
 
                                                   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เร่ือง     การประมูลซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน 2 ชุด 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------------ 

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะ ประมูล ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทาง
ภาษา จ านวน 2 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

งบประมาณในการประมูลคร้ังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,224,700.- บาท (สองล้านสองแสนสอง 
หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
            1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
            2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
           3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
            4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
            5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงรายและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์  
ณ วันประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้  
 

ก าหนดการชี้แจงรูปรายการ ในวันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย โดยรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นภาระ / 
หน้าที่รับผิดชอบของผู้ค้าที่จะไปรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเองและ / หรือ จะรับฟังค าชี้แจง
หรือไม่ก็ได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าผู้รับจ้างได้ทราบการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรค
และปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ และ/หรือ 
จะยกเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไม่ได้เช่นกัน 
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 ก าหนดการยื่นเอกสารประมูลและด้านเทคนิคในวันท่ี    17 เมษายน 2552  ระหว่างเวลา 
09.00 – 09.30 น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ด าเนินการพิจารณา
เอกสารด้านเทคนิค   เวลา  10.00  น.  ณ   ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โดยผู้ยื่นซองต้องอยู่ด้วยในวันและเวลาที่ด าเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค หากผู้เสนอราคาหรือ           
ผู้ได้รับมอบอ านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาภายในวันเปิดซองเอกสารด้านเทคนิค    มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณา และจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวัน เดียวกัน
เวลา  16.00  น.                        
 

  มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  
ให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทราบตามแบบ บก.005 ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 
 

  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคในเวลาและเวลา
เดียวกัน  เป็นจ านวนเงิน 111,235.-  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  
 

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  500.-  บาท   
(ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลัง – งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตั้งแต่วันท่ี 30 มีนาคม 2552 –  
8 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา  08.30 - 15.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง
โทรศัพท์หมายเลข (053) 776000 ต่อ 1109, 1622   หรือที่  www.cru.in.th  , www.gprocurement.go.th   
 
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่ 28 มีนาคม  2552 
 
       
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cru.in.th/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี  53 / 2552 
เร่ือง   การประมูลซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 2 ชุด 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี  28 มีนาคม 2552 

 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคา งานซื้อครุภัณฑ์ชุด
ปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ 
ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้  
 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
           1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
           1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
           1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
           1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
            (1) หลักประกันซอง 
           (2) หลักประกันการสัญญา 
           1.5 บทนิยาม 
            (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
          (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
           1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
            (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
           (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
           2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
           2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
           2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และต้องไม่เป็นผู้มี  
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.5 
           2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
           2.5   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน  
 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
           ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
          3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                3.1.1  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
            (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี และบัญชีผู้ถือ 
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
            3.1.2  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร  
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
               3.1.3  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า   และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1) 
               3.1.4  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
               3.1.5  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
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          3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
             3.2.1  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.3 
             3.2.2  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้  
บุคคลอ่ืนท าการแทน 
            3.2.3  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.6 (2)  
 
4. การเสนอราคา 
          4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น      และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ
ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
 

          4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ พร้อมติดต้ัง  ไม่เกิน   90  วัน นับถัดจากวัน        
ลงนามในสัญญา 
 

          4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
ที่ประกาศ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้
มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 

                ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ 
แคตตาล็อกผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน  5  วัน 
 

          4.4 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคา จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    120   วัน     นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 

          4.5 ก่อนยื่นประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

               เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
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         คณะกรรมการประกวดราคา จ ะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ  1.5  (1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   ในวันท่ี 17 เมษายน  2552  เวลา 16.00  น. 
           หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)  คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  และมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ  
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของทางราชการและ
มิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าว 
          ผู้เสนอราคาที่ ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ      
ผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได ้
รับแจ้ง จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดใุห้ถือเป็นที่สุด 
          4.7  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังน้ี  
               4.7.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว 
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
                4.7.2  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
               4.7.3 ราคาสูงสุดในการประกวดราคาครั้งนี้จะเร่ิมต้นที่ 2,224,700.- บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่น
สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
             4.7.4  ระยะเวลาในการประกวดราคา  30  นาที (ทั้งนี้ไม่รวมการขยายเวลาในการปิดประกวดราคา) 
                4.7.5 ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประกวดราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากจบการประกวดราคา  
                4.7.6 ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การจัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา 
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**5. หลักประกันซอง 
           ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน 111,235.-  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)           

5.1 เงินสด 
           5.2 แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ประกวดราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
           5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
           5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันซองตามข้อน้ี วิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน      
3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืน
หลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
 
 มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา กรณีดังนี้ 

1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
และสถานที่ที่ก าหนด 

2. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG  IN  เข้าสู่วิธีการทาง 
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ก าหนด  

โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเร่ิมต้นการประกวดราคา  
4. ผู้เสนอราคาไม่ลงรายลมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา 

 
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
           6.1ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม เป็นเกณฑ์ 
           6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ 3 (หรือยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว) 
คณะกรรมการ ประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น     เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 
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        6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
                 6.3.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัยฯ 
                 6.3.2 เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
     6.3.3 ไม่เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคในวันเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิค 
           6.4 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณ ี
ที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ ข้อ 4.6 น้อยกว่า 2 ราย 
           6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ 
ประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา    หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
           6.6 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
           6.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 มหาวิทยาลัยฯ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.6  และมหาวิทยาลัยฯ  จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
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7. การท าสัญญาซื้อขาย 
          7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได ้
           7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน   5  วันท าการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ 7.1   ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.3 หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยฯ ที่รวมกันประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์      ให้ผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ เจ้าของ
งบประมาณแต่ละมหาวิทยาลัยฯ โดยตรงกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
           (1) เงินสด 
           (2) แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
           (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.4 (2) 
           (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
           หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
 
8. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ   0.20 บาทต่อวัน  
 
9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
           ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา
ซื้อขายตามแบบ ดังระบุใน 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
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10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
          ** 10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อคร้ังนี้ได้มาจากเงินแผ่นดินปีงบประมาณ  2552  ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย     

10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย     และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม  
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว       ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามา  โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
                   (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  7  วัน  นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง   หรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
                   (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชย์นาวี 
          10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง  
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้าม)ี 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
          10.4 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม  
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี  
           
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
28 มีนาคม 2552 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 53 / 2552 
 

    1. ชุดปฏิบัติการทางภาษาส าหรับผู้สอน   จ านวน 1 ชุด 
        1.1 โปรแกรมระบบควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน 1 ชุด 
  1.1.1 การท างานในส่วนของผู้สอนมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                         - สามารถใช้ในการควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
  - สามารถเพิ่มเติมจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู้สอนอย่างน้อยเป็น 2 จอ ได้ เพื่อความ
สะดวกในการควบคุมและใช้งาน โดยให้จอภาพแรกเป็นจอควบคุมระบบ และ จอภาพที่สองเป็นจอแสดง
เน้ือหาในการสอน 
  - สามารถจัดผังห้องเรียนให้เสมือนห้องเรียนจริงได้  
  - สามารถรองรับห้องเรียนได้ไม่น้อยกว่า 5 ห้องเรียนห้องเรียนละไม่น้อยกว่า 40 ผู้เรียนบน
ระบบเครือข่ายได้ 
  - ผู้สอนสามารถส่งภาพและเสียงของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู้สอน  ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ผู้เรียนได้พร้อม ๆ กันทั้งหมด หรือ กลุ่มผู้เรียนที่ก าหนดหรือ ผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่ก าหนดได้ 
  - สามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก ทั้งแบบ Analog 
และแบบ Digital และสามารถส่งภาพและเสียงจากอุปกรณ์นั้น ให้ผู้เรียนได้ 
  - ผู้สอนสามารถส่งภาพและเสียงของผู้เรียนคนใดคนหนึ่งที่ก าหนด ไปยังเคร่ืองผู้เรียนได้
พร้อม ๆ กันทั้งหมด 
  - รองรับการเชื่อมต่อกับ Capture Card ชนิด USB Port แบบ External หรือ ชนิด PCI 
  - ผู้สอนสามารถตรวจสอบดูหน้าจอผู้เรียนได้  โดยให้มาแสดงบนจอภาพของผู้สอนพร้อม
กันครั้งละไม่น้อยกว่า 10 หน้าจอผู้เรียน ต่อ 1 จอภาพ ผู้สอน 
  - ผู้สอนสามารถสั่งปิดเคร่ืองหรือเปิด Windows เคร่ืองผู้เรียนได้ 
  - ผู้สอนสามารถตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ทของผู้เรียนได้  และสามารถควบคุม
ก าหนดเว็บไซด์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปดูได้หรือไม่ได้ 
  - ผู้สอนสามารถจัดกลุ่มผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า 20 กลุ่มผู้เรียน 
  - ผู้เรียนสามารถขอความช่วยเหลือมายังเคร่ืองผู้สอนได้ และผู้สอนสามารถเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนโดยการเข้าไปควบคุมเคร่ืองผู้เรียนนั้น เสมือนนั่งอยู่หน้าเคร่ือง  
  - ผู้สอนสามารถสั่งปิดจอภาพของผู้เรียน (Black Screen) เป็นรายบุคคล หรือ เป็นกลุ่มที่
ก าหนด หรือ ทั้งหมดได้ พร้อมทั้งสามารถท าการล๊อกแป้นพิมพ์และเม้าส์ไม่ให้ท างานได้ 
  - ผู้สอนสามารถส่งไฟล์ที่ต้องการไปยังเคร่ืองผู้เรียนได้เป็นแบบรายบุคคล หรือ  เป็นกลุ่มที่
ก าหนด หรือทั้งหมดได้ 
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  - ผู้สอนสามารถจัดเตรียมเน้ือหาในการสอนทั้งภาพข้อความ และเสียง  ส าหรับการสอน
ภาษาได้ และสามารถส่งเน้ือหาที่จัดเตรียมให้ผู้เรียนได้ 
  - ผู้สอนสามารถที่จะใช้งานเรียกแฟ้มข้อมูลที่เป็นเสียงหรือภาพยนตร์ และส่งให้ผู้เรียนได้ 
  - สามารถแสดงสถานะของสื่อที่เปิดและบอกเวลาของสื่อที่เปิดได้ เช่น บอกชื่อสื่อ และ
เวลาของสื่อที่เปิดได้ 
  - ผู้สอนสามารถท าการพิมพ์ข้อความเป็น Subtitle ไปตามเสียงหรือภาพยนตร์ในช่วงที่
ต้องการได้ และสามารถบันทึกเก็บไว้ได้ 
  - ผู้สอนสามารถส่งไฟล์ ให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถบันทึกในรูปแบบ .wav หรือ .mp3 
หรือ .wmv เพื่อน าไปฝึกฝนต่อได้ หรือดีกว่า 
  - มีระบบย้อนเสียงกลับไปฟังต้นประโยคใหม่ (RECAP) 
  - มีระบบการฟังซ้ าเฉพาะในช่วงที่ต้องการ (LOOP) 
  - ผู้สอนสามารถแสดงการเปรียบเทียบแถบเสียงของผู้เรียน (Student Track) กับเสียงของ
เน้ือหา (Master Track) ให้ผู้เรียนดูได้ 
  - ผู้สอนสามารถท าการสนทนา (Intercom) กับผู้เรียนได้ 
  - ผู้สอนสามารถตั้งกระทู้ข้อความ การสนทนาในรูปของ Text Chat ได้ 
  - ผู้สอนสามารถท า Bookmark ของสื่อการสอนได้ไม่น้อยกว่า 10 Bookmark 
  - สามารถรองรับการท างานของไฟล์ Audio Files ที่เป็น .mp3, .wav และ .wma ได้ และ 
Video Files ที่เป็น .mpg, .mpeg, .avi, .dat และ .wmv ได้ หรือดีกว่า 
  - สามารถบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบไฟล์ ได้แก่.mp3, .wav และ .wmv หรือ .avi หรือ
ดีกว่า 
  - ผู้สอนสามารถบันทึกเสียงของผู้เรียน เก็บลงเป็นแฟ้มเพื่อบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ได้ 
  - ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบที่ก าหนดได้ และระบบสามารถ
วิเคราะห์ผลการทดสอบได้โดยอัตโนมัติหรือสามารถสั่งเปิด Browser ที่เคร่ืองผู้เรียนและ Address ตามที่
ผู้สอนก าหนดเพื่อเข้าไปยังเวปไซต์ที่มีแบบทดสอบ on-line ได้ 
  - สามารถสั่งรายงานผลการทดสอบของผู้เรียนออก(Export) ในรูป Soft File ของ .CSV ได้ 
หรือดีกว่า หรือสามารถจัดการทดสอบแบบอัตนัยได้โดยสามารถบันทึกค าตอบของผู้เรียนได้ในรูป Soft File 
ของ .txt และพิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้ 
 1.1.2 การท างานในส่วนของผู้เรียน มีคุณลักษณะดังนี้ 
  - การเปิด – ปิด โปรแกรมจะถูกควบคุมโดยผู้สอน โดยสั่งการจากเคร่ืองผู้สอนโดยตรง  
  - ผู้เรียนสามารถตอบค าถามแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ที่ผู้สอนก าหนดให้มาได้ เพื่อ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือดีกว่าหรือสามารถตอบค าถามแบบอัตนัยแบบปากเปล่าจากโจทย์ที่ผู้สอน
ตั้งมาให้ได้ 
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  - ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการใช้ภาษาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองรวมทั้งสื่อต่าง ๆ ที่ผู้สอนก าหนดให้
มาได้ตลอด แบบไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง หรือดีกว่า 
  - ผู้สอนสามารถที่จะใช้งานเรียกแฟ้มข้อมูลที่เป็นเสียงหรือภาพยนตร์ และส่งให้ผู้เรียนได้ 
  - สามารถแสดงสถานะของสื่อที่เปิดและบอกเวลาของสื่อที่เปิดได้ เช่น บอกชื่อสื่อ และ
เวลาของสื่อที่เปิดได้ 
  - ผู้สอนสามารถท าการพิมพ์ข้อความเป็น Subtitle ไปตามเสียงหรือภาพยนตร์ในช่วงที่
ต้องการได้ และสามารถบันทึกเก็บไว้ได้ 
  - มีระบบย้อนเสียงกลับไปฟังต้นประโยคใหม่(RECAP) 
  - มีระบบการฟังซ้ าเฉพาะในช่วงที่ต้องการ (LOOP) 
  - ผู้สอนสามารถแสดงการเปรียบเทียบแถบเสียงของผู้เรียน (Student Track) กับเสียงของ
เน้ือหา (Master Track) ให้ผู้เรียนดูได้ 
  - ผู้สอนสามารถท า Bookmark ของสื่อการสอนได้ไม่น้อยกว่า 10 Bookmark 
  - สามารถรองรับการท างานของไฟล์ Audio Files ที่เป็น .mp3, .wav และ .wma ได้ และ 
Video Files ที่เป็น .mpg, .mpeg, .avi, .dat และ .wmv ได้ หรือดีกว่า 
  - สามารถบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบไฟล์ ได้แก่ .mp3, .wav และ .wmv หรือ .avi หรือ
ดีกว่า 
  - ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ที่ผู้สอนก าหนดให้มาได้ และระบบ
สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้โดยอัตโนมัติหรือผู้เรียนสามารถเลือกท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
จากไฟล์ที่ผู้สอนส่งมาให้หรือจากเวปไซต์ที่มีแบบทดสอบ on-line ที่ผู้สอนก าหนดมาให้ได้ 
 1.1.3 รองรับการท างานภายใต้ระบบ Windows XP หรือใหม่กว่าได้ 
 1.1.4  เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
 1.1.5 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือ  จากตัวแทนจ าหน่ายใน
ประเทศไทย  เพื่อการบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารฉบับจริงแนบมาพร้อมกับเอกสารยื่นซอง  
 

        1.2  ระบบควบคุมสัญญาณระบบและเสียง 
  เป็นระบบที่สามารถท างานได้ตามคุณลักษณะข้อ 1 ได้อย่างสมบูรณ์ทุกข้อ 
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        1.3  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับผู้สอน จ านวน 1 เครื่อง 
  1.3.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core 2 Duo 2.33 GHz. 1333 FSB 4 MB L2 Cache หรือ
ดีกว่า 
 1.3.2 DDR2 RAM 2 GB, 667 MHz. หรือดีกว่า และสามารถรองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 8 GB 
 1.3.3 HDD แบบ SATA ขนาด 250 GB 7,200 rpm. หรือดีกว่า 
 1.3.4 ระบบ DVD+/-RW แบบ Double Layer ได้ถึง 8.5 GB พร้อมระบบสร้างภาพบนแผ่น CD (cd 
labeling) 
 1.3.5 มีระบบเสียงภายใน (Internal PC speaker) รองรับ 3D Audio  และมีระบบเสียงแบบภายนอก 
(External PC Speaker) ก าลังขับไม่น้อยกว่า 300W PMPO หรือดีกว่า 
 1.3.6 Key Board Thai-Eng USB หรือ PS/2 จ านวน 1 ชุด 
 1.3.7 Optical Mouse USB หรือ PS/2 จ านวน 1 ชุด 
 1.3.8 ติดตั้งเคร่ืองอ่านเมมโมรีการ์ด ( Card Reader) แบบติดต้ังภายใน ขนาด 3.5" ชนิด 16-in-1 
Media Reader Slot ซึ่งสนับสนุนการ์ด SD, MMC, MS, MS Pro, MS Duo, SM, xD เป็นอย่างน้อย 
 1.3.9 มี Expansion Slots แบบ PCI ไม่น้อยกว่า 1 Slots และแบบ PCI - Express x1 จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 Slot และ PCI Express x16 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 Slot 
 1.3.10 มี USB Port โดยอยู่ด้านหน้าจ านวนไม่น้อยกว่า 2 Port ด้านหลังจ านวนไม่น้อยกว่า 6 Port  
 1.3.11 มีเน็ตเวอร์คอะแดปเตอร์ สามารถใช้ได้ดีกับเครือข่ายชนิด  Ethernet รองรับความเร็วได้ไม่ต่ า
กว่า 10/100/1000 Mbps 
 1.3.12 ติดตั้งจอภาพสีขนาดไม่น้อยกว่า 17" LCD Monitor แบบธรรมดา หรือ แบบ Wide สามารถ
แสดงรายละเอียดได้อย่างน้อย 1024 x 768 และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับตัวเคร่ือง จ านวน 2 จอ 
 1.3.13 มี Power Supply ไม่ต่ ากว่า 300 Watt   สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz. 
 1.3.14 เป็นเคร่ืองที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO:9001 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ 

- ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล จาก  FCC และ 
- ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล จาก  CSA หรือ UL   

1.3.15 ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และเมาส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
เดียวกัน 
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 1.3.16  Software Backups and Recovery ที่มีความสามารถอย่างน้อยดังนี้ 
  - สามารถท า Image ของ ระบบปฏิบัติการ (OS) และข้อมูลได้ 
  - สามารถ Create Restore เป็น CD or DVDs ได้ 
  - สามารถท าส าเนาเก็บไว้ที่ Secondary Hard Drive, Network Drive, Flash Media 
  - สนับสนุนการ Backup File นามสกุล pst ส าหรับ   Microsoft Outlook ได้ 
  - สามารถท า Schedule ส าหรับการ Backup และ Restore ได้ 
  - สามารถท าส าเนาข้อมูล (Snapshots) ได้หลายคร้ัง โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดเก็บเท่านั้น 
  - สามารถ Restore ได้เพียงกด Function Key เพียงคร้ังเดียว 
  - มี Wizard Interface ส าหรับการท า Backup และ Restore 
  - Soft ware มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง 
 1.3.17 ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่สามารถตอบสนองการบริการ (Response time)
ได้ภาย 24 ชั่วโมง (Response time) และต้องเสร็จสิ้นงานภายใน 1 สัปดาห์ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการ
ใช้งาน 
        1.4  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2,000 VA  ส าหรับเครื่องควบคุมระบบปฏิบัติการทางภาษา
 จ านวน 1 เครื่อง 
 1.4.1 เป็นแบบ Line Interactive 
 1.4.2 มีขนาด 2,000 VA/ 1,200 Watts หรือดีกว่า 
 1.4.3 สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ที่ 220 V. +/- 20%, ความถี่ 50 Hz. +/- 5 Hz. หรือดีกว่า 
 1.4.4 สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออกได้ที่ 220 V. +/- 10%, ความถี่ 50 Hz. +/- 0.1 Hz. หรือดีกว่า 
 1.4.5 ต้องมีสัญญาณรูปคลื่นที่ออกเป็นรูป Pure Sine Wave 
 1.4.6 ควบคุมการท างานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
 1.4.7 สามารถเปลี่ยนแบตเตอร่ีด้านหน้าเคร่ืองได้โดยง่าย (Hot Swappable Battery) 
 1.4.8 สามารถส ารองไฟฟ้าได้นานไม่น้อยกว่า 15 นาที ที่โหลดใช้งานจริง 
 1.4.9 มีไฟแสดงสถานะต่าง ๆ เช่น ไฟแสดงระดับแบตเตอร่ี, ระดับโหลด, ไฟเตือนแบตเตอร่ี
หมดอายุการใช้งาน (Bad Battery) 
 1.4.10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน  มอก.1291-2545 หรือ UL 
หรือ TUV หรือ CE หรือ EN และมาตรฐานการผลิตอนุกรม ISO 9000 
 1.4.11 สามารถติดต้ังในตู้ Rack 19” ได้ 
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        1.5  เครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอน จ านวน 1 เครื่อง 
 1.5.1  เป็นเคร่ืองส ารองไฟชนิด On Line Protection หรือ Line  Interactive 
 1.5.2 มีขนาดไม่ต่ ากว่า 1,000 VA/ 800 Watts 
 1.5.3 สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ที่ 220 V. +/- 25%, ความถี่ 50 Hz +/- 12% 
 1.5.4 สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออกได้ที่ 220 V. +/- 10%, ความถี่ 50 Hz +/- 0.1% 
 1.5.5 ใช้แบตเตอร่ีชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free 
 1.5.6 มี Surge Protection ส าหรับสายโทรศัพท์ 
 1.5.7 มี LED แสดงระดับการใช้งานของแบตเตอร่ี (Battery Level), แสดงสถานการณ์ใช้งานของ
โหลด (Load Level), On Line, On Battery และ Over Load 
 1.5.8 มี Switch ทดสอบแบตเตอร่ีและตัดสัญญาณเสียงเตือน 
 1.5.9 มีระบบปิดเคร่ืองอัตโนมัติ (No Load Shutdown System) เมื่อไม่มีการใช้งาน 
 1.5.10 มีเต้ารับด้าน Output เป็นแบบ Universal รับปลั๊กเสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน 
 1.5.11 ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1291-2545) พร้อมแนบเอกสารแสดง 
 1.5.12 ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 จากคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการรับรองระบบงาน
(NAC) ที่ครอบคลุมถึง การผลิต, การออกแบบ, โรงงาน, ขาย และ การบริการ (Service) ที่ระบุในเอกสาร
อย่างชัดเจน  พร้อมเอกสารยืนยัน 
 1.5.13 มี  Software ที่สามารถสั่งปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได้  

 
        1.6  การ์ดแปลงสัญญาณภาพวีดีทัศน์เป็นสัญญาณคอมพิวเตอร์   จ านวน 1 ชุด 
 1.6.1 สามารถรองรับ Microsoft Windows 98/ME/2000/XP เป็นอย่างน้อย 
 1.6.2 สามารถใช้กับระบบของชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการทางภาษา ในข้อ 1. ได้ 
 1.6.3 รองรับภาพวีดีโอ แบบ MPEG-4/2/1, DivX, WMV Format, DV และ AVI ได้ 
 1.6.4 มีช่องสัญญาเสียงเข้า จ านวน 1 ช่อง 
 1.6.5 ช่องสัญญาเสียงออก จ านวน 1 ช่อง 
 1.6.6 มีช่องสัญญาณ S-Video หรือ Composite Video 
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        1.7  เครื่องวีดีโอโปรเจคเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
 1.7.1 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ชนิด 1 เลนส์ 3 LCD Panel ประเภท TFT LCD x 3 แผ่น ขนาดไม่ต่ ากว่า  
0.79 นิ้ว 
 1.7.2 มีความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า  2,700 ANSI Lumens 
 1.7.3 สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ความละเอียดระดับ XGA 1024 x 768 Pixels 
 1.7.4 สามารถเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอ มีความละเอียด ไม่ต่ ากว่า  750    เส้น 
 1.7.5 มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
 1.7.6 สามารถฉายภาพได้ขนาดตั้งแต่ 40–300 นิ้ว และขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า 
 1.7.7 มีระบบการปรับความเหลื่อมของจุดภาพ (Pixel) โดยอัตโนมัติ Smart APA (Auto Pixel 
Alignment) 
 1.7.8 มีระบบแก้ไขความผิดเพี้ยนจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมู Keystone Correction +/- 25 องศา 
 1.7.9 มีระบบหยุดค้างสัญญาณภาพ  (Freeze) และระบบปิดภาพ -เสียงชั่วคราว (Picture and Audio 
Muting) 
 1.7.10 มีระบบขยายภาพ (Digital Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่า 
 1.7.11 มีระบบการป้องกันการใช้งาน และการโจรกรรมโดย 
  - ระบบตั้งค่ารหัส (Password) ในการใช้งานเคร่ือง 
  - ระบบล็อกการกดปุ่มบนตัวเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์  
  - มีช่องต่อ Kensington หรือ Security Bar เพื่อใช้ต่อกับสายเคเบิลเแบบนิรภัย เพื่อป้องกัน
การโจรกรรม 
 1.7.12 มีช่องต่อสัญญาณเข้า อย่างน้อยดังนี้ 
  - RGB D-sub 15 pin จ านวน 2 ช่อง 
  - S-Video จ านวน 1 ช่อง และ Video จ านวน 1 ช่อง 
  - Audio in จ านวน 3 ช่อง 
 1.7.13 มีช่องต่อสัญญาณออก อย่างน้อยดังนี้  
  - RGB D-sub 15 pin จ านวน 1 ช่อง 
  - Audio out จ านวน 1 ช่อง 
 1.7.14 ช่องต่อเพื่อควบคุมสัญญาณชนิด RS-232C อย่างน้อย จ านวน 1 ช่อง 
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        1.8  จอรับภาพอัจฉริยะ  จ านวน 1 ชุด 
 1.8.1 เป็นจอรับภาพใช้เทคโนโลยีแบบสัมผัส (Touch Sensitivity Technology) 
 1.8.2 มีขนาดวัดตามเส้นทแยงมุม ไม่น้อยกว่า 77 นิ้ว 
 1.8.3 รับการจ่ายไฟฟ้าจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port 
 1.8.4 สามารถใช้งานในลักษณะสัมผัสด้วยมือ และสามารถใช้ปากกาที่ให้มากับจอรับภาพในการ
เขียนได้ โดยมีปากกาให้มา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ด้ามมีความเร็วในการตอบรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 200จุด/
วินาที 
 1.8.5 มีโปรแกรมที่ช่วยในการสอนและน าเสนอ ที่สนับสนุนการท างานบน  Microsoft Windows XP 
ได้ และสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft PowerPoint 2003 ได้เป็นอย่างดี 
 1.8.6 มีฟังก์ชั่นการบันทึกในรูปแบบไฟล์ JPEG, BMP, HTML, PDF, AVI  ได้ 
 1.8.7 มีฟังก์ชั่นที่สามารถแปลงจากลายมือภาษาอังกฤษ เป็นตัวพิมพ์ได้ 
 1.8.8 สามารถเลือกท าสปอร์ตไลท์ทับรูปภาพหรือข้อความที่ต้องการ 
 1.8.9 สามารถบันทึกการน าเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง เพื่อความสะดวกในการน ากลับมา
แสดงอีกครั้งได้ 
 1.8.10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001, FCC หรือ CE เป็นอย่างน้อย 
 

        1.9  โต๊ะพร้อมเก้าอี้ส าหรับผู้สอน  จ านวน 1 ชุด 
 1.9.1 โต๊ะ จ านวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้ 
  - ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 150 x 80 x 75 ซม. (ยาว x กว้าง x สูง) 
  - ท าจากไม้ปาติเกิลบอร์ด ปิดผิวด้วย เมลามีน กันรอยขีดข่วน 
  - ส่วนบนของโต๊ะ มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. และมีแท่นวางหูฟังเพื่อความเป็น
ระเบียบ 
  - ขอบโต๊ะมีผนัง 3 ด้าน สูงประมาณ 15 ซม. 
  - ด้านหน่ึงของโต๊ะมีลิ้นชักที่มีกุญแจล็อก อย่างน้อย 2 ลิ้นชัก อีกด้านหนึ่งของโต๊ะมีที่วาง
เอกสาร 
  - มีแท่นส าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  - มีชั้นวางแป้นพิมพ์ ที่เป็นรางเลื่อน สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้สะดวก 
  - ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบมาให้พิจารณาด้วย 
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 1.9.2 เก้าอี้บุด้วยหนัง หรือ ผ้าฝ้าย พนักพิงสูง จ านวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้ 
  - เบาะนั่ง และ พนักพิง ผลิตจากฟองน้ าอย่างดี หุ้มด้วยหนัง หรือ ผ้าฝ้าย  
  - โครงขา ท าจากเหล็ก 5 ก้าน พร้อมด้วยลูกล้อแบบพิเศษ แข็งแรงทนทาน 
  - ตัวเบาะนั่งสามารถปรับหมุนได้รอบตัว 
  - สามารถปรับระดับสูง-ต่ าได้ ด้วยระบบไฮโดรลิค 
  - มีที่วางแขน 
 

    2. ชุดปฏิบัติการทางภาษาส าหรับผู้เรียนประกอบด้วย  จ านวน 1 ชุด 
        2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 เครื่อง 
 2.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core 2 Duo 2.2 GHz. 800 FSB 2 MB L2 Cache หรือ
ดีกว่า 
 2.1.2 ใช้ Intel Chipset   
 2.1.3 DDR2 RAM 1 GB, 667 MHz. หรือดีกว่า และสามารถรองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 4 GB 
 2.1.4 HDD แบบ SATA ขนาด 250 GB 7,200 rpm. หรือดีกว่า 
 2.1.5 ระบบ DVD+/-RW แบบ Double Layer ได้ถึง 8.5 GB พร้อมระบบสร้างภาพบนแผ่น CD (cd 
labeling) 
 2.1.6 มีระบบเสียง รองรับ 3D Audio ชนิดติดต้ังบนแผงวงจรหลัก หรือดีกว่า 
 2.1.7 Key Board Thai-Eng ชนิด USB หรือ PS/2 จ านวน 1 ชุด 
 2.1.8 Optical Mouse ชนิด USB หรือ PS/2 จ านวน 1 ชุด 
 2.1.9 มี Expansion Slots แบบ PCI ไม่น้อยกว่า 1 Slots และแบบ PCI - Express x1 จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 Slot และ PCI Express x16 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 Slot   
 2.1.10 มี USB Port โดยอยู่ด้านหน้าจ านวน 2 Port ด้านหลังจ านวน 4 Port และเป็น Internal Port บน
เมนบอร์ด 2 Port 
 2.1.11 มี Serial Port จ านวน 1 Port, Parallel Port จ านวน 1 Port และ PS/2 Port จ านวน 2 Ports 
 2.1.12 มีเน็ตเวอร์คอะแดปเตอร์ สามารถใช้ได้ดีกับเครือข่ายชนิด  Ethernet รองรับความเร็วได้ไม่ต่ า
กว่า 10/100/1000 Mbps สนับสนุนการใช้งานแบบ Wake On LAN (WOL) 
 2.1.13 มี Software และ Driver ที่สามารถ Download ได้ที่เวบไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์ 
  - โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ (Driver) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมี
เคร่ืองหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ  
 2.1.14 มี Power Supply ไม่ต่ ากว่า 250 Watt สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz. 
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 2.1.15 ติดตั้งจอภาพสีขนาดไม่น้อยกว่า 17" LCD Monitor แบบธรรมดา หรือ แบบ Wide สามารถ
แสดงรายละเอียดได้อย่างน้อย 1024 x 768 และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับตัวเคร่ือง จ านวน 1 จอ 
 2.1.16 เป็นเคร่ืองที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO:9001 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ 

- ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล จาก FCC และ 
- ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล จาก CSA หรือ UL 

 2.1.17 ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และเมาส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
เดียวกัน 
 2.1.18 ผู้เสนอราคาต้องให้บริการหลังการขายที่สามารถตอบสนองการบริการ (Response time)      
ได้ภาย 24 ชั่วโมง และต้องเสร็จสิ้นงานภายใน 1 สัปดาห์ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งาน 
 

        2.2 ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน จ านวน 40 ชุด 
 2.2.1 เป็นหูฟังส าหรับชุดปฏิบัติการทางภาษาโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติดังนี้ 
  - มีค่าความต้านทานไม่น้อยกว่า 8 โอห์ม 
  - มีค่าความไวไม่น้อยกว่า 100 dB ที่ 1 KHz. 
  - มีช่วงความถี่ตอบสนอง 20 Hz. – 20 KHz. หรือกว้างกว่า 
 2.2.2 ไมโครโฟนมี คุณสมบัติ ดังนี้ 
  - มีความไวไม่น้อยกว่า - 40 dB  
  - ค่าช่วงความถี่ตอบสนอง 100 Hz. – 10 KHz หรือกว้างกว่า 
 

        2.3 อปุกรณ์กระจายสัญญาณ  จ านวน 2 เครื่อง 
 2.3.1 เป็น Switch ขนาด 10/100 แบบ Layer 2 จ านวนไม่ต่ ากว่า 24 Port 
 2.3.2 ความเร็วไม่ต่ ากว่า 8.8 Gbps Switching Capacity 
 2.3.3 มีขนาดของ Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 6.6 Mbps 
 2.3.4 มี MAC Address ไม่น้อยกว่า 8K Media Access Control (MAC) Address 
 2.3.5 สนับสนุนการท างานแบบ Full Duplex 
 2.3.6 สนับสนุนการท างานตามมาตรฐาน IEEE 802.3u Fast Ethernet 
 2.3.7 สนับสนุนการท างานตามมาตรฐาน IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
 2.3.8 สนับสนุนการท างานแบบ VLAN ไม่น้อยกว่า 256 LAN’s (IEEE802.1Q) 
 2.3.9 สนับสนุนการท างานแบบ IGMP v1 , IGMP v2 ได้ 
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 2.3.10 สามารถท า Remote Monitoring (RMON) หรือ Multicast Filtering ได้ 
 2.3.11 สามารถท า Link Aggregation via IEEE 802.3ad ได้ 
 2.3.12 สนับสนุนการจัดการ Auto-Negotiation of Port Speed and   Duplex 
 2.3.13 สามารถติดต้ังในตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว (Rack Mount) ได้ 
 

        2.4 ตู้ Rack ใส่อุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด 
 2.4.1 เป็นตู้ Rack 19 นิ้ว ขนาดความสูง 27U ที่ออกแบบและผลิตได้มาตรฐาน โดยมีความลึกไม่
น้อยกว่า 90 ซม. 
 2.4.2 ประตูหน้าเป็นโครงเหล็ก เจาะช่องฝังแผ่น Acrylic  หนาไม่ต่ ากว่า 5 มม. ขอบประตูฝังครีบ
ยางกันฝุ่น    มีระบบ Security Lock ด้วย Master Key 
 2.4.3 ประตูหลัง เป็นประตูเหล็ก มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมแผ่นกรองฝุ่น ที่สามารถถอดท า
ความสะอาดได้ ด้านในมีโครงเหล็กยึดฝาประตูเป็นรูปตัว T เพื่อกันประตูพลิ้ว และขอบประตูฝังครีบยางกัน
ฝุ่น มีระบบ Security Lock เป็นกุญแจ 
 2.4.4 ฝาด้านข้าง เป็นเหล็กทึบ มีมือจับพร้อมกลอนสลักสปริง ด้านละ 2 ชุด ติดด้านบนของตู้ เพื่อใช้
ถอดใส่ฝาข้าง 
 2.4.5 หลังคาด้านบนของตู้ มีการติดพัดลมระบายอากาศ อย่างน้อยจ านวน 2 ตัว 
 2.4.6 ติดตั้งรางไฟฟ้าจ านวนปลั๊กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 ปลั๊ก 
 2.4.7 มีที่พักสาย (Patch Panel) RJ-45 แบบ CAT.5E ขนาด 24 พอร์ต จ านวน 2 ชุด 
 2.4.8 มีแผงจัดสายแบบมีฝาครอบ อย่างน้อยจ านวน 2 อัน 
 

        2.5 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ส าหรับผู้เรียน  จ านวน 20 ชุด 
 2.5.1 โต๊ะเรียนคู่ จ านวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้ 
  - ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 160 x 60 x 75 ซม. (ยาว x กว้าง x สูง) 
  - ท าจากไม้ปาติเกิลบอร์ด ปิดผิวด้วย เมลามีน กันรอยขีดข่วน  
  - ส่วนบนของโต๊ะ มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. และมีแท่นวางหูฟังเพื่อความเป็น
ระเบียบ จ านวน 2 แท่น 
  - ขอบโต๊ะมีผนัง 3 ด้าน สูงประมาณ 15 ซม. และมีผนังกั้นกลาง สูงประมาณ 15 ซม. 
  - มีชั้นวางแป้นพิมพ์ ที่เป็นรางเลื่อน สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้สะดวก จ านวน 2 ที่ 
  - ด้านล่าง มีแท่นส าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ที่ 
  - ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบมาให้พิจารณาด้วย 
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 2.5.2 เก้าอี้บุด้วยหนัง หรือ ผ้าฝ้าย พนักพิงต่ า จ านวน 2 ตัว 
  - เบาะนั่ง และ พนักพิง ผลิตจากฟองน้ าอย่างดี หุ้มด้วยหนัง หรือ ผ้าฝ้าย  
  - โครงขา ท าจากเหล็ก 5 ก้าน พร้อมด้วยลูกล้อแบบพิเศษ แข็งแรงทนทาน 
  - สามารถปรับระดับความสูง-ต่ า ของเบาะนั่งได้ 
  - เบาะนั่งสามารถปรับหมุนได้รอบตัว 
 2.6 ระบบเสียงภายในห้อง  1  ชุด  
  2.6.1  ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมล าโพง 1 ชุด     
   - เป็นเคร่ืองผสมสัญญาณเสียงขนาดไม้น้อยกว่า 4ช่องสัญญาณ MONO ในระบบ 
Microphone/Line input และไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ Stereo ในระบบ Line input 
   - มี  Equalizer แบบ 3 แถบ และ 75 Hz Low-Cut Filter หรือ 80 Hz Input High Pass filter 
เพื่อปรับแต่งเสียง 
   - มีช่องเสียบหูฟัง ( Phone) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - ล าโพงเป็นแบบ 2 ทาง มีแอมป์ขยายเสียงในตัว ขนาดก าลังขับไม่ต่ ากว่า 20 วัตต์  
   - ตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 80 Hz-16 kHz หรือดีกว่า 
   - มีล าโพงภายในแบบ Tweeter และ Woofer อย่างละ 1 ตัว 
   - ขั้วต่อที่ตัวล าโพงเป็นแบบ XLR – F 
   - ล าโพงสามารถติดต้ังเข้ากับผนังได้ 
  2.6.2  ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ จ านวน  1 ชุด  
   2.6.2.1  เคร่ืองส่งสัญญาณเสียงพร้อมไมโครโฟน  
    -  เป็นไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ  
    - ตัวไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์ มีรูปแบบการรับเสียงแบบ omni-
directional 
    - รับความดังเสียงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 dB SPL 
    - สามารถเลือกส่งความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 16 ความถี่  
    - สามารถปรับความไวในการรับเสียงได้  
    - มี LED แสดง Power และกระพริบเตือนเมื่อแบตเตอร่ีใกล้หมด  
    - ใช้งานในย่านความถี่ 692-865 MHz หรือดีกว่า 
    - ก าลังส่งคลื่น RF ต่ ากว่า 50 mW 
    - ใช้แบตเตอร่ี Alkaline  ขนาด AA อายุการใช้งานมากกว่า 10 ชั่วโมง 
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   2.6.2.2 เคร่ืองรับสัญญาณเสียง  
    - เป็นเคร่ืองรับสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย  
    - สามารถเลือกรับความถี่ในได้ไม่น้อยกว่า 16 ความถี่  
    - ใช้งานในย่านความถี่ 692 – 865 MHz หรือดีกว่า 
    - ระบบการรับสัญญาณเป็นแบบ Double super-heterodyne 
    - ใช้เทคโนโลยี Space Diversity 
    - มีช่องสัญญาณ Mixing input ส าหรับรับสัญญาณเสียงอื่น ๆ 
    - มีความไวในการรับสัญญาณดีกว่า 80  dB 
    - มี LED แสดง Power, ANT A/B และ Audio (peak) หรือ AF peak 
    - มี S/N ratio มากกว่า 104 dB 
    - มี Harmonic Distortion น้อยกว่า 1% 
    - สามารถตอบแสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 100 ~ 12,000 Hz+/-3 dB หรือดีกว่า 
  2.7 ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน 1 ระบบ 
 2.7.1 ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  - จัดให้มีตู้ Load Center ใหม่ มีขนาดเพียงพอต่อการใช้งานภายในห้อง 
  - การเดินสายไฟฟ้า ให้เดินที่พื้นอาคาร และ/หรือฝาผนัง และ/หรือบนฝ้าเพดาน  โดย
พิจารณาตามความเหมาะสม และต้องเดินให้มิดชิดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น  ใช้รางที่มีฝาปิด หรือร้อย
สายในท่อเหล็กอ่อน (Flexible Conduit) เป็นต้น 
  - การเดินสายไฟฟ้า ต้องใช้ขนาดสายเป็นไปตามมาตรฐาน 
  - ปลั๊กไฟฟ้า ที่ใช้ต้องเป็นชนิด 3 ขา มีขาดิน (Ground) 
  -  ให้มีปลั๊กไฟฟ้าที่ต าแหน่งโต๊ะผู้สอน จ านวนอย่างน้อย 3 ปลั๊ก 
  - ให้มีปลั๊กไฟฟ้าที่ต าแหน่งโต๊ะผู้เรียน จ านวนอย่างน้อย 2 ปลั๊ก ต่อ 1 โต๊ะเรียน 
 2.7.2 ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  - การเดินสายสัญญาณส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ให้เดินที่พื้นอาคาร และ/หรือฝา
ผนัง และ/หรือบนฝ้าเพดาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และต้องเดินให้มิดชิดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เช่น ใช้รางที่มีฝาปิด หรือร้อยสายในท่อเหล็กอ่อน (Flexible Conduit) เป็นต้น 
  - การเดินสายที่ตู้ Rack 19” ให้พักสายที่ Patch Panel โดยมีพอร์ต RJ-45 ตัวเมีย มีคุณสมบัติ
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน CAT.5E จ านวนไม่น้อยกว่า 41 พอร์ต 
  - การเดินสายไปสิ้นสุดที่โต๊ะผู้เรียน ให้ติดต้ังเป็น Outlet ที่พร้อมจะใช้งาน จ านวน 2 
Outlets ต่อ 1 โต๊ะเรียนคู่ ส่วนโต๊ะผู้สอนให้ตั้ง Outlet จ านวน 2 Outlets รวมทั้งสิ้น 42 Outlets โดย Outlet ที่
ใช้เป็น RJ-45 ตัวเมีย มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่ามาตรฐาน CAT.5E 
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  - สายสัญญาณ เป็นสายตีเกลียวแบบ 4 คู่สาย มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่ามาตรฐาน CAT.5E 
  - มีสายเชื่อมต่อ (Patch Cable) พร้อมหัวต่อหัวท้าย ความยาวไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร จ านวน 
42 เส้น และ ความยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. จ านวน 42 เส้น โดยสายสัญญาณ เป็นสายตีเกลียวแบบ 4 คู่สาย มี
คุณสมบัติไม่น้อยกว่ามาตรฐาน CAT.5E และหัวต่อ ที่ใช้เป็นแบบ RJ-45 ตัวผู้ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า
มาตรฐาน CAT.5E 
 2.7.3 ติดตั้งระบบชุดปฏิบัติการทางภาษาให้สามารถใช้งานได้ตามข้อก าหนด 
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