
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่องสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ 

--------------------------------------- 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ ตามประกาศสอบราคา
เลขที่ ๑๗/๒๕๕๕ ดังน้ี 

   ๑.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จํานวน ๑ เครื่อง  
   ๒.    เครื่องฉายภาพ 3 มติิ จํานวน ๑ เครื่อง  
   ๓.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๒ เครื่อง  
   ๔.    เครื่องฉายภาพ 3 มติิ จํานวน ๓ เครื่อง  
   ๕.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๓ เครื่อง  
   ๖.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๒ เครื่อง  
   ๗.    เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์-วิดีโอ จํานวน ๑ เครื่อง  
   ๘.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง  
   ๙.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๔ เครื่อง  
   ๑๐.    เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง  
   ๑๑.    เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง  

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ทีถู่กระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซื้อครั้งน้ี  
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
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          กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนดเปิดซองใบ
เสนอราคาในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
  
          ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cru.in.th และ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
   

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
  
   
   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สอบราคาซ้ือ เลขที่ ๑๗/๒๕๕๕ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันที่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

...................................................... 
  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ ตามรายการ ดังน้ี    

   ๑.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จํานวน ๑ เครื่อง  
   ๒.    เครื่องฉายภาพ 3 มติิ จํานวน ๑ เครื่อง  
   ๓.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๒ เครื่อง  
   ๔.    เครื่องฉายภาพ 3 มติิ จํานวน ๓ เครื่อง  
   ๕.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๓ เครื่อง  
   ๖.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๒ เครื่อง  
   ๗.    เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์-วิดีโอ จํานวน ๑ เครื่อง  
   ๘.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง  
   ๙.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๔ เครื่อง  
   ๑๐.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง  
   ๑๑.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง  

 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                          ๑.๑      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓     แบบสญัญาซือ้ขาย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                      (๑)    หลักประกันสัญญา 
                                      (๒)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                      (๑)    ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                      (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                      (๑)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                      (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
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                 ๒.    คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 
                          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
                          ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                          ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                          ๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 
                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คอื 
                          ๓.๑     ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                                (ข)   บริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ   
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบญัชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สาํเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เขา้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุ   
ไว้ใน (๑) 
                                      (๔)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                      (๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ข้อ ๑.๖ (๑) 
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                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                      (๑)    แคตตาล็อกและหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                      (๒)   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่เ้สนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (๓)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ข้อ ๑.๖ (๒) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา น้ี โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงิน  
ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                          ๔.๒    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่ง
ส่งมอบพัสดุให ้ณ  งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง       
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถดัจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 
                          ๔.๔    ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย      
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                      สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕    ก่อนย่ืนซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซอง สอบราคา ตามเง่ือนไข
ในเอกสาร สอบราคา 
 
 



 
-๔- 

 
                          ๔.๖    ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลขท่ี ๑๗/๒๕๕๕" ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่ 
และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ 
เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาราย
น้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคาราย
น้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผูร้ิเริ่มให้มกีารกระทําดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถอืเป็นที่สุด 
                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทีม่ีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                          การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงและในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณาราคา 
                          ๕.๑     ในการ สอบราคา ครั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อ
รายการ 
                          ๕.๒    หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซอง สอบ
ราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาด
ไปจากเง่ือนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่าน้ัน 
                          ๕.๓    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
                                      (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      (๒)   ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                      (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                          ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา 
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิใหผู้้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจรงิอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
 
 
 
 



-๖- 
 

                          ๕.๖    ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายช่ือตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
                          ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการ สอบราคา สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการนับแต่วันที่ทาํข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒    ในกรณผีู้ชนะการ สอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทาํข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบ
ราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
                                      (๑)    เงินสด 
                                      (๒)   เช็คทีธ่นาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วัน ทาํการ 
                                      (๓)   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ ที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
                 ๗.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
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                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสญัญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
                 ๙.     ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                          ๙.๑     เงินค่าพัสดุสาํหรับการ ซื้อ ครั้งน้ี ได้มาจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
                                      การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน
ค่าพัสดุจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัย แล้วเทา่น้ัน 
                          ๙.๒    เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตก
ลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี  
                                      (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้า
ท่าภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                      (๒)   จัดการให้สิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดย
เรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                      (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓    ผู้เสนอราคาซึง่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๙.๔    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
      ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 17/2555 
 
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ    จํานวน 1 เครือ่ง 15,000 
 คุณลักษณะ (มนุษย์ฯ) 
  1. ความสว่าง 2600 ANSI Lumens 
  2. ความละเอียด (พิกเซล) 800x600 (SVGA) เป็นอย่างน้อย 
  3. อัตราความคมชัด 4000 : 1 
  4. ความสามารถในการแสดงสี 1.07 พันล้านสี 
  5. อายุการใช้งานของหลอดภาพ 4,000/5,000 ช่ัวโมง 
  6. Input D-sub, Composite Video, S Video, HDMI PC Audio 
  7. เทคโนโลยีการฉายแบบ  DLP  
  8. จอรับภาพแขวนมือดึง ขนาด 70 x 70 น้ิว 
 
2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)    จํานวน 1 เครือ่ง 24,000 
คุณลักษณะ (มนุษย์ฯ) 
  1. ขนาดเลนส์ F2.0, f=6.0 mm.  
  2. ขยายภาพ 3X Optical+16X Digital 
  3. การปรับโฟกัส  อัตโนมัติ / ปรับด้วยมือ 
  4. Auto White Balance  ปรับได้ 
  5. ปรับแสงได้ 
  6. หัวกล้องสามารถหมุนได้ทัง้แนวราบและแนวดิ่ง 
  7. ไฟส่องสว่างด้านบน แขนไฟชนิด LED 2 ข้าง 
  8. ไฟส่องสว่างด้านล่าง 6W 
  9. อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ 1/2" CMOS Sensor 
  10. ความละเอียด 3,200,000 Pixels 
  11. ระบบสัญญาณวีดีโอ PAL / NTSC Color System 
  12. สามารถปรับระบบปรับความคมชัดของภาพได้ 
  13. ช่องสัญญาณ RGB Input x 1, Video Input x 1, S-video Input x 1, Microphone x 1 พร้อม 
Volume สําหรับปรับเสียง 
  14. ช่องจ่ายสัญญาณ RGB Output x 2, Video Output x 2, S-Video Output x 1, Audio Stereo  
Output x 1 
  15. ช่องเช่ือมต่อสัญญาณ PC  RS-232, USB 
  16. ใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 V  50/60Hz 
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3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์     จํานวน 2 เครือ่งๆ ละ 25,000 
คุณลักษณะ (ครุศาสตร์ สาขาบรหิารการศึกษา) 

1. รูปแบบการแสดงภาพ : XGA (1,024x768) 
2. อัตราความสว่าง : 2,500 Ansi 
3. อัตราความคมชัด : 2,000 : 1 หรือดีกว่า 
4. Input/Output Interface : D-Sub  ,Composite Video, S-Video, USB Display 

 
4. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ      จํานวน 3 เครือ่งๆ ละ 21,900 
คุณลักษณะ (วิทยาการจัดการ) 

1. เป็นเคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ 
2. กล้องมีอุปกรณ์สร้างสญัญาณภาพขนาด 1/2” ชนิด CMOS Sensor  มีจํานวนพิกเซลรวม 3.2 ล้าน

พิกเซล 
3. รองรับความละเอียดของภาพถึงระดับ 1280 x 720 
4. ระบบการซูมภาพรวม 16 เท่า (แบบเอเวอร์ซูม 2 เท่า และแบบดิจิตอล 8 เท่า) 
5. อัตราการแสดงภาพ 24 ภาพต่อวินาที (สูงสุด) 
6. ปรับ Focus แบบ Auto/Manual 
7. ปรับ White Balance แบบ Auto/Manual และปรับ Exposure แบบ Auto/Manual 
8. มีพ้ืนที่รับภาพ(ใหญสุ่ด) 330 x 248 มม. 
9. มีหลอดไฟแบบ LED ให้ความสว่าง 
10. ขนาดของภาพน่ิงที่บันทึกมีขนาด 3 ล้านพิกเซล (2016x1520) 
11. สามารถรบัสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ ขั้วต่อแบบ D-Sub15 pin 
12. สามารถเลอืกส่งสัญญาณภาพออกได้ทั้ง VGA, S-Video และ Composite Video 
13. รับประกัน 3 ปี ทั้งค่าแรงและอะไหล่ในส่วนของตัวเครื่องและเมนบอร์ด  และรับประกัน 1 ปี สาํหรับ

หลอดไฟ LED และอุปกรณ์ชนิดอ่ืนๆ 
 
5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   จํานวน 3 เครือ่งๆ ละ 35,000 
คุณลักษณะ (วิทยาการจัดการ) 

1. เครื่องฉายภาพชนิด DLP ใช้เลนส์ขนาด 0.55" DMD With BrilliantColor 6 กงลอ้สี / 7200rpm 
2. มีระบบ 3D Ready รองรับสัญญาณความถ่ึ ( Fv: ที่ 120Hz ) ให้ภาพเคลื่อนไหวที่สมจริงย่ิงขึ้น 
3. มีค่าความส่องสว่าง 2700  Lumens และมีความคมชัด Contrast Ratio 3000:1 
4. รองรับสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ True XGA ( 1024 x 768 ) และ Maximum VGA -UXGA 
5. อายุการใช้งานหลอดโหมดปกติ 5000 ชม. ( Eco Mode : 6000 ชม. ) ใช้ไฟไม่เกิน 180 วัตต์ 
6. สามารถใช้งานได้กับเคร่ืองวีดิโอทุกระบบเช่น NTSC, PAL, SD, ED และ HD  
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7.ปรับแก้ไขรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้ที่รีโมทไมน้่อยกว่า Vertical Digital Keystone +/- 40 องศา 
8. มีรีโมทคอนโทรควบคุมเครื่อง   
9. มีฟังก์ช่ันซูมภาพแบบดิจิตอล ให้ภาพเล็กลงหรือใหญข่ึน้ได้  
10. ตัวเคร่ืองรับประกัน 3 ปี, หลอดฉายภาพรับประกัน 3000 ช่ัวโมงหรือ 1ปี ( อย่างใดอย่างหน่ึงถึงก่อน ) 
11. มีศูนย์ซ่อมสินค้าในพ้ืนที่ภาคเหนือ   

 
5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จํานวน 2 เครือ่งๆ ละ 15,000 
คุณลักษณะ (วิทย์ฯ สุขภาพ) 

1.  กําลังส่องสว่างขนาด 2500 ANSILumens 
2.  ความละเอียดของสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ ระดับ SVGA(800x600) พิกเซล 
3.  contrast ratio 2000 : 1 
4.  กําลังไฟ 220 V 

 
6. เครื่องฉายภาพจาก คอมพิวเตอร-์วิดีโอ คุณภาพสูง  จํานวน 1 เครือ่ง 
คุณลักษณะ (สํานักวิชาการท่องเท่ียว) 

1. เครื่องฉายภาพชนิด DLP ใช้เลนส์ขนาด 0.55" DMD With BrilliantColor 6 กงลอ้สี / 7200rpm 
2. มีระบบ 3D Ready รองรับสัญญาณความถ่ี ( Fv: ที่ 120Hz )  
4. มีค่าความส่องสว่าง 2700  Lumens และมีความคมชัด Contrast Ratio 3000:1 
5. รองรับสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ True XGA ( 1024 x 768 ) และ Maximum VGA -UXGA 
6. อายุการใช้งานหลอดโหมดปกติ 5000 ชม. ( Eco Mode : 6000 ชม. ) ใช้ไฟไม่เกิน 180 วัตต์ 
7. สญัญาณคอมพิวเตอร์เข้า: D-sub 15 pin  x 2 ( Shared Component Video ) 
8. สญัญาณคอมพิวเตอร์ออก: D-sub 15 pin  x 1  
9. สญัญาณ Composite Video:  RCA Jack  x 1 
10. สัญญาณ S-Video: Mini Din 4 pin  x 1 
11. สัญญาณเสียง Audio In: Mini Jack x 1 
12. สัญญาณเสียง Audio Out: Mini Jack x 1 
13. Control: Mini USB x 1, RS232  x 1 
14. สามารถใช้งานได้กับเคร่ืองวีดิโอทุกระบบเช่น NTSC, PAL, SD, ED และ HD  
15. ปรับแก้ไขรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้ที่รีโมทไม่น้อยกว่า Vertical Digital Keystone +/- 40 องศา 
15. มีรีโมทคอนโทรควบคุมเคร่ือง   
16. มีฟังก์ช่ันซูมภาพแบบดิจิตอล ให้ภาพเล็กลงหรือใหญข่ึน้ได้  
17. ตัวเคร่ืองรับประกัน 3 ปี, หลอดฉายภาพรับประกัน 3000 ช่ัวโมงหรือ 1ปี ( อย่างใดอย่างหน่ึงถึงก่อน ) 
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7. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   จํานวน 1 เครือ่ง 15,500 
คุณลักษณะ (สํานักวิชากฎหมาย) 
  1. Brightness  2500  (ANSI Lumens)    
  2. Resolution        800x600(SVGA)    
  3. Projector Technology  DLP    
  4. Projection Lens                                          F=2.41-2.55,f=21.8-24mm  
  5. Zoom Ratio                                                     1.1:1 Manual Zoom and Focus   
  6. Aspect Ratio                                                4:3    
  7. Throw Distance(m)  1-12    
  8. Display size (Inch)   23-303    
  9. Keystone Correction   Vertical: +40/-35°    
  10. Contrast Ratio    2200    
  11. I/O   Input    
    - VGA D-Sub 15 Pin x 2   
    - Composite Video x 1   
    - S-Video x 1   
    - Stereo Mini Jack x 1   
    - Control    
    - USB x 1   

12. Color System  NTSC/PAL/SECAM    
13. Display Compatibility  80i/p,576i/p,720p,1080i/p    

  14. Speakers    2Wx1    
  15. Power source   90-264V AC 50Hz-60Hz    

16. Warranty ตัวเคร่ือง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 2500 ชม.    
 
8. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  จํานวน 4 เครือ่งๆ ละ 22,500 
คุณลักษณะ (สํานักวิชาบรหิารรัฐกิจ) 

1. ความสว่างของภาพ 2500 ANSI Lumens 
2. ความละเอียดของภาพระดับ XGA (1024*768) 
3. ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูอัตโนมัติ 
4. แบบจอรับภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 70 น้ิว 
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9. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์     จํานวน 1 เครือ่ง  65,000 
คุณลักษณะ (ส่งเสริมวิชาการ) 

1. ให้แสงสีขาว สว่างไม่น้อยกว่า  3,000 ลเูมนส์ หรือดีกว่า 
2. ให้แสงส ีสว่างไม่น้อยกว่า 3,000 ลูเมนส ์หรือดีกว่า 
3. ความละเอียดของภาพ 1,024 x 768  พิกเซล (XGA) หรือดีกว่า 
4. อัตราส่วนภาพ 4:3 หรือดีกว่า 
5. อัตราความเปรียบต่าง (Contrast) 2,000:1  หรือดีกว่า 
6. สามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สายได้   
7. สามารถแสดงภาพได้ขนาด 30-300 น้ิวได้ หรือดีกว่า  
8. มีจอสําหรับรับภาพขนาด 70 น้ิว หรือดีกว่า พร้อมขาต้ังจอรับภาพ  
9. สามารถฉายภาพบนจอขนาด 60 น้ิว จากระยะ 1.33 เมตรได้ 
10. มีช่องต่อสัญญาณ 

- Analog RGB/Component Video (D-sub)   1  port  
- Composite Video (RCA)  1 port  
- S-Video (Mini DIN)  1 port 
- Stereo mini jack 1 port 
- USB ส่งทั้งภาพและเสียง 1  port " 

11. รับประกันตัวเคร่ืองไม่น้อยกว่า 2 ปี หลอดภาพ 6 เดือนหรือ 1,000 ช่ัวโมง 
 
10. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA   จํานวน 1 เครือ่ง 26,000 
คุณลักษณะ (บริการวิชาการ) 

1. รูปแบบการเสดงภาพ XGA (1,024*768) 
2. อัตราความสว่าง 2,500 ANSI Lumens 
3. อัตราความคมชัด 4,500 : 1 
4. อัตราส่วนขยายภาพ 50 น้ิว ที่ระยะ 2 เมตร  
5. ความสามารถในการแสดงสี 1.07 พันล้านสี 
6. อายุการใช้งานหลอดภาพ(std./Eco.) 4,500/6,000 ช่ัวโมง 
7. การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู+/-40 องศา (แนวต้ัง) Manual&Auto 
8. Input Interface D-sub*2. Composite Vide. S-Video,PC Audio 
9. output Interface D-Sub.PC Audio 
10. การแสดงภาพ 3 มิติ DLP 3D 
11. ปรับภาพ 180 องศา อัตโนมัติ 

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


