
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ท้ังสิ้น ๕๖๘,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้   

๑. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) smart TV ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๘๕ นิ้ว  จํานวน ๑      ชุด 
     และ อุปกรณ์รับภาพจากคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย  
     เพ่ือส่งออกไปยังโปรเจคเตอร์ พร้อมติดต้ัง  
๒.  ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง      จํานวน ๑      ชุด 
๓.  ชุดเครื่องเสียงภายใน พร้อมติดต้ัง     จํานวน ๑      ชุด 
๔.  ชุดไมค์ลําโพงไร้สายคาดเอว     จํานวน ๘      เครื่อง 

 
                 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 



-๒- 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์     
ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๕,๑๗๒๖ ในวันและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางอีเมล์  patsadu_of@crru.ac.th หรือช่องทางตามท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  
    ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  
    
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสาร
ส่วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี  ๒๙/๒๕๖๓ 

การซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้  

๑. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) smart TV ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๘๕ นิ้ว  จํานวน ๑      ชุด 
     และ อุปกรณ์รับภาพจากคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย  
     เพ่ือส่งออกไปยังโปรเจคเตอร์ พร้อมติดต้ัง  
๒.  ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง      จํานวน ๑      ชุด 
๓.  ชุดเครื่องเสียงภายใน พร้อมติดต้ัง     จํานวน ๑      ชุด 
๔.  ชุดไมค์ลําโพงไร้สายคาดเอว     จํานวน ๘      เครื่อง 

 
พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ี กําหนดไว้ในระบบการจัด ซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 



-๒- 
 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
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                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 
๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 
 



-๔- 
 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
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                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะ
พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ งนี้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่
ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น
เด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้
ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่
เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคา
หรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 
                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
 
 
 



                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของท่ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          (๓ )      หนั ง สื อ คํ้ า ป ร ะ กันข อ ง ธ น า ค า รภ า ย ใน ปร ะ เท ศ  ต าม ตั ว อย่ า ง ท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ได้รับมอบไว้แล้ว 
 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจ่ายค่าสิ่งของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ตรวจรับ
มอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซ้ือขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 



                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับ
อนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย 
และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปนี้ได้ 
โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้ 
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือ
หรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 



                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซ้ือ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้
ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ชั่วคราว 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ 
 

1. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) smart TV ขนาดจอไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว และ อุปกรณ์รับภาพจาก
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย เพ่ือส่งออกไปยังโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง  จํานวน  1   ชุด 
คุณลักษณะ 
1. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ smart TV ขนาด 85 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

1.1. มีขนาดจอไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว 
1.2. ความละเอียดหน้าจอของการแสดงผล (Resolution) ไม่น้อยกว่า 3840x2160 พิกเซล 
1.3 มีโปรเซสเซอร์การประมวลผลภาพแบบ Picture Processor X1™ Ultimate  
1.4. มี Video Processor แบบ 4K X-Reallity Pro หรือดีกว่า 
1.5. มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ USB 3 ช่อง HDMI 4 ช่อง และ COMPOSITE 1 ช่อง เป็น

อย่างน้อย 
1.6. มี FEATURES: ANDROID, DIGITAL TV และ HDR 
1.7. มี Built-in Chromecast และ Wireless LAN 
1.8. สามารถติดต้ังพร้อมขาแขวนผนังแบบก้มเงยได้ 
1.9. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ Direct LED หรือดีกว่า 
1.10. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
1.11. มีภาครับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

2. อุปกรณ์รับภาพจากคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย เพ่ือส่งออกไปยังโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
2.1. รองรับการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งานได้ 32 อุปกรณ์ ได้ในเวลาเดียวกัน 
2.2. มีระบบแสดงภาพจาก 4 อุปกรณ์ ได้ในเวลาเดียวกัน 
2.3. มีระบบ Browser Slide เพ่ือให้ผู้ใช้งานติดตามงานนําเสนอได้จาก Web-Browser 
2.4. มีระบบ Conference Control เพ่ือให้ ADMIN ควบคุมลําดับการนําเสนอได้ 
2.5. มีช่องเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ หรือ จอแอลซีดี แบบ HDMI และ VGA  
2.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ RJ-45 
2.7. ระบบไร้สายเข้ารหัสความปลอดภัยได้แบบ WEP/WPA/WPA2-PSK 
 

2. ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จํานวน  1 ชุด 
คุณลักษณะ 
1. ดิจิตอลมิกเซอร์ พร้อมRACK จํานวน 1 เครื่อง 

1.1. มีอินพุต 16 ช่อง/เอาต์พุต12 ช่อง เป็นมิกซ์เซอร์ดิจิตอล 
1.2. มีหน้าจอระบบสัมผัส 
1.3. สามารถเชื่อมต่อกับ I-Pad  
1.4. มีอินพุตโมโน 16 ช่อง แบบ (TRS + XLR) 
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1.5. มีอินพุตสเตอริโอ 3 ช่อง แบบ (TRS) 
1.6. มีช่อง Stereo FX 4 ช่อง แบบ FX Returns 
1.7. มี 16 Busses 
1.8. มี เอาต์พุตมิกซ์ 12 ช่อง แบบ (LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3) 
1.9. มี 4 Stereo FX 
1.10. มีดิจิตอลเอาต์พุต AES  
1.11. สามารถใช้กับ Rack ขนาด 19 นิ้ว 
1.12. มีปรีแอมป์แบบ AnaLOGIQ สามารถเรียกคืนค่าได้  
1.13. ทําการบันทึก / การเล่นบนไดรฟ์ USB ได้ 
1.14. หน้าจอสัมผัส ขนาด 800×480 pixel 
1.15. มี iLive FX Library 
1.16. มี dSNAKE Remote Audio Port 
1.17. สามารถใช้งานร่วมกับ ME Personal Mixing System 
1.18. มีแอพพลิเคชั่น iPad Qu-Pad  
1.19. ทําการสตรีมเสียงผ่าน USB ได้ 
1.20. ต้ังกลุ่มปิดเสียง(Mute) ได้ 4 กลุ่ม 
1.21. ต้ังกลุ่ม DCA ได้ 4 กลุ่ม 
1.22. มี Built-in Signal Generator 
 

2. ตู้ลําโพง 2 ทาง 15 นิ้ว (แบบ แอกทีฟ) จํานวน 2 ตู้ 
2.1. เป็นตู้ลําโพงชนิด ลําโพงไม้อัดแบบ Full Range 2 ทาง 
2.2. กําลังขับ 300 วัตต์ และ600 วัตต์ (โปรแกรม) 
2.3. มีดอกลําโพงเสียงตํ่าหรือกลางขนาด 15 นิ้ว จํานวน 1 ดอก (วอยซ์คอยล์ขนาดไม่น้อย   

กว่า 3 นิ้ว) 
2.4 มีดอกลําโพงแบบทวีตเตอร์ จํานวน 1 ดอก (วอยซ์คอยล์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.3 นิ้ว) 
2.5. มีช่องเชื่อมต่อแบบ Nuetrik Speakon  
2.6. ความไวไม่น้อยกว่า 95 dB (1W / m) 
2.7. มีระดับความดัง MAX SPL ไม่น้อยกว่า 122 เดซิเบล 
2.8. การตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 65 Hz -18 kHz 
2.9. ความต้านทาน 8 โอห์ม 
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3 .ตู้ลําโพง 2 ทาง 15 นิ้ว (แบบ พาสซีฟ) จํานวน 4 ตู้ 
3.1. เป็นตู้ลําโพงชนิด ลําโพงไม้อัดแบบ Full Range 2 ทาง 
3.2. กําลังขับ 300 วัตต์ และ 600 วัตต์ (โปรแกรม) 
3.3. มีดอกลําโพงเสียงตํ่าหรือกลางขนาด 15 นิ้ว จํานวน 1 ดอก (วอยซ์คอยล์ขนาดไม่น้อย

กว่า 3 นิ้ว) 
3.4 มีดอกลําโพงแบบทวีตเตอร์ จํานวน 1 ดอก (วอยซ์คอยล์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.3 นิ้ว) 
3.5. มีช่องเชื่อมต่อแบบ Nuetrik Speakon 
3.6. มีความไวไม่น้อยกว่า 95 dB (1W / m) 
3.7. มีระดับความดัง MAX SPL ไม่น้อยกว่า 122 เดซิเบล 
3.8. การตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 65 Hz -18 kHz 
3.9. ความต้านทาน 8 โอห์ม 
 

4. ตู้ลําโพง ซับเบส 18 นิ้ว (แบบ พาสซีฟ) จํานวน 2 ตู้ 
4.1 เป็นตู้ลําโพงชนิด ซับวูฟเฟอร์(Horn Loaded) 
4.2. กําลังขับ 700 วัตต์ และ1,400 วัตต์ (โปรแกรม) 
4.3. มีดอกลําโพงเสียงตํ่าขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 ดอก (วอยซ์คอยล์ขนาดไม่น้อยกว่า 100 

มิลลิเมตร) 
4.4. มีช่องเชื่อมต่อแบบ Neutrik Speakon 
4.5. มีความไวไม่น้อยกว่า 97 dB (1 W / m) 
4.6. การตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 30 Hz - 250Hz 
4.7. ความต้านทาน 8 โอห์ม 
 

5. ตู้ลําโพง ซับเบส 18 นิ้ว (แบบ แอกทีฟ) จํานวน 2 ตู้ 
5.1 เป็นตู้ลําโพงชนิดชนิด ซับวูฟเฟอร์ (Horn Loaded) 
5.2. กําลังขับ 700 วัตต์ และ1,400 วัตต์ (โปรแกรม) 
5.3. มีดอกลําโพงเสียงตํ่าขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 ดอก (วอยซ์คอยล์ขนาดไม่น้อยกว่า 100 

มิลลิเมตร) 
5.4. มีช่องเชื่อมต่อแบบ Neutrik Speakon 
5.5. มีความไวไม่น้อยกว่า 97 dB (1 W / m) 
5.6. การตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 30 Hz - 250 Hz 
5.7. ความต้านทาน 8 โอห์ม 
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6. สเตบิไลเซอร์พร้อมโหลดเซนเตอร์ จํานวน 1 ชุด 
6.1. โหลดเซนเตอร์ มีกําลังไฟขนาด 1,600วัตต์ 
6.2. ปลั๊กแฝดจํานวน 8 ชุด แข็งแรงทนทาน ขนาด 15A 250V 
6.3. มีเบรกเกอร์ แบบ 2P 16A จํานวน 1 ตัว และแบบ 1P 6A จํานวน 7 ตัว 
6.4. มีจอแบบดิจิตอลแอลอีดี 
6.5. แสดงระดับแรงดันไฟฟ้าเข้าและออก 
6.7. อินพุท: 100-270Vac 
6.8. เอ้าท์พุท 220V / 50-60 Hz ±1-3% 
6.9. มีประสิทธิภาพการทํางาน(Efficiency) 98% 
6.10. ใช้ได้กับแร็คลึก 17 นิ้ว 2U (ABS Rack) 
 

7. ไมค์โครโฟนไร้สายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด 
7.1. เครื่องรับสัญญาณมีหน้าจอแบบดิจิตอลแสดงความถ่ีหรือแบตเตอรี่ได้ 
7.2. ย่านความถ่ี UHF 803-806MHz  
7.3. มีค่าความเพ้ียน (Distortion) น้อยกว่า 0.5% 
7.4. มีความไวในการรับสัญญาณ -95dBm 
7.5. มี S/N rate มากกว่า 90dB 
7.6. การตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 30Hz-16KHz 
7.7. สามารถเลือกกําลังในการส่งสัญญาณได้แบบ 0 mW และ 10 mW 
7.8. สามารถใช้ถ่าน AA 1.5V x2 
7.9. สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 6 ชม. 
 

8. ขาต้ังลําโพง จํานวน 10 อัน 
8.1. ขาลําโพงทําจากโลหะพ่นสี มีความแข็งแรง และ ม่ันคง 
8.2. สามารถปรับระดับสูงตํ่าได้ 
8.3. มีตัวล็อคแบบขันเกลียว และแบบเสียบ 
 

อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วย 
1. ชุดชาร์จ + ถ่านชาร์จ AA 4 ก้อน จํานวน 5 ชุด 
2. สายสัญญาณเสียง TR แปลงเป็นปลั๊กไมค์คู่ จํานวน 1 ชุด 
3. ลิ้นชักไมค์ ขนาด 2U จํานวน 1 ตู้ 
4. แร็คใส่อุปกรณ์เครื่องเสียง ขนาด 6U ลึก 17 นิ้ว จํานวน 1 ตู้ 
5. Wireless Router เชื่อมต่อมิกซ์เซอร์ จํานวน 1 ชุด 

5.1. รองรับมาตรฐานของเน็ตเวิร์คแบบ IEEE 802.11b/g/n 
5.2. มีฟังก์ชั่น SmartQoS 
5.3. มีความถ่ีของระบบแบบ 2.4GHz 
5.4. มีพอร์ต Ethernet แบบ 10/100/1000 BaseT for lan จํานวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 
5.5. มีเสาส่งสัญญาณแบบ 2.4Ghz ไม่น้อยกว่า 4 เสา 



-5- 
 

6. แป้นล้อ PVC4 B-22  จํานวน 2 ตัว 
7. สายVCT 2 X 2.5  ขนาด 100 เมตร จํานวน 1 ม้วน 
8. หัวปลั๊กไฟ AC  กันน้ํา IP44 ตัวผู้ สําหรับเข้าสาย จํานวน 10 อัน 
9. หัวปลั๊กไฟ AC กันน้ํา IP44 เมีย สําหรับเข้าสาย จํานวน 10 อัน 
10. สายสัญญาณไมค์แบบสเตอร์ ขนาด 100 เมตร จํานวน 1 ม้วน 
11. ปลั๊ก XLR ตัวผู้ 3 ขา ท้ายยาง สําหรับเข้าสาย จํานวน 40 ตัว 
12. ปลั๊ก XLR ตัวเมีย 3 ขา ท้ายยาง สําหรับเข้าสาย จําวน 40 ตัว 
 

3. ชุดเครื่องเสียงภายใน พร้อมติดตั้ง  จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 
1. เครื่องขยายเสียง ขนาด 120 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 

1.1.เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณในตัวกําลังขับ 120 วัตต์ 
1.2. สามารถต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่องและ  AUX ได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
1.3. มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงอิสระแต่ละช่อง 
1.4. สามารถปรับเสียงทุ้ม ±10 dB ท่ี 100Hz  และเสียงแหลม ±10dB ท่ี 10 KHz 
1.5. ตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 50-20,000 Hz ( ± 3dB) 
1.6. มีค่าความเพ้ียน ( Distortion ) ตํ่ากว่า 1% ท่ี 1 KHz 
1.7. ช่องสัญญาณใช้ MIC (Input mic 1-3 : -60dB, 600 ohms ) 
1.8. ช่องสัญญาณใช้  AUX 1, 2 : -20 dB, 10K ohms  
1.9. สามารถต่อบันทึกเทปได้ Record 0dB, 600 ohms 
1.10. มีช่องต่อกับลําโพงแบบ High Impedance 100V (83ohms)  
1.11. มีช่อง Phantom  Power สําหรับใช้กับไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
1.12. อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนสูงกว่า 60dB  
1.13. ใช้ไฟ AC 220-230V  
 

2. ลําโพงติดผนัง 4 นิ้ว ชนิด 2 ทาง ขนาด 30 วัตต์ จํานวน 4 ตู้ 
2.1. เป็นลําโพงท่ีออกแบบมาสําหรับยึดกับผนังหรือเพดานได้  
2.2. เป็นลําโพงชนิด 2 ทาง Bass reflex ตัวกล่องลําโพงทําจากเรซิน 
2.3. ลําโพงใช้กําลังขับ 30 วัตต์ 
2.4. สามารถต่อลําโพงได้ 3 รูปแบบ 100V,70V และ 8 โอห์ม 
2.5. ความดังของลําโพงท่ี 1 วัตต์ / 1 เมตร ไม่น้อยกว่า 90 dB 
2.6. ความถ่ีตอบสนองไม่น้อยกว่า 80Hz  ถึง  20,000Hz 
2.7. ขนาดของลําโพงเสียงแหลมชนิด Dome 
2.8. ขนาดของดอกลําโพงแบบไดนามิคไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร 
2.9. มีขาแขวนผนังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในชุด 
2.10. สามารถติดต้ังได้ท้ังแนวต้ังและแนวนอน 
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3. ไมค์โครโฟนไร้สายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด 
3.1. เครื่องรับสัญญาณมีหน้าจอแบบดิจิตอลแสดงความถ่ีหรือแบตเตอรี่ได้ 
3.2. ย่านความถ่ี UHF 803-806MHz  
3.3. มีค่าความเพ้ียน(Distortion) น้อยกว่า 0.5% 
3.4. มีความไวในการรับสัญญาณ -95dBm 
3.5. มี S/N rate มากกว่า 90dB 
3.6. การตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 30Hz-16KHz 
3.7. สามารถเลือกกําลังในการส่งสัญญาณได้แบบ 0 mW และ 10 mW 
3.8. ใช้ถ่าน AA 1.5V x2 
3.9. สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 5 ชม. 
 

4. ชุดควบคุมไมค์ จํานวน 1 ชุด 
4.1. มีสวิทซ์เลือกเพ่ือกําหนดจํานวนของชุดผู้ร่วมประชุมท่ีใช้งานพร้อมกันได้ 0,1,2,3 
4.2. ไมโครโฟนจะปิดเองอัตโนมัติ หากไม่มีการพูดภายใน 30 วินาที (เลือกสวิทซ์ได้) 
4.3. มีปุ่มปรับควบคุมระดับความดังของเสียงในระบบ 
4.4. มีช่องสําหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 24 ชุด 
4.5. การทดสอบการทํางานมีสวิทซ์สําหรับตรวจสอบการติดต้ังของระบบ (Test Switch) 
4.6. สามารถเลือกใช้ช่องสําหรับต่อไมโครโฟนหรือสัญญาณขาเข้า และสามารถปรับระดับ

ความดังได้ 
4.7. ระดับสัญญาณขาเข้า MIC : -60 dB , 600 Ω, Unbalanced และ AUX : -20 dB , 10 kΩ 
4.8. มีช่องสําหรับต่อขาออก Recording  : -20 dB,10 kΩ, unbalanced, RCA jack 
4.9. มีเสียง chime เม่ือประธานกดตัดเสียง 
4.10. สามารถใช้กระแสไฟ AC 220V, 50/60 Hz 
 

5. ไมค์ประชุมประธาน จํานวน 1 เครื่อง 
5.1. เป็นชุดไมโครโฟนสําหรับประธานการประชุม 
5.2. มีลําโพงในตัวซ่ึงจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเม่ือเปิดไมโครโฟน 
5.3. มีสวิทซ์ตัดการสนทนาเม่ือกดจะมีเสียงเตือน ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอ่ืนจะถูกตัด

และมีเพียงชุดประธาน เท่านั้นท่ีสามารถพูดได้ 
5.4. มีช่องสําหรับเสียบหูฟังสเตอริโอ 1 ช่อง ซ่ึงสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรือเครื่อง

บันทึกเสียง โดยถ้ามีการเสียบหูฟัง ลําโพงท่ีตัวเครื่องจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติและมีโวลุ่มปรับเพ่ิม
ลดเสียง 

5.5. มีลําโพงภายในตัวเครื่องซ่ึงมีความต้านทาน 130 โอห์ม ท่ี 200 มิลลิวัตต์ 
5.6. มีช่องสําหรับเชื่อมไปยังชุดผู้ร่วมประชุมตัวถัดไป พร้อมมีสายยาว 2 เมตร 
5.7. วัสดุทําด้วย ABS resin 
5.8. มีไฟวงแหวนแสดงสถานการณ์ทํางานขณะเปิดใช้ไมโครโฟน 
5.9. มีขนาดความยาวของก้านไมค์ไม่น้อยกว่า  50  เซนติเมตร 
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5.10. หัวไมโครโฟนเป็นแบบ  Electret condenser microphone 
5.11. มุมรับเป็นแบบ Unidirectional 
5.12. สามารถตอบสนองความไวเสียงท่ี – 37 dB ( 1 kHz 0 dB = 1 V/Pa ) 
5.13. มีความถ่ีตอบสนอง 100 - 13,000  Hz 
 

6. ไมค์ผู้ร่วมประชุม จํานวน 15 เครื่อง 
6.1. เป็นชุดไมโครโฟนสําหรับผู้ร่วมประชุม 
6.2. มีลําโพงในตัวซ่ึงจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเม่ือเปิดไมโครโฟน 
6.3. มีสวิทซ์กดพูดการสนทนา ผู้ร่วมประชุม 
6.4 .มีช่องสําหรับเสียบหูฟังสเตอริโอ 1 ช่อง ซ่ึงสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรือเครื่อง

บันทึกเสียง โดยถ้ามีการเสียบหูฟัง ลําโพงท่ีตัวเครื่องจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติและมีโวลุ่มปรับเพ่ิม
ลดเสียง 

6.5. ตัวลําโพงภายในตัวเครื่องความต้านทาน 130 โอห์ม ท่ี 200 มิลลิวัตต์ 
6.6. มีค่า Operating Humidity Under 90% RH 
6.7. มีช่องสําหรับเชื่อมไปยังชุดผู้ร่วมประชุมตัวถัดไป พร้อมมีสายยาว 2 เมตร 
6.8. วัสดุทําด้วย ABS resin 
6.9. มีขนาดความยาวของก้านไมค์ไม่น้อยกว่า 50 ซม.   
6.10. หัวไมโครโฟนเป็นแบบ  Electret condenser microphone 
6.11. มุมรับเสียงเป็นแบบ Unidirectional 
6.12. สามารถตอบสนองความไวเสียงท่ี – 37 dB ( 1 kHz 0 dB = 1 V/Pa ) 
6.13. มีความถ่ีตอบสนอง 100 - 13,000  Hz 
6.14. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรอง หรือหนังสือแต่งต้ังจากผู้ผลิต หรือผู้นําเข้าสินค้า

อย่างถูกต้องภายในประเทศโดยตรง พร้อมท้ังหนังสือรับรองอะไหล่สินค้าอย่างน้อย 5 ปี 
 

7. ตู้ลําโพง 2 ทาง 15 นิ้ว (แบบ แอกทีฟ) จํานวน 4 ตู้ 
7.1. เป็นตู้ลําโพงชนิด ลําโพงไม้อัดแบบ Full Range 2 ทาง 
7.2. กําลังขับ 300 วัตต์ และ600 วัตต์ (โปรแกรม) 
7.3. มีดอกลําโพงเสียงตํ่าหรือกลางขนาด 15 นิ้ว จํานวน 1 ดอก (วอยซ์คอยล์ขนาดไม่น้อย

กว่า 3 นิ้ว) 
7.4. มีดอกลําโพงแบบทวีตเตอร์ จํานวน 1 ดอก (วอยซ์คอยล์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.3 นิ้ว) 
7.5. มีช่องเชื่อมต่อแบบ Nuetrik Speakon 
7.6. มีความไวไม่น้อยกว่า 95 dB (1W / m) 
7.7. มีระดับความดัง MAX SPL ไม่น้อยกว่า 122 เดซิเบล 
7.8. การตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 65 Hz -18 kHz 
7.9. ความต้านทาน 8 โอห์ม 
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8. มิกเซอร์ 1 เครื่อง 
8.1. ช่องต่อสัญญาณเข้า จํานวน 12 ช่องสัญญาณ (4 โมโน + 4 สเตริโอ) 
8.2. มีดิจิตอลเอฟเฟ็ค SPX ในตัวไม่น้อยกว่า 24 โปรแกรม 
8.3. มีช่องต่อแบบ USB สําหรับเชื่อมสัญญาณเข้าและออก กับคอมพิวเตอร์ 
8.4. มีวงจรภาคปรีแอมป์แบบ D-PRE (Invert Darlington Circuit) 
8.5. มีปุ่มปรับคอมเพรสเซอร์แบบ One-Knob Compressor (Comp) 
8.6. มีภาคจ่ายไฟเป็นแบบ Universal Power Supply 
8.7. ตัวถังแท่นเครื่องทํามาจากโลหะ ท้ังด้านบน และด้านล่าง 
8.8. มีการตอบสนองความถ่ี : +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) 
8.9. มีค่าความผิดเพ้ียนทางฮาร์โมนิค (THD) : 0.03 % @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), 

GAIN knob: Min 0.005 % @ +24 dBu (1 kHz), GAIN knob: Min 
8.10. มีช่องต่อสัญญาณเข้า ข้ัวต่อแบบ XLR /Phone Jack ช่องต่อสัญญาณเข้า ท่ี 1 ถึง 4 
8.11. มีช่องเชื่อมต่อ USB  : USB Audio Class 2.0 compliant 
8.12. มี Phantom Power (พร้อมสวิตช์) +48 Vdc 
8.13. มีช่วงความถ่ีของแชนแนลอีคิว : 3 ช่วง (LOW/MID/HIGH)  
 

อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วย 
1. สายสัญญาณขนาด 10 เมตร จํานวน 2 เส้น 
2. สายสัญญาณเสียง TR แปลงเป็นปลั๊กไมค์คู่ จํานวน 1 ชุด 
3. ตู้ Rack อลูมิเนียมหรือไม้ เก็บเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด 

 
4. ชุดไมค์ลําโพงไร้สายคาดเอว   จํานวน 8 เครื่อง 

คุณลักษณะ 
1. เป็นเครื่องขยายเสียงไร้สายแบบพกพา 
2. มีขนาดลําโพง ไม่เกิน 3นิ้ว 
3. รองรับการต่อสัญญาณเสียงจากภายนอก 
4. มีแบตเตอรี่ในตัว ขนาดไม่เกิน 7.5Vdc 
5. มีกําลังขับไม่น้อยกว่า 8วัตต์ 
6. อิมพีแดนซ์: 4 OHMS 
7. ความถ่ีตอบสนอง: 100 Hz-15000 Hz 

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


