
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ือง     การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์   

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่  53 / 2551 ลงวันที่  8  สิงหาคม  2551  
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 4.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้ 
 6. มหาวิทยาลัยฯ  ขอสงวนสิทธิ  ไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา  หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาภายในวันเปิดซองสอบราคา 
 ก าหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200.-  บาท ระหว่างวันที่   11 – 20 สิงหาคม 
2551 ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00 น.  ณ  กองคลังและพัสดุ   

  ก าหนดดูสถานที่และชี้แจง ในวันท่ี  21 สิงหาคม 2551   เวลา 10.00 น.   ณ  กลุ่มงานพัสดุ 
 ก าหนดยื่นซองสอบราคาใน วันท่ี  22 สิงหาคม  2551 ระหว่างเวลา   08.30 – 09.00 น.   
ณ  กลุ่มงานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน     
เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องเอื้องผ้ึง   ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5377-6000  ต่อ 1109  หรือ
ทาง  www.cru.in.th 
 

                              ประกาศ   ณ   วันท่ี  8 สิงหาคม  พ.ศ.  2551 
 
 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม)           
                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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เอกสารประกาศสอบราคาเลขที่   53 / 2551 
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จ านวน 5 รายการ    
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  8 สิงหาคม  2551 
----------------------------------- 

 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "มหาวิทยาลัย"  มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์   จ านวน 5 รายการ  พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ   
อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที   และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   บทนิยาม 
            (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
   1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
                (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
 
  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
   2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
   2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
   2.3  ผู้เสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ 
สอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ  1.3   
   2.4  ผู้เสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
 เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
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  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
   3.1  ส่วนที่   1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุม   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมทั้งรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง   
     (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ 
การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิ 
ใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
    (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
    (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  1.4 (1) 
    (6)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) 
   3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตามข้อ  4.4 

(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้ 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.4 (2) 
   3.3  เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา  ต้องรับรองว่าถูกต้อง  และเป็นจริงทุกประการ 
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  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงิน
ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร    โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ    ตกเติม    แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงรายเดียว  โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือราคาต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวม 
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดย 
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ๆ  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ทั้งปวง 
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
    ราคาที่เสนอ   จะต้องเสนอราคาก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     90  วัน    นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ 
ราคามิได้  
   4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน   30  วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซื้อขาย 
   4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสาร 
ของทางราชการ 
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอต้นฉบับ 
แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน  3   วัน 
   4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน  ..........-........... (หน่วย)  เพื่อใช้ในการ 
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย 
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
   4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์  จ านวน  5 รายการ  ”   โดยระบุที่หน้าซองว่า   “ใบสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์   จ านวน  5  รายการ   ตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  53 / 2551”   ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองเสนอราคา    
ในวันท่ี  22 สิงหาคม  2551   ระหว่างเวลา  08.30 – 09.00 น.   ณ  กลุ่มงานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย 
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    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
แต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ  1.3 (1)  ณ  วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.3 (2)  และ
คณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด 
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก            
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน    เว้นแต่คณะกรรมการฯ    จะวินิจฉัยได้ว่า 
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มี
การกระท าดังกล่าว 
     ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
    คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา 
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ  ห้องเอ้ืองผ้ึง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
ในวันท่ี  22 สิงหาคม 2551  เวลา   10.00  น.  
    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง       และใน 
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์    และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง           ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน  ทีละรายการ  เป็นหลัก 
   5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2         หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น       เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย 
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ    ทั้งนี้       เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่ 
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
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   5.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น       ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 
    (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ 
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้  
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา   หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ า  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ 
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่า 
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียงหายใด ๆ  มิได้      รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณายกเลิก การสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ 
ไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากกการเปิดซองสอบราคาว่า        ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.7  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
ณ  วันประกาศสอบราคา         หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ  1.3  มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ 
ตามข้อ  4.7  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
      ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไป 
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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  6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
       6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของทาง 
ราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ  
สัญญาของทางราชการ 
      6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของ 
ทางราชการ  หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  7.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้อง 
ท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาของทางราชการ  กับมหาวิทยาลัยภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง 
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ใน 
ขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
         (1)  เงินสด 
              (2) แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย  ให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ  
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
         (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันของทาง 
ราชการ 
         (4)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์         ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดย 
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันของทางราชการ 
         (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
  7.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวัน  แต่ไม่น้อยกว่าวันละ  
100.- บาท 
 
  8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1   ปี   นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ   โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   5  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ 
       9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแล้ว      ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ     และของน้ันต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
         (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน   นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
         (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต  เช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
พาณิชยนาวี                                   
   9.2  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ 
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ 
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม 
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 
 
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                  8 สิงหาคม  2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 53 / 2551 
 

1. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า 8,000 บีทียู    จ านวน 1 เครื่อง  
   คุณสมบัติ 
1. รายละเอียดท่ัวไป 

1.1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type) แบบตั้งพื้นแขวนเพดาน แต่ละชุดประกอบด้วยหน่วยอัดน้ ายา 
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ(Condensing Unit) และหน่วยส่งลมเย็น(Fancoil Unit) ประกอบและ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว(มีเอกสารประกอบ) 

1.2. ขีดความสามารถท าความเย็นได้ไม่ต่ ากว่า 8,000 บีทีย/ูชั่วโมง  
1.3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.2134-2545 และ ISO 
1.4. เคร่ืองปรับอากาศต้องได้รับมาตรฐานการประหยัดไฟเบอร์ 5 
1.5. เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ไม่เคยใช้มาก่อน 
1.6. เคร่ืองปรับอากาศได้เสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว  
1.7. เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันทั้งชุด 
1.8. รับประกันเคร่ืองปรับอากาศอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน และทุกสามเดือนต้องมาท าการตรวจ

เช็ดสภาพเคร่ืองและท าความสะอาดอุปกรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
1.9. ท่อน้ าทิ้งให้ใช้ท่อ PVC เกรด 8.5 มอก. การติดตั้งท่อในแนวนอนต้องมี Slope ไม่น้อยกว่า 1:100  
1.10. การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศผู้รับจ้างต้องท าการติดต้ังตู้โหลดส าหรับควบคุมเคร่ืองปรับอากาศโดยเฉพาะ  
1.11. การติดตั้งระบบท่อน้ ายา(Pipe Connection)ต้องติดตั้งโดยใช้ท่อทองแดงเท่านั้น 

1.11.1. Liquid 1/4 นิ้ว(Inch) 
1.11.2. Suction 3/8 นิ้ว(Inch) 

1.12. จะต้องจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ทั้งหมด และรายการอ่ืนตามความจ าเป็น  
2. รายละเอียดของชุด ระบายความร้อน(Condensing) 

2.1. ชิ้นส่วนภายนอกทรงสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มม.ถูกพ่นด้วยสีรองพื้นและสีจริง
พร้อมถูกอบให้แห้งสนิท 

2.2. คอมเพรสเซอร์(Compressor)ใช้กับไฟ 220 V  1P ความถี่ 50 HZ เป็นชนิด Rotary Compressor ใช้กับน้ ายา 
R 22 ติดตั้งบนลูกยางกันกระเทือนและมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์  

2.3. พัดลมคอมเพรสเซอร์(Condenser Fan) ท าด้วยพลาสติกหรือโลหะขับตรงได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน 
Static และ Dynamic มีลักษณะการระบบบายความร้อนทางด้านแนวนอนหรือระบบแนวต้ัง  

2.4. มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนใช้กับระบบไฟฟ้า 220 v 1 p 50 มีระบบลูกปืนรองรับการหมุน และ
ตระแกรงครอบพัดลม ท าด้วยพลาสติกหรือโลหะ 

2.5. คอยล์คอนเดนซิ่ง (Condensing Coil)ท าด้วยท่อทองแดง โดยมีครีบท าด้วยอลูมิเนียมการจัดท่อเข้ากับครีบ
ทางกลมีการทดสอบการร่ัวของคอยล์ 
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2.6. ผู้ผลิตติดต้ังอุปกรณ์เหล่านี้มาจากโรงงาน  

2.6.1. Overload Protection For Compressor 
2.6.2. Overload Protection For Fanmotor 
2.6.3. Discharge And Suction Service Value 
2.6.4. High pressure Switch 
2.6.5. Low pressure Switch 

3. รายละเอียดชุดแฟนคอยล์ 
3.1. ชิ้นส่วนภายนอกทรงสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มม. ถูกพ่นด้วยสีรองพื้นและสี

จริงพร้อมถูกอบให้แห้งสนิท มีฉนวนบุภายในเป็น Closed Cell Fomed ตังถังประกอบเสร็จเรียบร้อยมา
จากโรงงานผู้ผลิต 

3.2. พัดลมส่งลมเย็นได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน Static และ Dynamic เรียบร้อยมาจากโรงงงาน 
3.3. มอเตอร์พัดลมใช้กับระบบไฟฟ้า 220 v 1 p 50 Hz ปรับความเร็วได้ 3 จังหวะ 
3.4. ปริมาณลมต้องไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ฟุต/นาที (CFM) มีการกระจายลม 4 ทิศทาง 
3.5. คอยล์เย็น (Cooling Coil) ท าด้วยท่อทองแดงโดยมีครีบท าด้วยอลูมิเนียมการจัดท่อเข้ากับครีบทางกล  
3.6. ระบบควบคุม 

3.6.1. ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไม่มีสาย แสดงผลแบบดิจิตอล 
3.6.2. มีระบบควบคุมการท างานที่ตัวเคร่ือง 
3.6.3. ปรับความเร็วลมได้ 3 จังหวะ 
3.6.4. สามารถ ปรับอุณหภูมิ ได้ในช่วง 15-30 0C 
3.6.5. มีทามเมอร์หน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  

3.7. มอเตอร์พัดลมมีอุปกรณ์ Overload Protection 
3.8. แผงกรองอากาศเป็นใยสังเคราะห์ที่สามารถถอดออกล้างท าความสะอาดได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-3- 

 
2. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า 19,000 บีทียู    จ านวน 2 เครื่อง  
   คุณสมบัติ 
1. รายละเอียดท่ัวไป 

1.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type) แบบตั้งพื้นแขวนเพดาน แต่ละชุดประกอบด้วยหน่วยอัดน้ ายา 
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ(Condensing Unit) และหน่วยส่งลมเย็น(Fancoil Unit) ประกอบและผ่าน
การทดสอบมาตรฐานจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว(มีเอกสารประกอบ) 

1.2 ขีดความสามารถท าความเย็นได้ไม่ต่ ากว่า 19,000   บีทีย/ูชั่วโมง  
1.3 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.2134-2545 
1.4 เคร่ืองปรับอากาศต้องได้รับมาตรฐานการประหยัดไฟเบอร์ 5 
1.5 เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ไม่เคยใช้มาก่อน 
1.6 เคร่ืองปรับอากาศได้เสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว  
1.7 เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันทั้งชุด 
1.8 รับประกันเคร่ืองปรับอากาศอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน และทุกสามเดือนต้องมาท าการตรวจเช็ด

สภาพเคร่ืองและท าความสะอาดอุปกรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
1.9 ท่อน้ าทิ้งให้ใช้ท่อ PVC เกรด 8.5 มอก. การติดตั้งท่อในแนวนอนต้องมี Slope ไม่น้อยกว่า 1:100  
1.10 การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศผู้รับจ้างต้องท าการติดต้ังตู้โหลดส าหรับควบคุมเคร่ืองปรับอากาศโดยเฉพาะ  
1.11 การติดตั้งระบบท่อน้ ายา(Pipe Connection)ต้องติดตั้งโดยใช้ท่อทองแดงเท่านั้น 

1.11.1 Liquid 3/8 นิ้ว(Inch) 
1.11.2 Suction 5/8 นิ้ว(Inch) 
1.11.3 Drain 7/8 นิ้ว(Inch) 

1.12 จะต้องจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ทั้งหมด และรายการอ่ืนตามความจ าเป็น  
2 รายละเอียดของชุด ระบายความร้อน(Condensing) 

2.1 ชิ้นส่วนภายนอกทรงสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มม.ถูกพ่นด้วยสีรองพื้นและสีจริง
พร้อมถูกอบให้แห้งสนิท 

2.2 คอมเพรสเซอร์(Compressor)ใช้กับไฟ 220 V  1P ความถี่ 50 HZ เป็นชนิด Rotary Compressor ใช้กับน้ ายา 
R 22 ติดตั้งบนลูกยางกันกระเทือนและมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินเกณท์  

2.3 พัดลมคอมเพรสเซอร์(Condenser Fan) ท าด้วยพลาสติกหรือโลหะขับตรงได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน 
Static และ Dynamic มีลักษณะการระบบบายความร้อนทางด้านแนวนอนหรือระบบแนวต้ัง  

2.4 มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนใช้กับระบบไฟฟ้า 220 v 1 p 50 มีระบบลูกปืนรองรับการหมุน และตระแกรง 
ครอบพัดลม ท าด้วยพลาสติกหรือโลหะ 
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2.5 คอยล์คอนเดนซิ่ง (Condensing Coil)ท าด้วยท่อทองแดง โดยมีครีบท าด้วยอลูมิเนียมการจัดท่อเข้ากับครีบ

ทางกลมีการทดสอบการร่ัวของคอยล์ 
2.6 ผู้ผลิตติดต้ังอุปกรณ์เหล่านี้มาจากโรงงาน  

2.6.1 Overload Protection For Compressor 
2.6.2 Overload Protection For Fanmotor 
2.6.3 Discharge And Suction Service Value 
2.6.4 High pressure Switch 
2.6.5 Low pressure Switch 

3 รายละเอียดชุดแฟนคอยล์ 
3.1 ชิ้นส่วนภายนอกทรงสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มม. ถูกพ่นด้วยสีรองพื้นและสีจริง

พร้อมถูกอบให้แห้งสนิท มีฉนวนบุภายในเป็น Closed Cell Fomed ตังถังประกอบเสร็จเรียบร้อยมาจาก
โรงงานผู้ผลิต 

3.2 พัดลมส่งลมเย็นได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน Static และ Dynamic เรียบร้อยมาจากโรงงงาน 
3.3 มอเตอร์พัดลมใช้กับระบบไฟฟ้า 220 v 1 p 50 Hz ปรับความเร็วได้ 3 จังหวะ 
3.4 ปริมาณลมต้องไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ฟุต/นาที (CFM) มีการกระจายลม 4 ทิศทาง 
3.5 คอยล์เย็น (Cooling Coil) ท าด้วยท่อทองแดงโดยมีครีบท าด้วยอลูมิเนียมการจัดท่อเข้ากับครีบทางกล  
3.6 ระบบควบคุม 

3.6.1 ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย แสดงผลแบบดิจิตอล 
3.6.2 มีระบบควบคุมการท างานที่ตัวเคร่ือง 
3.6.3 ปรับความเร็วลมได้ 3 จังหวะ 
3.6.4 สามารถ ปรับอุณหภูมิ ได้ในช่วง 15-30 0C 
3.6.5 มีทามเมอร์หน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  

3.7 มอเตอร์พัดลมมีอุปกรณ์ Overload Protection 
3.8 แผงกรองอากาศเป็นใยสังเคราะห์ที่สามารถถอดออกล้างท าความสะอาดได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-5- 

 
3. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู    จ านวน 5 เครื่อง  
   คุณสมบัติ 
1. รายละเอียดท่ัวไป 

1.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type) แบบตั้งพื้นแขวนเพดาน แต่ละชุดประกอบด้วยหน่วยอัดน้ ายา 
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ(Condensing Unit) และหน่วยส่งลมเย็น(Fancoil Unit) ประกอบและผ่าน
การทดสอบมาตรฐานจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว(มีเอกสารประกอบ) 

1.2 ขีดความสามารถท าความเย็นได้ไม่ต่ ากว่า  36,000  บีทีย/ูชั่วโมง  
1.3 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.2134-2545 
1.4 เคร่ืองปรับอากาศต้องได้รับมาตรฐานการประหยัดไฟเบอร์ 5 
1.5 เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ไม่เคยใช้มาก่อน 
1.6 เคร่ืองปรับอากาศได้เสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว  
1.7 เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันทั้งชุด 
1.8 รับประกันเคร่ืองปรับอากาศอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน และทุกสามเดือนต้องมาท าการตรวจเช็ด

สภาพเคร่ืองและท าความสะอาดอุปกรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
1.9 ท่อน้ าทิ้งให้ใช้ท่อ PVC เกรด 8.5 มอก. การติดตั้งท่อในแนวนอนต้องมี Slope ไม่น้อยกว่า 1:100  
1.10 การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศผู้รับจ้างต้องท าการติดต้ังตู้โหลดส าหรับควบคุมเคร่ืองปรับอากาศโดยเฉพาะ  
1.12 การติดตั้งระบบท่อน้ ายา(Pipe Connection)ต้องติดตั้งโดยใช้ท่อทองแดงเท่านั้น 

1.12.1 Liquid 3/8 นิ้ว(Inch) 
1.12.2 Suction 3/4 นิ้ว(Inch) 
1.12.3 Drain 7/8 นิ้ว(Inch) 

1.13 จะต้องจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ทั้งหมด และรายการอ่ืนตามความจ าเป็น  
2 รายละเอียดของชุด ระบายความร้อน(Condensing) 

2.1 ชิ้นส่วนภายนอกทรงสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มม.ถูกพ่นด้วยสีรองพื้นและสีจริง
พร้อมถูกอบให้แห้งสนิท 

2.2 คอมเพรสเซอร์(Compressor)ใช้กับไฟ 3 เฟส ความถี่ 50 HZ เป็นชนิด Scroll Compressor ใช้กับน้ ายา R 22 
ติดตั้งบนลูกยางกันกระเทือนและมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์ 

2.3 พัดลมคอมเพรสเซอร์(Condenser Fan) ท าด้วยพลาสติกหรือโลหะขับตรงได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน 
Static และ Dynamic มีลักษณะการระบบบายความร้อนทางด้านแนวนอนหรือระบบแนวต้ัง  

2.4 มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนใช้กับระบบไฟฟ้า 220 v 1 p 50 Hz เป็นชนิด Capacitor Weather Proof มี
ระบบลูกปืนรองรับการหมุน และตระแกรงครอบพัดลม ท าด้วยพลาสติกหรือโลหะ  

 
. 
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2.5 คอยล์คอนเดนซิ่ง (Condensing Coil)ท าด้วยท่อทองแดง โดยมีครีบท าด้วยอลูมิเนียมการจัดท่อเข้ากับครีบ

ทางกลมีการทดสอบการร่ัวของคอยล์ 
2.6 ผู้ผลิตติดต้ังอุปกรณ์เหล่านี้มาจากโรงงาน  

2.6.1 Overload Protection For Compressor 
2.6.2 Overload Protection For Fanmotor 
2.6.3 Discharge And Suction Service Value 
2.6.4 High pressure Switch 
2.6.5 Low pressure Switch 

3 รายละเอียดชุดแฟนคอยล์ 
3.1 ชิ้นส่วนภายนอกทรงสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มม. ถูกพ่นด้วยสีรองพื้นและสีจริง

พร้อมถูกอบให้แห้งสนิท มีฉนวนบุภายในเป็น Closed Cell Fomed ตังถังประกอบเสร็จเรียบร้อยมาจาก
โรงงานผู้ผลิต 

3.2 พัดลมส่งลมเย็นได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน Static และ Dynamic เรียบร้อยมาจากโรงงงาน 
3.3 มอเตอร์พัดลมใช้กับระบบไฟฟ้า 220 v 1 p 50 Hz ปรับความเร็วได้ 3 จังหวะ 
3.4 ปริมาณลมต้องไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ฟุต/นาที (CFM) มีการกระจายลม 4 ทิศทาง 
3.5 คอยล์เย็น (Cooling Coil) ท าด้วยท่อทองแดงโดยมีครีบท าด้วยอลูมิเนียมการจัดท่อเข้ากับครีบทางกล  
3.6 ระบบควบคุม 

3.6.1 ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย แสดงผลแบบดิจิตอล 
3.6.2 มีระบบควบคุมการท างานที่ตัวเคร่ือง 
3.6.3 ปรับความเร็วลมได้ 3 จังหวะ 
3.6.4 สามารถ ปรับอุณหภูมิ ได้ในช่วง 15-30 0C 
3.6.5 มีทามเมอร์หน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  

3.7 มอเตอร์พัดลมมีอุปกรณ์ Overload Protection 
3.8 แผงกรองอากาศเป็นใยสังเคราะห์ที่สามารถถอดออกล้างท าความสะอาดได้ 
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4. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู    จ านวน 8 เครื่อง 
   คุณสมบัติ 
1. รายละเอียดทั่วไป 

1.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type) แบบตั้งพื้นแขวนเพดาน แต่ละชุดประกอบด้วยหน่วยอัดน้ ายา 
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ(Condensing Unit) และหน่วยส่งลมเย็น(Fancoil Unit) ประกอบและผ่าน
การทดสอบมาตรฐานจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว(มีเอกสารประกอบ) 

1.2 ขีดความสามารถท าความเย็นได้ไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทีย/ูชั่วโมง  
1.3 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.2134-2545 
1.4 เคร่ืองปรับอากาศต้องไดรับมาตรฐานการประหยัดไฟ  EER ไม่ต่ ากว่า 11.00 
1.5 เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ไม่เคยใช้มาก่อน 
1.6 เคร่ืองปรับอากาศได้เสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว  
1.7 เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันทั้งชุด 
1.8 รับประกันเคร่ืองปับอากาศอย่างน้อย 1 ป ีนับจากวันส่งมอบงาน และทุกสามเดือนต้องมาท าการตรวจเช็ด

สภาพเคร่ืองและท าความสะอาดอุปกรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
1.9 ท่อน้ าทิ้งให้ใช้ท่อ PVC เกรด 8.5 มอก. การติดตั้งท่อในแนวนอนต้องมี Slope ไม่น้อยกว่า 1:100  
1.10 การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศผู้รับจ้างต้องท าการติดต้ังตู้โหลดส าหรับควบคุมเคร่ืองปรับอากาศโดยเฉพาะ  
1.11 การติดตั้งระบบท่อน้ ายา(Pipe Connection)ต้องติดตั้งโดยใช้ท่อทองแดงเท่านั้น 

1.11.1 Liquid 3/8 นิ้ว(Inch) 
1.11.2 Suction 3/4 นิ้ว(Inch) 
1.11.3 Drain 7/8 นิ้ว(Inch) 

1.12 จะต้องจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ทั้งหมด และรายการอ่ืนตามความจ าเป็น  
2 รายละเอียดของชุด ระบายความร้อน(Condensing) 

2.1 ชิ้นส่วนภายนอกทรงสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มม.ถูกพ่นด้วยสีรองพื้นและสีจริง
พร้อมถูกอบให้แห้งสนิท 

2.2 คอมเพรสเซอร์(Compressor)ใช้กับไฟ 380 V 3 P ความถี่ 50 HZ เป็นชนิด Scoll Compressor ใช้กับน้ ายา R 
22 ติดตั้งบนลูกยางกันกระเทือนและมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินเกณท์  

2.3 พัดลมคอมเพรสเซอร์(Condenser Fan) ท าด้วยพลาสติกหรือโลหะขับตรงได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน 
Static และ Dynamic มีลักษณะการระบบบายความร้อนทางด้านแนวนอนหรือระบบแนวต้ัง  

2.4 มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนใช้กับระบบไฟฟ้า 220 v 1 p 50 Hz เป็นชนิด Capacitor Weather Proof มี
ระบบลูกปืนรองรับการหมุน และตระแกรงครอบพัดลม ท าด้วยพลาสติกหรือโลหะ  

2.5 คอยล์คอนเดนซิ่ง (Condensing Coil)ท าด้วยท่อทองแดง โดยมีครีบท าด้วยอลูมิเนียมการจัดท่อเข้ากับครีบ
ทางกลมีการทดสอบการร่ัวของคอยล์ 
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2.6 ผู้ผลิตติดต้ังอุปกรณ์เหล่านี้มาจากโรงงาน  
2.6.1 Overload Protection For Compressor 
2.6.2 Overload Protection For Fanmotor 
2.6.3 Discharge And Suction Service Value 
2.6.4 High pressure Switch 
2.6.5 Low pressure Switch 

3 รายละเอียดชุดแฟนคอยล์ 
3.1 ชิ้นส่วนภายนอกทรงสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มม. ถูกพ่นด้วยสีรองพื้นและสีจริง

พร้อมถูกอบให้แห้งสนิท มีฉนวนบุภายในเป็น Closed Cell Fomed ตังถังประกอบเสร็จเรียบร้อยมาจาก
โรงงานผู้ผลิต 

3.2 พัดลมส่งลมเย็นได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน Static และ Dynamic เรียบร้อยมาจากโรงงงาน 
3.3 มอเตอร์พัดลมใช้กับระบบไฟฟ้า 220 v 1 p 50 Hz ปรับความเร็วได้ 3 จังหวะ 
3.4 ปริมาณลมต้องไม่น้อยกว่า 1,300 ลบ.ฟุต/นาที (CFM) มีการกระจายลม 4 ทิศทาง 
3.5 คอยล์เย็น (Cooling Coil) ท าด้วยท่อทองแดงโดยมีครีบท าด้วยอลูมิเนียมการจัดท่อเข้ากับครีบทางกล  
3.6 ระบบควบคุม 

3.6.1 ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย แสดงผลแบบดิจิตอล 
3.6.2 มีระบบควบคุมการท างานที่ตัวเคร่ือง 
3.6.3 ปรับความเร็วลมได้ 3 จังหวะ 
3.6.4 สามารถ ปรับอุณหภูมิ ได้ในช่วง 15-30 0C 
3.6.5 มีทามเมอร์หน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  

3.7 มอเตอร์พัดลมมีอุปกรณ์ Overload Protection 
3.8 แผงกรองอากาศเป็นใยสังเคราะห์ที่สามารถถอดออกล้างท าความสะอาดได้ 
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5. ระบบเครื่องเสียง       จ านวน 1 ชุด  
   คุณสมบัติ 
1.เครื่องผสมสัญญาเสียงขนาด 16 ช่องสัญญาณ พร้อมดิจิตอลเอฟเฟ็คในตัว 

1.1 มีช่องต่อสัญญาณ เข้า จ านวน  16 ช่องสัญญาณ 
1.2 มีดิจิตอลเอฟเฟ็คในตัว 16 โปรแกรม สามารถปรับค่า PARAMETER ได้ 
1.3 ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 ถึง 6 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor 
1.4 ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 ถึง 8 เป็นขั้วต่อแบบ XLR ส าหรับต่อไมโครโฟน พร้อมปุ่มกด HPFและมีช่องต่อ     
        INSERT I/O 
1.5 ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 9/10, 11/12 มีขั้วต่อแบบ XLR ส าหรับต่อไมโครโฟน พร้อมปุ่มกด HPF 
1.6 ช่องต่อสัญญาณ ที่ 9/10, 11/12, 13/14, 15/16  สามารถต่อสัญญาณแบบสเตอริโออินพุทได้  
1.7 ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1~8, 9/10, 11/12 ,มีไฟ LED สีแดง (PEAK) แสดงระดับสัญญาณอินพุทก่อนการคลิป 
1.8 มีปุ่มกด (ON) ส าหรับ เปิด-ปิด สัญญาณเข้า พร้อมไฟแสดงการท างานในตัว 
1.9 มีปุ่มกด (PFL) ส าหรับตรวจเช็คสัญญาณที่เข้ามา 
1.10 มีปุ่มกด (1-2) (3-4) (ST) ส าหรับเลือกสัญญาณออก 
1.11 มีสวิทช์ เปิด-ปิด Phantom Power + 48 Vdc ให้ช่องสัญญาณเข้า 1~11/12  
1.12 มีช่องต่อสัญญาณออก REC OUT (L/R), MONITOR OUT (L/R), PHONE OUT 
1.13 มีช่องต่อสัญญาณออก 4 GROUP OUT,2 AUX  SEND, 1 EFFECT SEND 
1.14 มีการตอบสนองความถี่ 20 Hz ~ 20 kHz, ที่ + 4 dB 600 โอห์ม (ST OUT), 0+1,-3 dB 
1.15 มีค่าความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิค (THD) น้อยกว่า 0.1% ที่ + 14 dB 600 โอห์ม (ST OUT),20 Hz ~ 20 kHz  
1.16 ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 ถึง 8 มีปุ่มปรับแต่งเสียงอิควอไลเซอร์ของช่องสัญญาณอินพุทโมโน จ านวน 3 ช่วง 
1.17 ปรับค่าสูงสุด + 15 dB, ช่วงสูง (HIGH) 10 kHz (Shelving), ช่วงกลาง (MID)2.5 kHz (Peaking), ช่วงต่ า  
        (LOW) 100 Hz (Shelving) 
1.18 ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, มีปุ่มปรับแต่งเสียงอิควอไลเซอร์สัญญาณอินพุทสเตอริโอ  
        จ านวน 3 ช่อง 
1.19 ปรับค่าสูงสุด + 15 dB, ช่วงสูง (HIGH) 10 kHz (Shelving), ช่วงกลาง (MID) kHz (Shelving), ช่วงต่ า  
         (Low) 100 Hz (Shelving) 
1.20 มีภาคจ่ายไฟเสียง (Power Supply) อยู่ภายนอกเคร่ือง (External) 
1.21 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองหรือหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าสินค้าภายในประเทศ  
        อย่างถูกต้อง 
1.22 พร้อมทั้งหนังสือส ารองอะไหล่สินค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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2. เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 400 วัตต์ + 400 วัตต์  

2.1 มีก าลังขยาย  400+ 400 วัตต์ @ 8 ohm. และขยายได ้600+600 วัตต์ @ 4 ohm. / 900+900 วัตต์ @ 2 ohm. 
/ 1800 วัตต์ @ 4 ohm Bridge 

2.2 ค่าการตอบสนองความถี่ ( Frequency Response )  5Hz – 60 KHz ( 0/-3dB  )  
2.3 ค่าผิดเพี้ยน  Distortion(AMPTE-IM ) ไม่เกิน  0.1% 
2.4 อัตราส่วนสัญญาณรบกวน ( S/N Radio )ที่  20 Hz – 20 kHz ไม่เกิน   102 dB 
2.5 ค่า Damping Factor(400Hz) ที่ 280 
2.6 มีปุ่ม Power ส าหรับเปิด – ปิด เคร่ือง ด้านหน้าเคร่ือง 
2.7 มีปุ่ม Attenuator จ านวน 2 ตัว  เพื่อ เพิ่ม-ลด ระดับสัญญาณ  
2.8 ช่องต่อสัญญาณขาเข้า  เป็นแบบ  XLR , ¼ TRS Phone Jack  
2.9 ช่องต่อสัญญาณขาออก  เป็นแบบ Speakon , Binding post 

         2.10 มีวงจรป้องกันเคร่ืองเมื่อแผงระบายความร้อนมีอุณหภูมิสูงถึงขีดจ ากัด  
         2.11 มีพัดลมระบายความร้อนปรับสปีดในตัว 
         2.12 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 
3. เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 600 วัตต์ + 600 วัตต์  

3.1 มีก าลังขยาย  600+ 600 วัตต์ @ 8 ohm.  และขยายได้ 900+900 วัตต์ @ 4 ohm. / 1400+1400 วัตต์ @ 
2 ohm. / 2800 วัตต์ @ 4 ohm Bridge 

3.2 ค่าการตอบสนองความถี่ ( Frequency Response )  5Hz – 60 KHz ( 0/-3dB  )  
3.3 ค่าผิดเพี้ยน  Distortion(AMPTE-IM ) ไม่เกิน  0.4% 
3.4 อัตราส่วนสัญญาณรบกวน ( S/N Radio )ที่  20 Hz – 20 kHz ไม่เกิน   104 dB 
3.5 ค่า Damping Factor(400Hz) ที่ 350 
3.6 มีปุ่ม Power ส าหรับเปิด – ปิด เคร่ือง ด้านหน้าเคร่ือง 
3.7 มีปุ่ม Attenuator จ านวน 2 ตัว  เพื่อ เพิ่ม-ลด ระดับสัญญาณ  
3.8 ช่องต่อสัญญาณขาเข้า  เป็นแบบ  XLR , ¼ TRS Phone Jack  
3.9 ช่องต่อสัญญาณขาออก  เป็นแบบ Speakon , Binding post 

          3.10 มีวงจรป้องกันเคร่ืองเมื่อแผงระบายความร้อนมีอุณหภูมิสูงถึงขีดจ ากัด  
          3.11 มีพัดลมระบายความร้อนปรับสปีดในตัว 
          3.12 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 
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4.  เครื่องแบ่งความถี่แบบสองทาง (Cross Over Network) 
4.1 ตอบสนองความถี่ (Freqency Response ) 20Hz-20kHz+3dB 
4.2 ค่าความเพี้ยน (THD) < 0.03 % 
4.3 เสียงรบกวน (Hum And Noise ) -94dB 
4.4 ความต้านทานขาเข้า ( Input Impedance ) 10 K ohm ( Balanced) 
4.5 ความต้านทานขาออก ( Output Impedance ) <600 ohm ( Balanced) 
4.6 ระดับสัญญาณออกสูงสุด ( Max Output Level ) 22dBm( Balanced ) 
4.7 ช่วงความถี่ที่ท างาน ( Frequency Range ) 50 Hz – 10 kHz 
4.8 ตัดความถี่สูง ( High Cut Filter ) 15 kHz 12 dB/Octave 
4.9 ตัดความถี่ต่ า ( Low Cut Filter ) 40 Hz 12 dB/Octave 
4.10 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 

5.  ตู้ล าโพง 2 ทาง 15 นิ้ว จ านวน  4 ตู้ 
5.1 เป็นตู้ล าโพงแบบ 2 ทาง  ใช้ล าโพงความถี่ต่ าขนาด 15 นิ้ว Coil Size 2.5 นิ้ว 
5.2 มีตะแกรงเหล็กปิดหน้าล าโพงเพื่อป้องกันความเสียหายกับดอกล าโพง 
5.3 มีช่องอยู่ด้านล่างของตู้ล าโพงส าหรับเสียบขาตั้งล าโพง 
5.4 ขั้วต่อล าโพง มีให้เลือกทั้งแบบ SPEAKON และ PHONEJACK ¼” 
5.5 ช่วงตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า ( Frequency Range )  50Hz – 20 KHz 
5.6 รับก าลังขับไม่ต่ ากว่า   600 watt. ( Peak Power Capacity )  
5.7 ค่าความต้านทาน ( IMPEDANCE )  8 Ohms. 
5.8 ค่าความไวในการตอบสนองไม่น้อยกว่า ( SENSITIVITY )  98 dB  @ 1w / 1m. 
5.9 ล าโพงขับความถี่สูง เป็นชนิด Titanium Compression Driver  

          5.10  รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 
6.  ตู้ล าโพง Subwoofer 18 นิ้ว จ านวน  2 ตู้ 

6.1 เป็นล าโพงชนิด Passive   Subwoofer  
6.2 ตอบสนองความถี่ ( Frequency Response(+ - 3 dB)) 38 Hz – 500 Hz 
6.3 รับก าลังสูงสุด ( Peak Power Capacity ) 1000 วัตต์ 
6.4 ขนาดของวอยส์คอย 3 นิ้ว 
6.5 ค่าความไวในการตอบสนองไม่น้อยกว่า ( SENSITIVITY )  98 dB  @ 1w / 1m. 
6.6 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 

7. ขาแขวนล าโพง จ านวน 2 ขา 
7.1 วัสดุท าจากโลหะ 
7.2 มีความแข็งแรงและเหมาะสมกับตัวล าโพง 
7.3 สามารถปรับซ้าย ขวา ก้ม เงย ได้ 
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8. ไมโครโฟนสาย 

8.1 เป็นไมโครโฟนสาย แบบ ไดนามิค ( Dynamic ) 
8.2 ทิศทางการรับเสียงเป็นแบบ Unidirectional (cardioid) 
8.3 ค่าความต้านทาน ( Impedanced )  ระหว่าง 150 -300  ohm. 
8.4 ค่าความไวในการตอบสนอง ( sensitivity )  1 Pa = 94 dB SPL 
8.5 การตอบสนองความถี่ในช่วง ( Frequency Response ) ไม่น้อยกว่า  50 Hz – 15 KHz 
8.6 ขั้วต่อไมค์ ใช้แจ็คแบบ  XLR  
8.7 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 

9. ตู้วางเครื่องเสียง 
9.1 เป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยม ใช้ส าหรับเก็บเคร่ืองเสียง ที่มีความเหมาะสม 
9.2 พื้นผิวด้านนอกเป็นอลูมิเนียมเพื่อความสวยงาม 
9.3 มีฉากเหล็กส าหรับยึดปีกเคร่ือง ด้านหน้า และ หลัง จ านวน 4 เส้น 
9.4 มีหูหิ้วสปริง ข้างละ 2 ตัว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
9.5 มีตัวรับน้ าหนักเคร่ือง ทั้งด้าน ซ้าย และ ขวา 
9.6 มีตัวกันช็อต ส าหรับแก้ปัญหา Ground Loop  
9.7 มีล้อเลื่อนขนาด 4 นิ้ว ทั้งสี่มุมเพื่อความสะดวกในการขนย้าย 
9.8 มีฝาปิดด้านหน้าและหลัง พร้อมล็อค  

10. สายสัญญาณไมค์ ขนาด 10 ม. 
10.1 สายไมค์ทุกเส้นใช้แบบ บาลานซ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
10.2 มีการเชื่อมสายสัญญาณเข้ากับห้องคอนโทรล 
10.3 มีเอกสารแสดงมาตรฐาน มอก.หรือ ISO 

11. สายล าโพงขนาด 14 AWG. 
11.1 สายล าโพงใช้ขนาดไม่น้อยกว่า14 Awg. ในการติดต้ังล าโพง เดินสายแบบตัวต่อตัว 
11.2 มีการเชื่อมสายสัญญาณเข้ากับห้องคอนโทรล 
11.3 มีเอกสารแสดงมาตรฐาน มอก.หรือ ISO 
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12. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ไมค์คู่  ย่าน UHF  

12.1 เป็นไมโครโฟนไร้สายแบบ 1 รีซิฟเวอร์ 2 ไมโครโฟน  
12.2 เลือกใช้งานได้ 8 แชนแนลต่อ 1 เคร่ือง โดยกดปุ่มสัมผัส 
12.3 สามารถใช้งานได้พร้อมกัน ได้อย่างน้อย 4 เคร่ือง 
12.4 ภาครับ 2 เสาอากาศ แบบ Diversity ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ซ่อนในตัวเคร่ือง  
12.5 ระบบสามารถตรวจระดับสัญญาณและปรับแต่งโดยอัตโนมัติ เพื่อการรับสัญญาณที่สมบูรณ์และ  
        ต่อเน่ือง 
12.6 ช่วงความถี่ที่ใช้ ระหว่าง 794-806 MHz 
12..7 การท างาน ไม่น้อยกว่า 70 เมตร 
12.8 การตอบสนองความถี่ช่วงกว้างไม่น้อยกว่า 50-14,500 Hz+/-4 dB 
12.9 ก าลังส่งของไมค์ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิวัตต ์
12.10 ช่องต่อสัญญาณจากเคร่ืองรับมีทั้งแบบ XLR และ¼” Unbalance 
12.11 ความแรงของสัญญาณ Outputไม่น้อยกว่า -19dBV(XLR) หรือ -5dBV(Unbalance) 
12.12 อายุการใช้งานอย่างน้อย 6 ชม. เมื่อใช้แบตเตอร่ี 9V. 
12.13 Dynamic rangeมากกว่า 99 dB,A-weighed 
12.14 ความเพี้ยน System Distortion ไม่มากกว่า 0.5%( ที่+/-33kHz deviation,1 kHz modulation) 
12.15 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 

13. หูฟัง  
13.1 เป็นหูฟัง แบบครอบศรีษะ แบบไดนามิค 
13.2 มีค่าการตอบสนองความถี่ ( Frequency Response )  ไม่น้อยกว่า  18Hz – 23KHz 
13.3 ค่าก าลังขับสูงสุด  ( Max. Input )  ไม่ต่ ากว่า  500 mW. 
13.4 มีค่าความต้านทาน ไม่น้อยกว่า  40 ohm 
13.5 มีค่าความไวในการตอบสนองความถี่ ( sensitivity )  ไม่น้อยกว่า 104 dB/mv(JEITA) 

ความยาวของสายเสียบหูฟัง ไม่ต่ ากว่า  2.8  เมตร , ใช้แจ็คชนิด  ¼ TRS Stereo Phone jack หรือ 3.5 
Stereo Mini plug 

13.6 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-14- 
14. เครื่องเล่นดีวีดี  

14.1 หัวอ่านเป็นแบบ Twin wave laser 
14.2 สามารถอ่านแผ่น DVD/DVD+-R/DVD +- RW/DVD +- R DL/SVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW 
14.3 สามารอ่านไฟล์ WMA/MP3/MPEG4 ACC/JPEG/Divx 
14.4 ระบบแปลงสัญญาณภาพ 108 MHz 12 bit 
14.5 ระบบแปลงสัญญาณเสียง 96kHz 24 bit  
14.6 ระบบเสียงของเคร่ือง 5.1 
14.7 เล่นไฟล์ภาพ JPEG พร้อมเสียงได้ 
14.8 มีระบบโปรเกรสซีฟสแกน ทั้งระบบ PAL และ NTSC 
14.9 มีช่องต่อ USB 
14.10 เล่นไฟล์ DivX/JPEG/MP3/WMA จากทาง USB Port ได้ 
14.11ช่องต่อสัญญาณ มีทั้ง analog,Coaxcial และ optical 
14.12 รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 

15.ขาตั้งไมค์แบบตั้งพื้น (ขาบูม) พร้อมตัวหนีบไมค์ ท าจากสแตนเลส 
15.1 ขาไมค์ประกอบด้วยเหล็กกลม 2 ชิ้น สามารถปรับระดับ สูง-ต่ า  และ ปรับก้ม-เงย ได้เป็นอย่างน้อย 
15.2 ฐานของขาไมค์ท าจากเหล็กมีลักษณะเป็นแบบตะเกียบ 3 แฉก สามารถปรับขนาดของฐานไมค์ได้ 
15.3 มีตัวล็อคส าหรับการระดับปรับสูง-ต่ า และระดับก้ม-เงยได้  เป็นแบบขันเกลียว 
15.4 พร้อมคอไมค์ส าหรับสวมไมโครโฟน 
15.5 มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 

16.ขาตั้งไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 6 นิ้ว 
16.1 ขาไมค์เป็นแบบข้ออ่อน สามารถปรับก้ม/เงย ได้ 
16.2 มีฐานที่แข็งแรง มั่นคง 
16.3 ความสูงของก้านคอไมค์ ไม่น้อยกว่า  30  ซม. 
16.4 ก้านคอไมค์มีเกลียวหัว/ท้าย ส าหรับ ยึด ฐานไมค์และที่จับไมค์ 

17.ค่าอุปกรณ์การติดตั้งท้ังระบบ พร้อม ค่าแรงติดตั้ง 
17.1 มีการออกแบบระบบเพื่อรองรับอุปกรณ์ทั้งที่หน้าเวทีและที่เค้าท์เตอร์คอนโทรล  
17.2 ใช้สายสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งอย่างดี โดยมีรูปสถานที่อ้างอิงที่ติดต้ังแล้ว  
17.3 มีเพลทรับขั้วสายสัญญาณเป็นสแตนเลสหรืออลูมิเนียม 
17.4 ติดตั้ง MIC ไม่น้อยกว่า 8 จุดบนเวที ,AV IN – AV OUT ,RGB, line audio 
17.5 เพลทสัญญาณ MIC,AV IN – AV OUT ท าด้วยอลูมิเนียม สกรีน 
17.6 สามารถควบคุมระบบได้จากเค้าเตอร์คอนโทรล  
17.7 มีแบบแปลนการติดต้ังเสนอมาด้วย 
17.8 มีเบรคเกอร์ควบคุมไฟฟ้า ให้กับระบบเสียง 
17.9 สายสัญญาณเสียงเดินแบบบาลานซ์ ยกเว้นสัญญาณ LINE เดินแบบ อันบาลานซ์ได้ 
 

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


