
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เร่ืองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ  

  ------------------------------------ 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ ตามประกาศสอบ
ราคาเลขที่ ๑๔/๒๕๕๔   
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลําว 
                   ๒. ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว  
                   ๓. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของ        
ผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวําน้ัน 
                   ๔. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
ในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้  
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมํรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู๎เสนอราคาหรือผู๎ได๎รับมอบ
อ านาจไมํเข๎ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และก าหนดเปิดซองใบเสนอ
ราคาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน       
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๓ ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได๎ที่เว็บไซต์ www.cru.in.th, 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตํอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
   

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

 (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
        อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขท่ี ๑๔/๒๕๕๔ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

...................................................... 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของ
เกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งานได๎ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ 
โดยมีข๎อแนะน า และข๎อก าหนด ดังตํอไปนี้ 
 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                          ๑.๑      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓     แบบสัญญาซื้อขาย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                      (๑)    หลักประกันสัญญา 
                                      (๒)   หลักประกันการรับเงินคําพัสดุลํวงหน๎า 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                      (๑)    ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
                                      (๒)   การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                      (๑)    บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ 
                                      (๒)   บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ 
 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑     ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
                          ๒.๒    ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎
แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็น ผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
                          ๒.๓    ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕  
                          ๒.๔    ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาล
ไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวําน้ัน  
 



-๒- 
 

                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว๎นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ สํวน คือ 
                          ๓.๑     สํวนที่ ๑ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
                                      (๑)    ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                                (ก)   ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ  
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง  
                                                (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ          
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู๎ถือหุ๎น
รายใหญํ พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่น         
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง  
                                      (๓)   ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใชํสัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว๎ใน (๑) 
                                      (๔)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคําเพิ่ม 
                                      (๕)   บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ       
ในข๎อ ๑.๖ (๑) 
                          ๓.๒    สํวนที่ ๒ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
                                      (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข๎อ ๔.๔ 
                                      (๒)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบ
อ านาจให๎บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (๓)   บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ       
ในข๎อ ๑.๖ (๒) 
 
 
 
 



-๓- 
 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไมํมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมํมีการขูดลบหรือแก๎ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม 
แก๎ไข เปลี่ยนแปลงจะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคา พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 
                          ๔.๒    ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตํอหนํวยและหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่น ๆ 
ทั้งปวง จนกระทั่งสํงมอบพัสดุให๎ ณ  งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา ๖๐ วัน นับแตํวันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนเสนอราคามิได๎  
                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม  
ในสัญญาซื้อขาย 
                          ๔.๔    ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ ไปพร๎อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลําวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จะยึดไว๎เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                      ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกตอ๎ง 
โดยผู๎มีอ านาจ ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์จะขอดู
ต๎นฉบับแคตตาล็อกผู๎เสนอราคาจะต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕    กํอนยื่นซอง สอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร 
สอบราคา 
                          ๔.๖    ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อยจําหน๎าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๑๔/๒๕๕๔" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                          เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นซอง สอบรำคำ แล้วจะไม่รับซอง สอบรำคำ โดยเด็ดขำด 
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                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู๎เสนอราคาแตํละ    
รายวําเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นตามข๎อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา 
หรือไมํ และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา  
                          หากปรากฏตอํคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา กํอนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
วํา มีผู๎เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ          
จะวินิจฉัยได๎วํา ผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการและ
มิได๎เป็นผู๎ริเร่ิมให๎มีการกระท าดังกลําว 
                          ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําวตํอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตํ
วันที่ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให๎ถือเป็นที่สุด 
                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการ
คัดเลือกดังกลําวข๎างต๎น ณ ห๎องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                          การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห๎า ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว๎นแตํปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวําการขยายระยะเวลาดังกลําวจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่งและใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด๎วยกับค าคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได๎ด าเนินการไปแล๎ว จะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ให๎ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎ 
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                          ๕.๑     ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด๎วย ราคา       
ต่อรายการ 
                          ๕.๒    หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ แล๎วคณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคา จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวํา
จะเป็นประโยชน์ตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทํานั้น 



-๕- 
 
                          ๕.๓    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการ
ผํอนผันในกรณีดังตํอไปนี้ 
                                      (๑)    ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      (๒)   ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่ง
อยํางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น  
                                      (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลง
ลายมือชื่อพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับไว๎ 
                          ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา 
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอื่นใด          
ที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมํรับราคา หรือไมํท าสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
                          ๕.๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎อง
คําเสียหายใด ๆ มิได๎ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู๎เสนอ
ราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคา
กระท าการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทนเป็นต๎น 
                          ๕.๖    ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา วํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได๎รับการคัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ ๔.๖ เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคา
อยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการ
คัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อตามข๎อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
                          ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวํา การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎
ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกลําวได๎ 



-๖- 
 
                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู๎ชนะการ สอบราคา สามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการนับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ ก็ได๎ 
                          ๖.๒    ในกรณีผู๎ชนะการ สอบราคา ไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือตามข๎อ ๖.๑          
ผู๎ชนะการ สอบราคา จะต๎องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕    
ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาได๎ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกัน
อยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้ 
                                      (๑)    เงินสด 
                                      (๒)   เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่         
ที่ท าสัญญาหรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน ๓ วัน ท าการ 
                                      (๓)   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข๎อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว 
โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันน้ีจะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการ สอบราคา (ผู๎ขาย) 
พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว 
 

                 ๗.    อัตราค่าปรับ 
                          คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข๎อ ๑๐ ให๎คิดในอัตราร๎อยละ ๐.๒ ตํอวัน  
 

                 ๘.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู๎ชนะการ สอบราคา ซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ       
ในข๎อ ๑.๓ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา   
ไมํน๎อยกวํา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบ โดยผู๎ขายต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 
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                 ๙.     ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                          ๙.๑     เงินคําพัสดุส าหรับการ ซื้อ ครั้งน้ี ได๎มาจาก เงินรายได๎มหาวิทยาลัย 
                                      การลงนามในสัญญาจะกระท าได๎ตํอเมือ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได๎รับอนุมัติเงิน    
คําพัสดุจาก เงินรายได๎มหาวิทยาลัย แล๎วเทํานั้น 
                          ๙.๒    เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขาย และได๎ตกลง
ซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล๎วถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ และของนั้น
ต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้  
                                      (๑)    แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําว เข๎ามาจากตํางประเทศตํอมกรมการ
ขนสํงทางน้ าและพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับต้ังแตํวันที่ผู๎ขายสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็น      
ของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
                                      (๒)   จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชํนเดียวกับเรือไทยจากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมการขนสํงทางน้ าและ
พาณิชยนาวีให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของ      
ลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                      (๓)   ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓    ผู๎เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว๎ในข๎อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎
ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๙.๔    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดในแบบ
สัญญาให๎เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
     ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 14 / 2554 
 

1.  กล้องถ่ายรูปดิจิตอลมวิชาการ)     จ านวน 2 กล้อง 
     คุณลักษณะ 
      1. ระบบ CCD Sensor ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 10 ล๎านพิกเซล 

2. ซูมออพติคอลไมํน๎อยกวํา 5 เทํา 

3. เลนส์มุมกล๎องขนาดไมํน๎อย 28 มม. 

4. ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Optical 

5. จอ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 2.8 นิ้ว สามารถหมุนได๎ไมํน๎อยกวํา 150 องศา 

6. มีระบบค๎นหาใบหน๎าอัตโนมัติและซิปประมวลผลแบบ DIGIC4 

7. มีรูปแบบการถํายภาพแบบJPEGและRAW พร๎อมปุ่มปรับโหมด ISO 

8. มีระบบปรับแสงสวํางอัตโนมัติ (Intelligent Contrast Correction) 

9. ได๎รับการรับรองมาตรฐาน ISO3200 

10. SD CARD ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB พร๎อมกระเป๋า อุปกรณ์และคูํมือการใช๎งาน 

 

2.  กล้องวีดีโอดิจิตอลมวิชาการ)     จ านวน 1 กล้อง 
     คุณลักษณะ 

1. เลนส์แบบ Carl Zeiss   

2. ซูมออฟติคอลได๎ไมํน๎อยกวํา 60 เทํา 

3. ฮาร์ดดิสก์ในตัวเคร่ืองขนาดไมํน๎อยกวํา 120 GB 

4. จอ LCD แบบสัมผัสขนาดไมํน๎อยกวํา 2.5 นิ้ว 

5. มีเทคโนโลยีตรวจจับใบหน๎า Face Detection 

6. มีไฟวีดีโอในตัวชํวยถํายแบบ LED Video Lightiv 

7. รองรับการบันทึกข๎อมูลได๎ทั้งแผํน Memory Stick และ SD /SDHC 

8. มีระบบจัดการภาพถํายวีดีโอและภาพนิ่งแบบ Picture Motion Browser 

9. รับประกันอุปกรณ์ไมํน๎อยกวํา 1 ปี มีคูํมือการใช๎งาน กระเป๋ากล๎องและ MS ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB 
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3.  กล้องถ่ายภาพดิจิตอลมวิชาการ)     จ านวน 1 กล้อง 
     คุณลักษณะ 
    หน่วยประมวลผล 

เซนเซอร์รับภาพ  23.5 x 15.6 มม. CMOS sensor 
ความละเอียดใช๎งานไมํน๎อยกวํา 13 ล๎านพิกเซล 
ความละเอียดเซนเซอร์ไมํน๎อยกวํา 13 ล๎านพิกเซล 
โปรเซสเซอร์  BIONZ image processing engine 

    ชัตเตอร์ 
ความเร็วชัตเตอร์  30 วินาที และสูงสุดที่ 1/4000 วินาที 
ถํายภาพตํอเน่ือง  1-7*1 ภาพตํอวินาที 

     การโฟกัส 
    ชํองมองภาพและ LCD 

มีชํองมองภาพ 
ขนาดจอ LCD 3 นิ้ว 
ความละเอียดจอ  230,400 พิกเซล พร๎อมระบบ   Live View 

  ขนาด  ประมาณ 137 x 104 x 84 มม. 
  คุณสมบัติอื่นๆ   จอแอลซีดีหมุนได๎ ISO 12800 

 

4.  กล้องถ่ายวีดีทัศน์ มวิชาการ)     จ านวน 1 กล้อง 
     คุณลักษณะ 

1. สามารถถํายได๎ทั้งภาพวิดีทัศน์และภาพนิ่ง 

2. บันทึกวีดีทัศน์แบบ MPEG-2 และแบบ HD 

3. มีระบบป้องกันการสั่นไหวของภาพ 

4. สามารถซูมแบบออฟติคอลไมํน๎อยกวํา 25 เทํา และซูมแบบดิจิตอลได๎ไมํน๎อยกวํา 1000 เทํา 

5.ใช๎สื่อในการบันทึกแบบเมโมรี่การ์ดความจุ 16Gb 

6. มีจอแสดงผลแบบแอลซีดี ขนาด 2.7 นิ้ว 

7. สามารถเชื่อมตํอคอมพิวเตอร์ได๎แบบยูเอสบี 
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5.  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล มวิชาการ)     จ านวน 1 กล้อง 
     คุณลักษณะ 

1. ความละเอียดตัวรับภาพ 10.2 ล๎านพิกเซล 
2. Active D-Lighting เก็บภาพสํวนสวํางและสํวนมืด 
3. ความไวแสงกว๎างถึง ISO 3200 หรือดีกวํา 
4. จอ LCD มอนิเตอร์ขนาดใหญํ 3.0 นิ้ว 
5. เลือกจุดโฟกัสได๎ 11จุด 

 
6.  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล มวิชาการ)     จ านวน 1 กล้อง 
     คุณลักษณะ 

1. กล๎องดิจิตอล SLR พร๎อมแฟลชในตัวถอดเปลี่ยนเลนส์ได๎ 
2. เลนส์ที่สามารถใช๎รํวมกันได๎ยี่ห๎ออ่ืนได๎ 
3. เซนเซอร์รับภาพ : ไมํต่ ากวํา 23.4 x 15.6 มม. ตัวรับภาพ CMOS Exmor และ RGB pimary coloer filter 
4. จ านวนพิกเซลทั้งหมด ไมํต่ ากวํา 14.6 ล๎านพิกเซล 
5. มีระบบก าจัดฝุ่น  
6. มีระบบปรับ ISO แบบ Auto ,คํา ISO อยูํระหวําง 200 ถึง 1280 หรือมีคุณบัติที่ดีกวํา 
7. สามารถใช๎กับสื่อบันทึกได๎หลายประเภท เชํน Memory Stick Pro Duo, SD Memory card, SDHC 

Memory card 
8. รูปแบบไฟล์ภาพ JPEG,RAW,RAW+JPEG 
9. ภาพถําย สามารถตั้งคําได๎หลายอัตรสํวน เชํน 3:2  และ 16:9 
10. มีระบบลดสัญญาณรบกวน 
11. แสดงผลข๎อมูลผํานชํองมองภาพ 
12. ใช๎ความไวชัดเตอร์ได๎ต่ ากวํากล๎องทั่วไปได๎ประมาณ 2.5-35 สตอป 
13. จอภาพมีคุณภาพและขนาดไมํต่ ากวํา 3.0 นิ้ว,ความละเอียด 921,600 dot TFT,Xtra Fine LCD 
14. จอภาพสามารถปรับองศาขึ้นลงได๎ 
15. แฟลชแบบเปิดขึ้นเองอัตโนมัติ (Pop-Up) 
16. ควรมีคุณสมบัติเทียบเทําหรือไมํต่ ากวํา ความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/4000 วินาที -30 วินาที   
17. มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ 
18. มีเลนส์มาตรฐานขนาด DT 18-55 mm ขนาดความไวแสง f/3.5-5.6 Standard Zoom Lens 
19. เลนส์ขนาด DT 55-200 mm ขนาดความไวแสง f/4-5.6  ทางยาวโฟกัสประมาณ 82.5-300 mm. 
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7.  ชุดไฟแฟลชถ่ายภาพในสตูดิโอวิชาการ)     จ านวน 1 ชุด 
     คุณลักษณะ 

1.ไฟแฟลช Neo D 400W/S 2 ชุด 
2.ไฟแฟลช Stardust 50W/S  1ชุด 
3. Stardust Flash Holder 1 ตัว 
4. ขาตั้งแฟรช 3 ตอน 2 ขา / 2 ตอน 1 ขา 
5. ซอพท์บ็อกซ์ ขนาด 80*80 ซม. 2 ชุด 
6. รํมแสงทะลุ 110 ซม. 2 ชุด 
 

8.  กล้องวีดีโอพร้อมขาตั้งกล้อง      จ านวน 1 กล้อง 
     คุณลักษณะ 

1.เลนส์ Carl Zeiss Vario-Tessar  
2.ระบบแสดงผล ไวด์สกรีน 2.7 นิ้ว ขนาด 16:9" 
3.บันทึกในระบบไฮบริด  
4.การบันทึกเสียง สเตอริโอ (2ch.) 
5. ขาตั้งกล๎อง 
 

9.  กล้องถ่ายรูป        จ านวน 1 กล้อง 
     คุณลักษณะ 

1. กล๎องถํายรูประบบ DSLR พร๎อมเลนส์แบบคูํ ขนาดไมํต่ ากวํา  18-55mm f/3.5-5.6  
      2. หนํวยประมวลผลภาพไมํน๎อยกวํา  4 processor  มีชํวงความไวแสงกว๎าง ไมํน๎อยกวํา  ISO 100-6400 
(ขยายได๎สูงสุดถึง ISO 12800) 

3.  ชนิดเซนเซอร์ แบบ CMOS หรือดีกวํา และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 22.3x14.9 mm 
4. จอ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 7.7cm (3.0 นิ้ว) สัดสํวนไมํน๎อยกวํา 3:2 ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,040 K 

dots 
5. บันทึกวีดีโอความละเอียดระดับ Full HD 
6. ถํายภาพตํอเน่ืองด๎วยความเร็วความเร็วไมํน๎อยกวํา 3.7  fps 
7. ความละเอียดของภาพไมํน๎อยกวํา 18.00 Mpixel ขนาดภาพสูงสุดไมํน๎อยกวํา  5184X3456 
8. มีแฟลชในตัวแบบ  pop-up สามารถตัดตาแดงได๎ 
9. โฟกัสได๎ทั้งแบบอัติโนมัติและแบบแมนวล 
10. มีชํองมองภาพแบบออพติคอลและแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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11. มีชํองตํอวิดีโอ ภายนอก (Video Out) 
12. ประเภทหนํวยความจ า (Memory Type) เป็นแบบ SD/SDHC/SDXC หรือดีกวํา 
13. การชดเชยแสง (Exposure Compensation)  แบบ -5 to +5 EV in 1/3 EV or 1/2 EV steps 
14. พร๎อมกระเป๋ากันกระแทก,หนํวยความจ าเสริมไมํน๎อยกวํา 32 GB,ขาตั้งกล๎องความสูงสุดเมื่อยืดออก

มีขนาดไมํน๎อยกวํา 160 cm 
15. ชนิดแบตเตอร่ีไมํต่ ากวําแบบ  Lithium-Ion LP-E8 
16. เชื่อมตํอคอมพิวเตอร์แบบ USB ไมํต่ ากวํา USB 2.0 ตํอทีวีแบบ AV 

 
 

10.  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล       จ านวน 1 กล้อง 
     คุณลักษณะ 

1. ความละเอียด 12.3 ล๎านพิกเซล CMOS เซ็นเซอร์ 
2. โหมดถํายภาพเคลื่อนไหวพร๎อมเสียงสามารถถํายภาพเคลื่อนไหวได๎ในระบบ HD 720p   
3. จอกว๎าง 2.7 นิ้ว สามารถหมุนพับได๎ และสามารถถํายภาพในขณะที่จอ LCD ยังแสดงผลอยูํได๎ 
4. โหมดการถํายภาพโปรแกรมฉากโหมดอัตโนมัติ 19โหมด 
5. โหมด Live Viewสามารถใช๎งานบนจอ LCD ในขณะถํายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวทั้งระบบออโต๎

โฟกัส หรือระบบตรวจจับใบหน๎าสามารถมองการท างานที่หน๎าจอแสดงผลได๎ 
6. การถํายภาพตํอเน่ืองได๎ถึง 4 เฟรมตํอวินาที คําความไวแสงมาตรฐาน ISO 200-3200 
7. ระบบก าจัดฝุ่นอัตโนมัติในตัวประมวลผล CMOS ระบบโฟกัส 11จุด   

  8. วัดแสงแบบ 3D ระบบโฟกัส 11จุด พร๎อมระบบวัดแสงแบบ 3D เมตริกซ์  
9. โหมด D-Lightingโหมดที่ชํวยปรับลดแสงในภาพโดยอัตโนมัติ  
10. อุปกรณ์น าทาง GPS  
 
 

11.  กล้องวีดีโอ        จ านวน 1 กล้อง 
      คุณลักษณะ 

1. รูปแบบการบันทึก Hard Disk Drive ไมํต่ ากวํา 160 GB 
2. HD Video Codec : MPEG4-AVC 
3. ฮาร์ดดิสก์ในตัวขนาดไมํต่ ากวํา 160 GB 
4. หนํวยเซ็นเซอร์รับภาพ 1/4" CCD หรือดีกวํา 
5. บันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในเมมโมรี่ได๎ 
6. รูปแบบในการบันทึกเสียง : Dolby Digital 2ch. 
7.  มีไมค์ในตัว/ มีแฟลชภายใน 
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8.  เลนส์ Carl Zeiss / Filter Diameter 30 มม. 
9.  ก าลังขยายภาพ Optical ไมํต่ าวํา 12x Digital ไมํต่ ากวํา 160x 

  10.  มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว 
  11.  จอ LCD:Clear Photo ระบบสัมผัส ขนาดไมํต่ ากวํา 2.7 นิ้ว 
  12.  มีชํองเสียบเมมโมรี่เพิ่มเติม, ชํองรับสัญญาณ USB2.0/HDMI 
  13.  มีการรับประกันจากบริษัทผู๎ผลิตไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
  14.  มีขาตั้งกล๎อง, กระเป๋ากล๎อง, แบตเตอร์ร่ี, สาย HDMI, Memory stick ไมํน๎อยกวํา 8 GB สายชาร์ต
พร๎อม Adaptor 

 
12.  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล      จ านวน 1 กล้อง 
     คุณลักษณะ 

1. ความละเอียดของภาพไมํน๎อยกวํา 10 ล๎านพิกเซล  

2. ขนาดจอ LCD ไมํน๎อยกวํา 2.5 นิ้ว 

3. ระบบแฟลช Auto, On, Red-eye reduction, Off 

4. มีหนํวยความจ า SD/SDHC/MMC card 

5. ไฟล์ภาพนิ่ง JPEG (EXIF 2.2) 

6. ถํายภาพตํอเน่ือง -3.0 fps, unlimited, 1.5 fps for up to Raw  frames 

7. ระบบ Auto focus  ไมํน๎อยกวํา 7 จุด สามารถเลือกต าแหนํงได๎ 

 

13.  เลนส์กล้องถ่ายภาพ      จ านวน 1 เลนส์ 
     คุณลักษณะ 

1. ส าหรับกล๎อง Canon 450D 

2. ระยะโฟกัส 55-250 mm 

3. รูรับแสงกว๎างที่สุด 4 

4. รูรับแสงแคบที่สุด 22-32 

5. มีระยะโฟกัสต่ าที่สุด 1.1 เมตร 

6. มี 7 มํานรับแสง 

7.  มีระบบชํวยโฟกัส Micro Motor 

8. ขนาดฟิลเตอร์ 58 mm. 



-7- 

 

9. เลนส์ฮูด ET60 

10. มีระบบป้องกันการสั่น (Image Stabilizer) 

11. ขนาดไมํเกิน 70x108 mm. 

 

14.  เลนส์กล้องถ่ายภาพ      จ านวน 1 เลนส์ 
     คุณลักษณะ 

1. ส าหรับกล๎อง Canon 450D 
2. ระยะโฟกัส 10-22 mm 

3. รูรับแสงกว๎างที่สุด 3.5 

4. รูรับแสงแคบที่สุด 22-27 

5. มีระยะโฟกัสต่ าที่สุด 0.24 เมตร 

6. มี 6 มํานรับแสง 

7. มีระบบชํวยโฟกัส USM 

8. ขนาดฟิลเตอร์ 77 mm. 

9. เลนส์ฮูด EW-83E 

 

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


