitor ได้

ทันที  
16. มีช่องต่อ Headphone Out ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
17. มีช่องต่อ Variable Audio Out ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง เพื อต่อกับ External Speaker 4W โดยไม่ผ่าน

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ 
18. มีช่องต่อ RJ12 (RS232C) ส่าหรับควบคุมทีวีจากภายนอก 
19. มีช่องต่อ RJ45 (Ethernet LAN) ส่าหรับเชื อมต่อ Network หรือ Internet 
20. มี Wireless LAN Built-in ภายในตัวเครื องโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ มเติม 

 

(ลงชื อ)..................................................................ประธานกรรมการ 
                                    (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ        ) 
(ลงชื อ)...........................................................กรรมการ   (ลงชื อ)...........................................................กรรมการ 
 (    นายภูวศิษฐ์   วรารัฐเรืองวุฒิ  )                        (         นางรังสิยา    บัวส้ม         ) 
(ลงชื อ)...........................................................กรรมการ   (ลงชื อ)...........................................................กรรมการ                  
 (  นายฐานวัฒน์   หิรัญพงษ์วัฒนา  )                       (         นางอรพิณ   พวกแก้ว       ) 



21. มี Hospitality Home Menu เมื อเปิดเครื อง 
22. รองรับระบบคัดลอกค่าการติดตั้งไปยังเครื องอื นได้ผ่าน USB Cloning 
23. รองรับ Power on Mode ใช้ในการล็อคปุ่ม Menu หรือล๊อคระดับเสียงได้ 
24. รองรับระบบแสดงผลโลโก้ของหน่วยงานเมื อ Power on แบบตั้งหน่วงเวลาได้ (Logo Display with Time 

out setting) 
25. มี Application และสามารถ download application จาก Internet มาอยู่บนทีวีได้  
26. มี Web Browser เพื อใช้ในการท่อง Internet ได้ 
27. รองรับการแสดงหน้าจอจาก Mobile Device บนจอทีวีได้  
28. สามารถส่งภาพจาก Channel ไปส่ง Mobile Device ได้ และสามารถแสดงภาพนิ ง, วิดีโอ และไฟล์เสียง

จาก Mobile Device ได้ 
29. มีความสามารถในการกระจายสัญญาณแบบ Access Point (Hot Spot) ได้ 
30. รองรับการจัดการทีวีในห้องพักแบบไม่มีกล่องควมคุมภายนอก  
31. รองรับ VESA Mount ขนาด 200x200 mm. 
32. มีการป้องกันการขโมยแบตเตอรี ด้วย Screwed Remote Battery Cover 
33. มีเอกสารรับรองศูนย์บริการในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 25 ศูนย์ พร้อมที อยู่ 
34. แสดงเอกสารการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ่าหน่ายโดยตรงภายใต้เจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งตัวควบคุมและ

จอแสดงผลโดยรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี  

คุณสมบัติจอแสดงผล 
คุณสมบัติโดยทั วไป 
1. เป็นจอรับสัญญาณภาพชนิด LED BLU (Without TV Tuner) ขนาดของจอภาพไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว      

วัดตามแนวเส้นทแยงมุม  
2. มีอัตราส่วนรองรับการแสดงภาพในแบบ 16 : 9  
3. ความละเอียดของการแสดงผล (Native Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920*1080 พิกเซล  
4. มีค่าความสว่างของจอภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า 450 nit หรือ 450cd/m2 (Typical)  

 
 

(ลงชื อ)..................................................................ประธานกรรมการ 
                                    (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ   )  
(ลงชื อ)...........................................................กรรมการ   (ลงชื อ)...........................................................กรรมการ 
 (    นายภูวศิษฐ์   วรารัฐเรืองวุฒิ  )                        (          นางรังสิยา    บัวส้ม         ) 
(ลงชื อ)...........................................................กรรมการ   (ลงชื อ)...........................................................กรรมการ                     
 (  นายฐานวัฒน์   หิรัญพงษ์วัฒนา )                       (        นางอรพิณ    พวกแก้ว        ) 



5. มีอัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 5000 : 1 หรือดีกว่า 
6. ความกว้างมุมมองภาพ (View Angle) : 178º/178º   
7. ความเร็วในการตอบสนองภาพ (Response Time) 8 ms   
8. สามารถแสดงสี (Display Color) : 16.7 ล้านสี หรือดีกว่า 
9. มีช่องต่อสัญญาณรับเข้า PC Input : VGA (D-SUB), DVI-D, Display Port 1.2  
10. ช่องต่อสัญญาณเข้า Video Input : HDMI1, HDMI2 
11. ช่องต่อสัญญาณเข้า Audio Input : Stereo mini Jack 
12. ช่องต่อสัญญาณออก  DP1.2 (Loop Out), Stereo mini Jack  
13. มีช่องต่อสัญญาณ RS-232C IN/OUT, RJ-45   
14. มีล่าโพงชนิด Built-in มีก่าลังขับ 10W + 10W 
15. มี Built-in media player ในตัว CPU : 1GHZ Dual Core, Ram 1 GB DDR-3 หรือดีกว่า, และมีความจุ

แบบแฟลช 4 GB, มีพอร์ท USB 2.0, พร้อมซอฟท์แวร์ ในการแสดงผลแบบ Digital Signage สามารถที จะ
เล่น Content จาก USB Drive หรือ copy ข้อมูลจาก USB Drive ไปเก็บไว้ที เครื อง และเล่นข้อมูลจาก
เครื องได้โดยตรง และสามารถตั้ง Schedule เล่นตามเวลาที ก่าหนดได้ โดยสามารถเล่น file ดังต่อไปนี้ได้
เป็นอย่างน้อย Movie (AVI, WMV, MP4), Image (Jpeg), Power Point (97-2007) 

16. สามารถท่าได้ระหว่างช่วงอุณหภูมิ 0-40 องสาเซลเซียส และมีระบบวัดอุณหภูมิมาในตัวเครื อง   
17. จอภาพแสดงผลต้องสามารถท่างานได้ที ความชื้นสัมพัทธ์ 10 – 80 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย    
18. สามารถรองรับการแสดงผลเป็นแบบ Video Wall ได้สูงสุด 10x10 ( units ) 
19. มีฟังก์ชั น PIP / PBP 
20. มีฟังก์ชั นสามารถ Lock การท่างาน ของปุ่มกดที หน้าจอ (Button Lock) 
21. สามารถตั้งเวลาเปิดปิดการท่างานของจอภาพได้โดยอัตโนมัติ โดยมีสัญญาณนาฬิกา (Real Time Clock) 

อยู่ในตัว เมื อไฟดับสัญญาณนาฬิกาต้องไม่ถูก reset 
22. สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 100 - 240VAC, 50/60Hz 
23. ตัวเครื องใช้พลังงานขณะเปิดเครื องไม่เกิน 110 watts (Max), 93 watts (Typ)  
24. แสดงเอกสารการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ่าหน่ายโดยตรงภายใต้เจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งตัวควบคุมและ

จอแสดงผลโดยรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี  

 (ลงชื อ)..................................................................ประธานกรรมการ 
                                    (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ   )  
(ลงชื อ)...........................................................กรรมการ   (ลงชื อ)...........................................................กรรมการ 
 (    นายภูวศิษฐ์   วรารัฐเรืองวุฒิ  )                        (         นางรังสิยา    บัวส้ม         ) 
(ลงชื อ)...........................................................กรรมการ   (ลงชื อ)...........................................................กรรมการ                       

(  นายฐานวัฒน์    หิรัญพงษ์วัฒนา )                      (        นางอรพิณ    พวกแก้ว       ) 



คุณสมบัติจอแสดงผล 

คุณสมบัติโดยทั วไป 

1. เป็นจอรับสัญญาณภาพชนิด LED BLU (Without TV Tuner) ขนาดของจอภาพไม่น้อยกว่า 46  นิ้ว     
วัดตามแนวเส้นทแยงมุม  

2. มีอัตราส่วนรองรับการแสดงภาพในแบบ 16 : 9  
3. ความละเอียดของการแสดงผล (Native Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920*1080 พิกเซล  
4. มีค่าความสว่างของจอภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า 450 nit หรือ 450cd/m2 (Typical)  
5. มีอัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 5000 : 1 หรือดีกว่า 
6. ความกว้างมุมมองภาพ (View Angle) : 178º/178º   
7. ความเร็วในการตอบสนองภาพ (Response Time) 8 ms   
8. สามารถแสดงสี (Display Color) : 16.7 ล้านสี หรือดีกว่า 
9. มีช่องต่อสัญญาณรับเข้า PC Input : VGA (D-SUB), DVI-D, Display Port 1.2  
10. ช่องต่อสัญญาณเข้า Video Input : HDMI1, HDMI2 
11. ช่องต่อสัญญาณเข้า Audio Input : Stereo mini Jack 
12. ช่องต่อสัญญาณออก DP1.2 (Loop Out), Stereo mini Jack  
13. มีช่องต่อสัญญาณ RS-232C IN/OUT, RJ-45   
14. มีล่าโพงชนิด Built-in มีก่าลังขับ 10W + 10W 
15. มี Built-in media player ในตัว CPU : 1GHZ Dual Core, Ram 1GB DDR-3 หรือดีกว่า, และมีความจุ

แบบแฟลช 4 GB, มีพอร์ท USB 2.0, พร้อมซอฟท์แวร์ในการแสดงผลแบบ Digital Signage สามารถที จะ
เล่น Content จาก USB Drive หรือ copy ข้อมูลจาก USB Drive ไปเก็บไว้ที เครื อง และเล่นข้อมูลจาก
เครื องได้โดยตรง และสามารถตั้ง Schedule เล่นตามเวลาที ก่าหนดได้ โดยสามารถเล่น file ดังต่อไปนี้ได้
เป็นอย่างน้อย Movie (AVI, WMV, MP4), Image (Jpeg), Power Point (97-2007) 

16. สามารถท่าได้ระหว่างช่วงอุณหภูมิ 0-40 องสาเซลเซียส และมีระบบวัดอุณหภูมิมาในตัวเครื อง   
17. จอภาพแสดงผลต้องสามารถท่างานได้ที ความชื้นสัมพัทธ์ 10 – 80 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย  

 
 

(ลงชื อ)..................................................................ประธานกรรมการ 
                                    (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ   )  
(ลงชื อ)...........................................................กรรมการ   (ลงชื อ)...........................................................กรรมการ 
 (    นายภูวศิษฐ์   วรารัฐเรืองวุฒิ   )                        (         นางรังสิยา    บัวส้ม         ) 
(ลงชื อ)...........................................................กรรมการ   (ลงชื อ)...........................................................กรรมการ                  
 (  นายฐานวัฒน์   หิรัญพงษ์วัฒนา )                       (        นางอรพิณ    พวกแก้ว       )   



18. สามารถรองรับการแสดงผลเป็นแบบ Video Wall ได้ สูงสุด 10x10 ( units ) 
19. มีฟังก์ชั น PIP / PBP 
20. มีฟังก์ชั นสามารถ Lock การท่างาน ของปุ่มกด ที หน้าจอ (Button Lock) 
21. สามารถตั้งเวลาเปิดปิดการท่างานของจอภาพได้โดยอัตโนมัติ โดยมีสัญญาณนาฬิกา (Real Time Clock) 

อยู่ในตัว เมื อไฟดับสัญญาณนาฬิกาต้องไม่ถูก reset 
22. สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 100 - 240VAC, 50/60Hz 
23. ตัวเครื องใช้พลังงานขณะเปิดเครื องไม่เกิน 121 watts (Max), 97 watts (Typ)  
24. แสดงเอกสารการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ่าหน่ายโดยตรงภายใต้เจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งตัวควบคุมและ

จอแสดงผลโดยรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 

Specification  
SBB-D32CX2 

คุณสมบัติของเครื องคอมพิวเตอร์ 
1. มีเครื องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอยู่ด้านหลังจอภาพ ตัวเครื องคอมพิวเตอร์รับประกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2. CPU เป็นแบบชนิด AMD A4-3310M Dual-Core 
3. SSD ไม่น้อยกว่า 32 GB 
4. RAM 2GB DDR3 เป็นอย่างน้อย 
5. ระบบปฎิบัติการ Windows Embedded Standard 2009 หรือดีกว่า 
6. มีช่องต่อ USB อย่างน้อย 4 ช่อง 
7. มีช่องต่อ Display Port Out (DP Port) อย่างน้อย 1 ช่อง 
8. มีช่องต่อ RJ-45, RS-232 
9. ตัวเครื องใช้พลังงานขณะเปิดเครื องไม่เกิน 70 watts (Max) , 27 watts (Typ)  
10. สามารถท่างานได้ในช่วงอุณหภูมิ 10 – 40 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย 
11. สามารถท่างานได้ที ความชื้นสัมพัทธ์ 10 – 80 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย 
12. แสดงเอกสารการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ่าหน่ายโดยตรงภายใต้เจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งโปรแกรม,       

ตัวควบคุมและจอแสดงผลโดยรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 

(ลงชื อ)..................................................................ประธานกรรมการ 
                                    (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ   )  
(ลงชื อ)...........................................................กรรมการ   (ลงชื อ)...........................................................กรรมการ 
 (    นายภูวศิษฐ์   วรารัฐเรืองวุฒิ  )                        (         นางรังสิยา    บัวส้ม         ) 
(ลงชื อ)...........................................................กรรมการ   (ลงชื อ)...........................................................กรรมการ                  
 (   นายฐานวัฒน์  หิรัญพงษ์วัฒนา   )                      (        นางอรพิณ    พวกแก้ว       ) 



คุณสมบัติของ Software on SBB Box 
1. Software มีเครื องมือที ช่วยในการขีดเขียนลงบนจอได้โดยตรง 
2. สามารถบันทึกและพิมพ์ (กรณีที ต่อกับเครื องพิมพ์) สิ งที เขียนได้ 
3. สามารถบันทึกเป็น Video file (ภาพเคลื อนไหว) ได้ 

 
โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง 

คุณสมบัติโดยทั วไป 
ข้อก่าหนดด้านเทคนิค มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้ 
ชุดซอฟแวร์ควบคุมการแสดงผลจอ Monitor มีรายละเอียดดังนี้ 
1. สามารถควบคุมการแสดงผลจากเครื อง Server ที ท่าหน้าที เป็นตัวควบคุมไปยังจอรับสัญญาณภาพโดยผ่าน

ทางระบบ Network (Lan) ได้  
2. สามารถรองรับการแสดงไฟล์รูปภาพที เป็นแบบ JPEG, BMP.PNG, GIF ได้เป็นอย่างน้อย จากเครื องควมคุม 

Server ไปยังจอภาพโดยผ่านทางระบบ Network (Lan) ได้ 
3. สามารถรองรับการแสดงไฟล์ภาพยนตรท์ี เป็นแบบ MPEG, AVI, WMV ได้เป็นอย่างน้อย จากเครื องควบคุม 

Server ไปยังจอภาพโดยผ่านทางระบบ Network (Lan) ได้ 
4. ตัว Software สามารถก่าหนดวันและเวลาในการแสดงผล ทั้งเวลาปัจจุบันและเวลาล่วงหน้าได้  
5. สามารถรองรับการแสดงข้อมูลแบบแบ่งหน้าจอหรือเต็มจอ ในการแสดงผลทั้งแบบ Video, Jpeg, Input 

Source ได้จากเครื องควบคุม Server ไปยังจอภาพโดยผ่านทางระบบ Network (Lan) 
6. แสดงเอกสารการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ่าหน่ายโดยตรงภายใต้เจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งตัวควบคุมและ

จอแสดงผลโดยรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 

คุณสมบัติของระบบจัดการทีวีในห้องพัก 
1. รองรับการจัดการ, แก้ไข, เพิ มเติมเนื้อหาที แสดงบนหน้าจอทีวีได้ 

2. รองรับการท่าเนื้อหาในรูปแบบหัวข้อ, หัวข้อย่อยและสามารถเลือกรูปแบบเนื้อหา (Layout) ได้ 

 

 

(ลงชื อ)..................................................................ประธานกรรมการ 
                                    (        นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ   )  
(ลงชื อ)...........................................................กรรมการ   (ลงชื อ)...........................................................กรรมการ 
 (    นายภูวศิษฐ์   วรารัฐเรืองวุฒิ  )                        (          นางรังสิยา    บัวส้ม         ) 
(ลงชื อ)...........................................................กรรมการ   (ลงชื อ)...........................................................กรรมการ                  
 (   นายฐานวัฒน์   หิรัญพงษ์วัฒนา  )                      (        นางอรพิณ    พวกแก้ว        ) 



3. รองรับการเลือกรูปแบบการแสดงผลได้มากกว่า 1 แบบ 

4. รองรับการแสดงไฟล์ภาพนิ งและไฟล์วิดีโอได้ 

5. รองรับการสร้างกลุ่มและสามารถบริหารจัดการได้ 

6. รองรับการแสดงสถานะทีวีปิดหรือเปิดผ่านระบบการจัดการได้ 

7. รองรับการควบคุมทีวีแบบตั้งเวลาและในเวลานั้นเช่น Power-on, Power-off, Configuration เป็นต้น 

ผ่านระบบ Network (LAN) ได้ 

8. รองรับการก่าหนดการใช้งาน Application ที อนุญาตบนทีวีได้ 

9. รองรับการจัดการระบบผ่าน Web browser ได้ 

10. แสดงเอกสารการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ่าหน่ายโดยตรงภายใต้เจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งโปรแกรม,       

ตัวควบคุมและจอแสดงผลโดยรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 

                              คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

            (ลงชื อ)............................................................ประธานกรรมการ                        
           (      นายอาคม   ชัยวีระวัฒนะ     )  
 

   (ลงชื อ).............................................................กรรมการ  
           (     นายภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ  )  
 

   (ลงชื อ).............................................................กรรมการ  
           (          นางรังสิยา   บัวส้ม      )                       อนุมัติ 
              

                               (ลงชื อ).............................................................กรรมการ                 
           (   นายฐานวัฒน์   หิรัญพงษ์วัฒนา  ) 
 

   (ลงชื อ).............................................................กรรมการ  
                                (        นางอรพิณ    พวกแก้ว        )                      (นายวีรวุฒิ  อิ มส่าราญ)  

               ผูอ่้านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ    ซ้ือระบบ Digital Signage จ านวน 1 ระบบ  
                       
กลุ่มงาน/ฝ่าย     กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ       ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร           5,000,000.00                                           บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  23 กันยายน 2558 
    เป็นเงิน       5,000,000.00               บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1  บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
     4.2  บริษัท เทรเวอร์ลิตี้ ทรัสติ้ง ซิสเต็มส์ แมเนจเมนต์ จ ากัด 
     4.3  
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายอาคม         ชัยวีระวัฒนะ             ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
     5.2  นายภูวศิษฐ์       วรารัฐเรืองวุฒ ิ          ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
                                                                         ดา้นเวชกรรม สาขารงัสวีิทยา 
     5.3  นางรังสิยา        บัวส้ม                      ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                                                                         ดา้นส่งเสรมิพัฒนา 
     5.4  นายฐานวัฒน์     หิรัญพงษ์วัฒนา          ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
     5.5  นางอรพิณ        พวกแก้ว                   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน  
 

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ท่ีสืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา  
 
 

.................................................................ประธานกรรมการ 
 (      นายอาคม    ชัยวีระวัฒนะ )  
 

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ 
 (      นายภูวศิษฐ์   วรารัฐเรืองวุฒิ     )                  (         นางรังสิยา    บัวส้ม  )  
 

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ 
 (    นายฐานวัฒน์   หิรัญพงษ์วัฒนา   )                   (        นางอรพิณ   พวกแก้ว )  
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