
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๑๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือชุดปฏิบัติการทางภาษา 

--------------------------------- 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือชุดปฏิบัติการทางภาษา  ตามรายการ 
ดังนี้  

- ชุดปฏิบัติการทางภาษา  จํานวน ๑   ชุด  

 

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นนิติบุคคลมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไม่มาดูสถานท่ี/รับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด 
                    ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                                      (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง บัญชี
รายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                                      (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                                      (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้     

  กําหนดดูสถานท่ีและกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 



-๒- 
 

            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี      
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ   ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ต้ังแต่ เวลา  ๐๘ .๓๐ น .  ถึง เวลา ๑๕ .๐๐ น .   ดู รายละเ อียดไ ด้ ท่ี เว็บ ไซ ต์  www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๗๗๖๐๐๐ต่อ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

 
                                      ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๑๔/๒๕๕๙ 
สอบราคาซ้ือชุดปฏิบัติการทางภาษา 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

...................................................... 
 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ    
สอบราคาซ้ือชุดปฏิบัติการทางภาษา ตามรายการ ดังนี้  

- ชุดปฏิบัติการทางภาษา  จํานวน ๑   ชุด  
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย     
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง      
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ          
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ        
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ        
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุ
ให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



-๓- 
 

                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง     
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อกผู้
เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือชุดปฏิบัติการทางภาษา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร       
สอบราคา เลขท่ี ๑๔/๒๕๕๙" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทํา
ดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
 
 



-๔- 
 

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและใน
กรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา        
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน   
ใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็นสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ 
วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ        
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน   
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี         
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)     
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      
นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ี
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน    
๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย 
ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขที่ 14/2559 

ชุดปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 ชุด 

ประกอบด้วย 

1. ห้องศึกษาภาษาอาเซียนและสืบค้นด้านภาษา     
1.1. เครื่องประมวลผลสําหรับการสืบค้น    จํานวน 26 เครื่อง 

มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.1.1. มีหน่วยประมวลผลเทียบได้ไม่ตํ่ากว่า Core i5 ซ่ึงมีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5  GHz       

อย่างน้อย 1 หน่วย  
1.1.2. หน่วยประมวลผลมี Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB   
1.1.3. มีหน่วยความจําหลักแบบ DDR3  รวมอย่างน้อย 4  GB   
1.1.4. มี Hard Disk ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB  
1.1.5. มี DVD Recordable drive ติดต้ังมาในเครื่องเป็นอย่างน้อย 
1.1.6. มีอุปกรณ์ช้ีตําแหน่ง (Mouse) และแป้นพิมพ์ ที่มีการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นผลิตภัณฑ์

ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง  
1.1.7. มี Gigabit Network Interface Card หรือดีกว่า 
1.1.8. มีจอแสดงผล (monitor) ชนิด LCD หรือ LED  ขนาดไม่น้อยกว่า 20 น้ิว มีความละเอียดที่ 

1,600x900  เป็นอย่างน้อย จํานวนไม่น้อยกว่า 1 จอ 
 

1.2. ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนสําหรับผู้เรียน  จํานวน 26 ชุด 
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.2.1. สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านช่องต่อ USB ได้ 
1.2.2. คุณภาพของสัญญาณเสียงอยู่ในระดับ Professional หรือดีกว่า 
1.2.3. มีระบบเสียงสัญญาณแบบ mono หรือดีกว่า 
1.2.4. มีระบบตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) 
1.2.5. สามารถตัดเสียงได้ (mute) 
 

1.3. อุปกรณ์สํารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 VA จํานวน 26 เครื่อง 
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.3.1. งาน (Load) ได้ไม่ตํ่ากว่า 300  Watts หรือ 500 VA 
1.3.2. สามารถทํางานได้ท่ีแรงดัน Input 230 V 
1.3.3. สามารถทํางานได้ท่ีแรงดัน Output 230 V 
1.3.4. มีแบตเตอรี่ ชนิด Lead-Acid battery หรือดีกว่า 
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1.4. อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด  48 พอร์ท จํานวน 1 ชุด 
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.4.1. มีสถาปัตยกรรมแบบ Stackable หรือ Virtual Chassis โดยรองรับได้ไม่น้อยกว่า 8 ชุด 

และมี Bandwidth รวมไม่น้อยกว่า 40Gbps  
1.4.2. มีหน่วยความจําหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256MB และมี Flash Memory ขนาด

ไม่น้อยกว่า 64MB  
1.4.3. มีพอร์ต USB จํานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ตเพื่อรองรับการทํา Recovery หรือ Upgrade 
1.4.4. มีขนาด Switch Fabric ไม่น้อยกว่า 88 Gbpsและรองรับ Forwarding Rate สูงสุดได้ไม่

น้อยกว่า 65 Mpps 
1.4.5. มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000BaseT จํานวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต 
1.4.6. มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ SFP จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 
1.4.7. รองรับ Uplink 10 Gigabit Ethernet โดยการเพิ่มโมดูลหรือ Upgrade License 
1.4.8. รองรับระบบจ่ายไฟสํารอง (Redundant Power Supply) 
1.4.9. สนับสนุนจํานวน MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 12,000 Address 
1.4.10. สามารถทํา IP routing protocol ได้แก่ Static, RIPv1, RIP2, VRRP, RIPngและ IPv6 

Tunneling ได้เป็นอย่างน้อย 
1.4.11. สามารถทํา IP Multicast protocol ได้แก่ IGMPv3 และ MLD ได้เป็นอย่างน้อย 
1.4.12. สามารถทํา VLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.1q ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 VLAN  
1.4.13. สามารถทํา User Authentication แบบ IEEE802.1X, MAC-based และ Web-based ได้

เป็นอย่างน้อยและต้องสามารถกําหนด VLAN และ ACL หรือ Per-User ACLs ให้กับ
ผู้ใช้งานได้หลังจากทํา 802.1x Authentication ได้ 

1.4.14. เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถทํางานแบบ Port Trunkingหรือ Link Aggregation ได้ไม่น้อยกว่า 
30 group, Uni-Directional Link Detection (UDLD) และสามารถทํา Link Protection 
without STP แบบ Flex Link หรือ Dual-home Link ได้  

1.4.15. สามารถกําหนดค่า Quality of Service (QoS) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1p, ToS, DSCP 
และมี Queue ไม่น้อยกว่า 8 ระดับต่อพอร์ต 

1.4.16. สามารถกําหนดค่า Access Control List (ACL) ในระดับ Layer 2-4, IPv6 ได้ไม่น้อยกว่า 
2,000 รายการ 

1.4.17. สามารถส่งข้อมูลสถิติการใช้งานเครือข่ายแบบ NetFlowหรือ S-Flow ได้ 
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1.4.18. สามารถบริหารจัดการได้จากระบบบริหารจัดการเครือข่ายท่ีมหาวิทยาลัยใช้อยู่ได้ หากไม่
สามารถทําได้ให้เสนอระบบบริหารจัดการเครือข่ายท่ีสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ท่ีเสนอและ
อุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

1.4.19. สามารถทําฟังก์ช่ันPolicy Based Routing (PBR), DHCP snooping, IP source guard 
หรือ IP source filtering, Dynamic ARP Inspection หรือDynamic ARP protection, 
STP root guad, BPDU guard หรือ BPDU shutdown port, Loopback Detection 
หรือ Loopguardและ Port security ได้  

1.4.20. สามารถทํา SPAN Port หรือ Port Mirroring ท้ังแบบ one-to-one,many-to-one และ 
RSPAN Port หรือ Remote Port Mirroring ได้ 

1.4.21. สามารถเข้าไปบริหารและจัดการอุปกรณ์ด้วย CLI, Telnet, SSHv2, NTPv3, Syslog, 
SNMPv3, RMON และ Embedded WEB management ได้ 

1.4.22. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวัน
หมดระยะเวลารับประกันตามสัญญา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารท่ีออกเพื่อ
โครงการน้ีโดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต หรือในกรณี
ที่ไม่มีบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่าย
อย่างเป็นทางการในประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องย่ืนเอกสารน้ีพร้อมเอกสารเสนอ
ราคา 

 
1.5. โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน   จํานวน 26 ชุด 

มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.5.1. โปรแกรมมีเน้ือหาการเรียนรู้ภาษา อังกฤษ ไทย จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เขมร 

พม่า ลาวและมาเลย์ 
1.5.2. โปรแกรมมีเมนูสําหรับลงทะเบียนผู้เรียนที่สามารถเพิ่มและลบรายช่ือผู้เรียนได้ 
1.5.3. โปรแกรมมีเมนูรูปภาพสําหรับให้ผู้เรียนเลือกภาษาต่างๆที่จะเรียนรู้อย่างชัดเจน 
1.5.4. โปรแกรมนําเสนอเน้ือหาบทเรียนในรูปแบบของเสียง  ข้อความ  รูปภาพ  ภาพเคล่ือนไหว 
1.5.5. โปรแกรมมีระบบบันทึกคะแนนในการใช้งานของผู้เรียนแต่ละคน 
1.5.6. โปรแกรมมี ระบบฝึกฝนการพูด ท่ีให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงคําศัพท์ต่างๆ 
1.5.7. โปรแกรมมีปุ่มช่วยเหลือผู้เรียนในการใช้งานที่ปรากฏอยู่ทุกหน้าจอ 
1.5.8. โปรแกรมมีการโต้ตอบกับผู้เรียนแบบ Interactive 
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1.5.9. ผู้เรียนสามารถเลือกเมนูการใช้งานเป็นภาษาอ่ืนๆได้ไม่น้อยกว่า 5 ภาษาเช่นภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเป็นต้น 

1.5.10. เน้ือหามีคําแปลเป็นภาษาต่างๆตามเมนูการใช้งานและสามารถเลือกฟังเสียงคําศัพท์เป็น
เสียงของผู้ชายหรือผู้หญิงได้ 

1.5.11. มีเน้ือหาบทเรียนเก่ียวกับชีวิตประจําวันเบื้องต้น เช่น คําศัพท์เบ้ืองต้น, อาหาร, สีต่างๆ, วลี
ต่างๆ, ร่างกาย, ตัวเลข, เวลา, การซ้ือของ และประเทศต่างๆ 

1.5.12. มีเมนูท่ีสามารถส่ังพิมพ์พจนานุกรมภาพของเน้ือหาในบทเรียนได้ 
1.5.13. โปรแกรมมีเกมส์ให้ผู้เรียนฝึกทักษะจากเน้ือหาที่เรียนรู้ โดยมีให้เลือกท้ังแบบง่ายและแบบ

ยาก 
1.5.14. โปรแกรมมีอายุการใช้งานได้ตลอดไป 
1.5.15. มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่ายภาษาอาเซียนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ

หรือตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย 
 

1.6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 3700Ansi lumens แบบ Wide Screen  จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.6.1. ให้ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่าระดับ WXGA (1,280 x 800 Dots) 
1.6.2. ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 3700 ANSI lumens   
1.6.3. อัตราความคมชัด (Contrast ratio) ไม่น้อยกว่า 2,000 : 1  
1.6.4. มีการกระจายแสง  (Uniformity) ไม่น้อยกว่า 85% 
1.6.5. สามารถฉายภาพได้ต้ังแต่ขนาด 40 น้ิว จนถึง 300 น้ิว หรือดีกว่า 
1.6.6. มีช่องต่อสัญญาณ ดังต่อไปน้ี 

1.6.6.1. ช่องต่อ HDMI ขาเข้า ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
1.6.6.2. ช่องต่อสัญญาณ Computer ขาเข้า ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
1.6.6.3. ช่องต่อสัญญาณ VIDEO ขาเข้า ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
1.6.6.4. ช่องต่อ Serial ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ สําหรับควบคุมการทํางานจาก

ภายนอก 
1.6.6.5. ช่องต่อ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ สําหรับเช่ือมต่อกับเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
1.6.7. มีฟังก์ชันการแก้ไข Key Stone ในแนวต้ังไม่น้อยกว่า  ±30 องศา และ แนวนอนไม่น้อยกว่า 

±20 องศา   
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1.6.8. มีระบบ Direct Power Off สามารถทําการปิด Main Power ได้ทันทีหลังจากใช้งาน 
1.6.9. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวัน

หมดระยะเวลารับประกันตามสัญญา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ีออก
เพื่อโครงการน้ีโดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต หรือใน
กรณีท่ีไม่มีบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทน
จําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องย่ืนเอกสารน้ีพร้อม
เอกสารเสนอราคา 
 

1.7. จอรับภาพชนิด Wide Screen อัตราส่วน 16 : 9 แบบขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า                
ขนาดไม่น้อยกว่า 110 น้ิว   จํานวน 1 จอ 
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.7.1. เป็นจอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 น้ิว  
1.7.2. สามารถควบคุมการดึงจอภาพลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  
1.7.3. เน้ือจอสีขาว Matt White หรือดีกว่า 
1.7.4. เน้ือจอเป็นช้ินเดียวไม่มีรอยต่อ ขอบจอและด้านหลังจอเคลือบสีดํา 
1.7.5. สามารถติดต้ังกับผนัง หรือ เพดานได้ 
 

1.8. เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร ขนาด 120 วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.8.1. กําลังขับไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 
1.8.2. มีช่องต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
1.8.3. มี Auxiliary input ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
1.8.4. มี REC OUT เพื่อบันทึกเสียง 
1.8.5. ความเพี้ยนของสัญญาณไม่เกิน 2% ที่ 1 kHz 
1.8.6. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า  50-20,000 Hz 
 

1.9. ลําโพงห้องเรียน     จํานวน 2 ตู้ 
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.9.1. ลําโพงเสียงทุ้มขนาดไม่น้อยกว่า 6 น้ิว จํานวน 1  ตัว  
1.9.2. ลําโพงเสียงแหลมขนาดไม่น้อยกว่า 0.75 น้ิว จํานวน 1 ตัว 
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1.9.3. ความถ่ีตอบสนองไม่น้อยกว่า 80Hz – 20kHz(-3dB) 
1.9.4. ความถ่ีตอบสนองไม่น้อยกว่า 65Hz – 30kHz( -10 dB ) 
1.9.5. ความไวสัญญาณไม่น้อยกว่า 88 dB  (1w @ 1m)  
1.9.6. Power Handling  ทนกําลังขยาย ( Programme) ไม่น้อยกว่า  120 วัตต์ 
1.9.7. Power Handling  ทนกําลังขยาย (Peak ) ไม่น้อยกว่า  240 วัตต์ 
1.9.8. สามารถตัดความถ่ีเสียงท่ี 4.3kHz – 2nd order LF, 2nd order HF 
1.9.9. ความต้านทาน  Nominal Impedance ไม่น้อยกว่า 6 โอห์ม 
1.9.10. สามารถปรับเลือกการใช้งานแบบ 70V กับ 100V ได้ 
 

1.10. ไมโครโฟน ชนิดมีสาย     จํานวน 1 ชุด 
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.10.1. เป็นไมโครโฟนชนิด  Dynamic หรือดีกว่า  
1.10.2. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า  60 - 13,000 Hz    
1.10.3. ทิศทางการรับสัญญาณ แบบ  Cardioid 
1.10.4. ความไวในการรับสัญญาณ  –55 dB (1.7 mV) at 1 Pascal  
1.10.5. ความต้านทาน  600  Ohms 
1.10.6. มีสวิทช์ปิด-เปิด 
 

1.11. ติดต้ังระบบสัญญาณภาพและเสียง ระบบไฟฟ้าและเน็ตเวิร์ค  
ห้องปฏิบัติการทางภาษาขนาด 26 ที่น่ัง    จํานวน 1 ระบบ 
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1.11.1. ระบบสัญญาณภาพและเสียง จํานวน 1 ระบบ 
1.11.1.1. สายที่เดินภายนอกตัวอาคาร จะต้องเดินภายในท่อที่สามารถป้องกันภัยจาก

ธรรมชาติ ได้เป็นอย่างดี โดยในส่วนของสายท่ีจะต้องถูกกระทบจากความช้ืน 
จะต้องเดินภายใน IMC conduit 

1.11.1.2. สายที่เดินภายนอกตัวอาคาร แต่อยู่ในบริเวณที่เป็นกันสาด หรือ บริเวณท่ีไม่
ต้อง สัมผัส ความช้ืน อาจจะใช้ท่อ EMT หรือ IMC conduit 

1.11.1.3. สายภายในฝ้าเพดานทั้งหมดจะต้องเดินภายในท่อ EMT หรือ ท่ออ่อน (flex) 
1.11.1.4. สายที่เดินลงมาจากบนเพดานต้องเดินให้เรียบร้อยโดยใช้รางหรือวัสดุหรือท่ี

เหมาะสมกับสภาพห้องพร้อมทั้งเก็บสี 
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1.11.1.5. ผู้รับจ้างจะต้องเดินสาย เช่ือมจากจุดควบคุมไปยัง จุดใช้งานตามตําแหน่งของ
อุปกรณ์ พร้อมเข้าหัวสาย (Terminated) ให้พร้อมใช้งานโดย 

1.11.1.6. สายสัญญาณภาพ มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
• เป็นสายสัญญาณ Coaxial ชนิด  RG-59 หรือดีกว่า 

• มีค่าความต้านทานไม่น้อยกว่า 75 โอห์ม 

• มีชีลด์ไม่น้อยกว่า 95 % 
• มีอัตราลดทอนสัญญาณ ท่ีความถ่ี 1000MHz ในระยะ 100 M ไม่เกิน 27 

dB 
• มีอัตราลดทอนสัญญาณ ท่ีความถ่ี 1MHz ในระยะ 100 M ไม่เกิน 2 dB  

1.11.1.7. สายสัญญาณสําหรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ (VGA)  มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

• เป็นสายสัญญาณชนิดมีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน หรือดีกว่า 
• มีแกนกลาง จํานวนไม่น้อยกว่า  3 แกนเป็นแบบ Coaxial และ จํานวนไม่

น้อยกว่า  4 แกนเป็นแบบ Control wires 
• มีชีลด์ทําจากฟรอยหุ้มด้วยทองแดงถัก หรือดีกว่า 

• ฉนวนด้านนอกทําจากวัสดุ PVC สีดําหรือดีกว่า 
1.11.1.8. สายสัญญาณเสียง มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

• มีแกนนําสัญญาณเป็น Tinned Copper หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 22 
AWG 

• เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า  4.5 mm. 

• มีชิลด์เป็น Aluminum Foil หรือดีกว่า 
• เปลือกหุ้มทําจากวัสดุ PVC หรือ PE หรือดีกว่า  

1.11.1.9. สายสําหรับลําโพง มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

• มีแกนนําสัญญาณเป็น Tinned Copper หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 18 
AWG 

• เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า  5.5 mm. 
• มีชิลด์เป็น Aluminum Foil หรือดีกว่า 
• เปลือกหุ้มทําจากวัสดุ PVC หรือ PE หรือดีกว่า 
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1.11.1.10. สายไมโครโฟน มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
• มีแกนนําสัญญาณเป็น Tinned Copper หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 22 

AWG 

• เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 6.0 mm. 
• มีชิลด์เป็น Aluminum Foil หรือดีกว่า 

• เปลือกหุ้มทําจากวัสดุ PVC หรือ PE หรือดีกว่า  
• มีมาตรฐาน UL รับรองคุณภาพ เป็นอย่างน้อย 

1.11.1.11. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังครุภัณฑ์ ท่ีสามารถเช่ือมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้ 
1.11.1.12. ผู้เสนอราคาต้องทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมอบรมการใช้งาน 

หลังจากติดต้ังแล้วเสร็จ 
1.11.2. ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว ไปยังจุดใช้งาน ภายในห้อง จํานวน 27 จุด จํานวน 1 

ระบบ มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.11.2.1. เป็นสายทองแดงคู่บิดเกลียวแบบ 4 คู่สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 24 AWG หรือ 

0.5 มิลลิเมตร  
1.11.2.2. ฉนวนท่ีหุ้มต้องเป็น PVC หรือ Polyethylene 
1.11.2.3. มีอัตราการโค้งงอ (Bending Radius) ได้ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ขณะใช้งาน 
1.11.2.4. สามารถทํางานได้ท่ีช่วงอุณหภูมิต้ังแต่ -20 ถึง 60 C 
1.11.2.5. สามารถทนแรงดึง (pulling tension) ได้ไม่น้อยกว่า 108 นิวตัน 
1.11.2.6. มีค่า Return Loss ไม่น้อยกว่า 26 dB ที่ความถ่ี 100 MHz และไม่น้อยกว่า 

15 dB ที่ความถ่ี 350 MHz 
1.11.2.7. มีอัตราลดทอนสัญญาณไม่เกิน 8.0 dB/100 เมตร ท่ีความถ่ี 16 MHz ไม่เกิน 

21.0 dB/100 เมตร ที่ความถ่ี 100 MHz และไม่เกิน 40 dB/100 เมตร ที่
ความถ่ี 350 MHz 

1.11.2.8. มีค่า Pr-Pr Next เทียบกับระยะทาง 100 เมตร ที่ความถ่ี 100 MHz ไม่น้อย
กว่า 47 dB และท่ีความถ่ี 350 MHz ไม่น้อยกว่า 32 dB 

1.11.2.9. มีค่า Power Sum Next เทียบกับระยะทาง 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 46 dB ที่
ความถ่ี 100 MHz และไม่น้อยกว่า 33 dB ความถ่ี 350 MHz 

1.11.2.10. มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801 และ TIA/EIA 568-B.2 
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1.11.3. ระบบไฟฟ้า ไปยังจุดใช้งาน ภายในห้อง จํานวน  28 จุด   จํานวน 1 ระบบ  
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.11.3.1. สายเมนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ Load Center ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 16 sq.mm. 

พร้อมสายดินขนาดไม่น้อยกว่า 6 sq.mm 
1.11.3.2. ตู้ Load Center ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง เมนเบรคเกอร์ ขนาดไม่น้อย

กว่า 63A/2P 
1.11.3.3. สายเมนไฟฟ้าที่จ่ายให้แต่ละวงจรย่อยต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 sq.mm.พร้อม

สายดินขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 sq.mm 
1.11.3.4. สายไฟฟ้าย่อยต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5sq.mm พร้อมสายดินขนาดไม่น้อย

กว่า 1.5 sq.mm. ให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
1.11.3.5. เต้ารับไฟฟ้าต้องเป็นเต้ารับคู่แบบสามขามีกราวด์ 
1.11.3.6. สายไฟจะต้องเดินภายในท่อ EMT หรือรางครอบสาย PVC ปิดมิดชิด ตาม

ความเหมาะสมสภาพหน้างานติดต้ัง 
1.11.3.7. จํานวนจุดเต้ารับไม่น้อยกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนภาษา  
1.11.3.8. ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบในการเดินสายสัญญาณต่างๆของห้องเรียนภาษา มา

พร้อมกับการเสนอราคา 
1.12. โต๊ะ+เก้าอ้ี สําหรับผู้สอน    จํานวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.12.1. ขนาดไม่น้อยกว่า120x60x75 ซม. 
1.12.2. ขาโต๊ะผลิตจากเหล็ก มีปุ่มสามารถปรับระดับได้ 
1.12.3. แผ่นท๊อปโต๊ะ  ผลิตจาก ไม้พาติเกิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามิน หนา ไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิด

ขอบด้วยพีวีซี หนา ไม่น้อยกว่า 2 มม. 
1.12.4. พร้อมเก้าอ้ี ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1.12.4.1. โครงสร้างไม้บุฟองนํ้าวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบ หุ้มด้วยหนังเทียม 
1.12.4.2. ที่น่ัง ปรับระดับสูง-ตํ่าได้ 
1.12.4.3. ท้าวแขนทําจากพลาสติกข้ึนรูป 
1.12.4.4. ขาพลาสติก 5 แฉก รับนํ้าหนักได้ดี 
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1.13. โต๊ะ+เก้าอ้ี สําหรับผู้เรียน    จํานวน 25 ชุด 
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1.13.1. ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม. 
1.13.2. ขาโต๊ะผลิตจากเหล็ก มีปุ่มสามารถปรับระดับได้ 
1.13.3. แผ่นท๊อปโต๊ะ  ผลิตจาก ไม้พาติเกิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามิน หนา ไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิด

ขอบด้วยพีวีซี หนา ไม่น้อยกว่า 2 มม. 
1.13.4. แผงบังหน้า ผลิตจาก ไม้พาติเกิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามิน หนา ไม่น้อย กว่า 16 มม.ปิดขอบ

ด้วยพีวีซี หนา ไม่น้อยกว่า 0.4 มม. 
1.13.5. พร้อมเก้าอ้ี ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1.13.5.1. โครงสร้างไม้บุฟองนํ้าวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบ หุ้มด้วยหนังเทียม 
1.13.5.2. ที่น่ัง ปรับระดับสูง-ตํ่าได้ 
1.13.5.3. ท้าวแขนทําจากพลาสติกข้ึนรูป 
1.13.5.4. ขาพลาสติก 5 แฉก รับนํ้าหนักได้ดี 

 
1.14. ชุดอุปกรณ์เรียนรู้และสืบค้นทางภาษา แบบสัมผัส ขนาด 50 น้ิว (Interactive Board) จํานวน 1 ชุด  

มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  
1.14.1. เป็นจอรับภาพระบบสัมผัสขนาดไม่ตํ่ากว่า50น้ิวโดยวัดตามแนวทแยง 
1.14.2. อัตราส่วนจอภาพ ( Aspect Ratio ) ขนาด 16 : 9  
1.14.3. พื้นท่ีแสดงภาพ (กว้าง x สูง) ขนาด 1,095 x 616 มิลลิเมตร 
1.14.4. ชนิดจอภาพ LCD หรือดีกว่า 
1.14.5. ความละเอียดจอภาพ Resolution (แนวนอน x แนวต้ัง) ระดับ Full HD 1,920 x 1,080 

พิกเซล หรือดีกว่า 
1.14.6. ความสว่างหน้าจอ (Brightness) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 แคนเดลา/ตารางเมตร (cd/m2) 
1.14.7. ความคมชัด (Contrast Ratio)ขนาดไม่น้อยกว่าระดับ 5,000 : 1 
1.14.8. ความไวตอบสนอง (Response Time) ขนาดไม่น้อยกว่า ระดับ 6.5 ms(G to G) 
1.14.9. มุมมองในการมอง (Viewing Angle) ไม่น้อยกว่า 175 องศา  
1.14.10. มีลําโพงในตัวเคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ (10 วัตต์ + 10 วัตต์) 
1.14.11. อายุการทํางานหน้าจอ ไม่น้อยกว่า 30,000 ช่ัวโมง  
1.14.12. มีช่องต่อสัญญาณ  VIDEO IN อย่างน้อย 1 ช่อง 
1.14.13. มีช่องต่อสัญญาณ AUDIO IN อย่างน้อย 1 ช่อง 
1.14.14. มีช่องต่อสัญญาณ HDMI IN อย่างน้อย 1 ช่อง 
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1.14.15. มีช่องต่อสัญญาณ PC IN  อย่างน้อย 1 ช่อง  
1.14.16. มีช่องต่อสัญญาณ  PC OUT อย่างน้อย 1 ช่อง  
1.14.17. มีช่องต่อสัญญาณ  RS-232C สําหรับควบคุมการทํางานจากภายนอก อย่างน้อย 1 ช่อง  
1.14.18. มีช่องต่อสัญญาณ  RJ45 อย่างน้อย 1 ช่อง 
1.14.19. มีฟังก์ช่ันอ่านไฟล์ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวจากอุปกรณ์ USB (Memory Viewer) ด้วย

นามสกุลของไฟล์ต่อไปน้ี 
1.14.19.1. ไฟล์ภาพเคล่ือนไหว ได้แก่ mov , avi , mp4 , mpg /mpeg , wmv 
1.14.19.2. ไฟล์ภาพน่ิง ได้แก่  jpg/jpeg , bmp 

1.14.20. รองรับการทํางานแบบหน้าจอหลายสัมผัส (Multi-touch) ด้วยระบบ Infrared Blocking 
โดยสามารถสัมผัสได้ด้วยน้ิวหรือปากกา ได้มากสุดไม่น้อยกว่า 6 จุดในโหมดปกติ และไม่
น้อยกว่า 4 จุดในโหมดไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (PC-less)  

1.14.21. สามารถเปิดแสดงเมนูจากการสัมผัสหน้าจอแสดงผล โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล 
1.14.22. สามารถส่ังการทํางานต่างๆแบบ น้ิววาดสัมผัสได้ 
1.14.23. สามารถใช้ฟังก์ช่ัน กระดาน Whiteboard ภายในจอแสดงผล โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์หรือ

อุปกรณ์ภายนอกมาเช่ือมต่อ 
1.14.24. สามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า10 เครื่อง 
1.14.25. สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านการเช่ือมต่อแบบไร้สาย (Wireless) ได้  
1.14.26. รองรับเทคโนโลยี MIRACAST  
1.14.27. สามารถบันทึกการต้ังค่าปรับภาพ (Picture Profile) ได้ไม่น้อยกว่า 8 รูปแบบ 
1.14.28. สามารถปรับค่าสมดุลแสงสีขาว (White Balance) ทั้งสีแดง เขียว และ นํ้าเงิน ได้ 
1.14.29. รองรับเทคโนโลยีDigital Link 
1.14.30. มีฟังก์ช่ัน Secondary Display มีช่องสัญญาณ PC Out เพื่อส่งภาพออกไปยังอุปกรณ์แสดง

ภาพอ่ืนได้ 
1.14.31. มีฟังก์ช่ัน Multi Picture in Picture แสดงสัญญาณภาพสองภาพพร้อมกันได้ รวมถึง 

สามารถแสดงสัญญาณภาพหน่ึงสัญญาณพร้อมกับ Whiteboard ได้  
1.14.32. มีฟังก์ช่ันDigital Zoom สามารถซูมภาพได้ 4 เท่า 
1.14.33. มีฟังก์ช่ัน 1 : 1 Pixel สําหรับปรับตําแหน่งการแสดงภาพให้สอดคล้องกับสัญญาณภาพ 
1.14.34. มีฟังก์ช่ัน Auto Set Up สําหรับปรับสัญญาณภาพ PC แบบอัตโนมัติ 
1.14.35. มีฟังก์ช่ันเลือกโหมดประหยัดพลังงาน ECO MODE บนรีโมทคอนโทรล 
1.14.36. มีฟังก์ช่ัน Input Search สําหรับค้นหาสัญญาณ Input อัตโนมัติ 
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1.14.37. มีฟังก์ช่ันปรับภาพเต็มจออัตโนมัติ (หรือเลือกปรับได้ ท้ังแนวนอนและแนวต้ัง) รวมทั้ง over 
scan และ 1:1 พิกเซล 

1.14.38. มีฟังก์ช่ันรักษาหน้าจอ Screen Saver 4 รูปแบบ ได้แก่ Negative Image,Scrolling Bar 
only,White screen และ Overlay Scrolling Bar 

1.14.39. มีฟังก์ช่ัน Wobbling สําหรับขยับภาพอัตโนมัติ เพื่อรักษาสภาพหน้าจอ 
1.14.40. มีฟังก์ช่ัน Power ON Screen Delay สําหรับต้ังค่าการหน่วงเวลาการเปิดเครื่องเพื่อ

ประหยัดพลังงาน 
1.14.41. มีฟังก์ช่ัน Studio W/B เพื่อปรับอุณหภูมิสีสําหรับ TV Studio 
1.14.42. มีฟังก์ช่ัน Input Search สําหรับค้นหาสัญญาณ Input อัตโนมัติ 
1.14.43. ฟังก์ช่ัน ID Remote Control ต้ังหมายเลขประจําเครื่องมากสุด 100 หมายเลข  
1.14.44. มีรูปแบบการแสดงภาพ 3 รูปแบบ คือ Normal , Dynamic และ Cinema 
1.14.45. ฟังก์ช่ัน OFF Timer สําหรับต้ังเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 3 ค่า คือ 30 , 60 และ 90 นาที 
1.14.46. มีฟังก์ช่ัน Power ON/OFF Timer ต้ังเวลาการเปิด-ปิดเคร่ืองได้ 
1.14.47. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวัน

หมดระยะเวลารับประกันตามสัญญา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ีออก
เพื่อโครงการน้ีโดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต หรือใน
กรณีท่ีไม่มีบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทน
จําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องย่ืนเอกสารน้ีพร้อม
เอกสารเสนอราคา 
 

2. ห้องศึกษาวัฒนธรรมต่างประเทศผ่านส่ือภาพยนตร์     
2.1. จอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 น้ิว  จํานวน 1 เครื่อง 

มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
2.1.1. เป็นจอแสดงผมชนิด LCD หรือ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 60 น้ิว 
2.1.2. ความละเอียดในการแสดงผลระดับ HD 3,840 x 2,160 หรือดีกว่า 
2.1.3. มีช่องต่อสัญญาณอย่างน้อยดังน้ี  

2.1.3.1. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
2.1.3.2. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
2.1.3.3. ช่องต่อเข้าวีดีโอ ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
2.1.3.4. ช่องต่อเข้า LANไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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2.2. ชุดโฮมเธียเตอร์    จํานวน 1 ชุด 

มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
2.2.1. ระบบภาพสามารถรองรับ 4K Ultra HD ได้ 
2.2.2. ระบบเสียงเป็นระบบ 5.1 Channel หรือดีกว่า 
2.2.3. สามารถเช่ือมต่อกับ Portable Audio Player  หรือ USB Memory ได้ 
2.2.4. มีภาครับ FM Tuner หรือดีกว่า 
2.2.5. มีช่องต่อสัญญาณอย่างน้อยดังน้ี  

2.2.5.1. ช่องต่อ HDMI ขาเข้า ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
2.2.5.2. ช่องต่อ HDMI ขาออก ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
2.2.5.3. ช่องต่อหูฟัง ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 
2.3. ตู้วางทีวี    จํานวน 1 ตัว  

มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
2.3.1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120x40x45 ซม. 
2.3.2. แผ่นท๊อปโต๊ะ  ผลิตจาก ไม้พาติเกิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามิน หนา ไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิด

ขอบด้วยพีวีซี หนา ไม่น้อยกว่า 2 มม. 
2.3.3. โครงสร้าง  ผลิตจาก ไม้พาติเกิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามิน หนา ไม่น้อยกว่า 16 มม.  
 

2.4. ชุดโซฟา    จํานวน 4 ตัว 
มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
2.4.1. โครงสร้างไม้บุฟองนํ้าวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบ หุ้มด้วยหนังเทียม 

 
--------------------------------------------- 


