
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ 

----------------------------- 
          มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงรายมคีวามประสงค์จะ สอบราคาซือ้ครภัุณฑ ์๔ รายการ  เลขที่ ๖๘/๒๕๕๕  
ตามรายการ ดังนี ้
     ๑.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร๎อมติดตั้ง จ านวน ๑๒ เครื่อง  
     ๒.    จอรับภาพ แบบมือดึงพร๎อมติดตั้ง จ านวน ๙ จอ  
     ๓.    เครื่องขยายเสียง ขนาด 120 วัตต์ พร๎อมติดตั้ง จ านวน ๓ ชุด  
     ๔.    เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ พร๎อมติดตั้ง จ านวน ๑ ชุด  
 

          ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบติั ดังต่อไปน้ี 
                   ๑. เป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลําว 
                   ๒. ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุช่ือไว๎ในบัญชีรายช่ือผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนช่ือแล๎ว 
                   ๓. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธ์ิหรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอ
ราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธ์ิความค๎ุมกันเชํนวําน้ัน 
                   ๔. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมํรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู๎เสนอราคาหรือผู๎ได๎รับมอบ
อ านาจไมํมาดูสถานที่/รับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไมํเข๎ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 

      ก าหนดดูสถานท่ีติดตั้งครุภัณฑ์และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  

          ก าหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที ่๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และก าหนดเปิดซอง 
ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต๎นไป 
  
 
 
 



 
-๒- 

 
          ผูส๎นใจติดตํอขอรบัเอกสารสอบราคาซือ้  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร๎อยบาทถ๎วน) ได๎ที่ งานการเงิน กองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตํ
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได๎ที่เว็บไซต์ www.cru.in.th และ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตํอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
  
   
   

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขท่ี ๖๘/๒๕๕๕ 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
...................................................... 

  
                 มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย ซึง่ตํอไปน้ีเรยีกวํา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์ 
จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ ตามรายการ ดังนี้    

๑.    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร๎อมติดตั้ง จ านวน ๑๒ เครื่อง  
     ๒.    จอรับภาพ แบบมือดึงพร๎อมติดตั้ง จ านวน ๙ จอ  
     ๓.    เครื่องขยายเสียง ขนาด 120 วัตต์ พร๎อมติดตั้ง จ านวน ๓ ชุด  
     ๔.    เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ พร๎อมติดตั้ง จ านวน ๑ ชุด  
 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งานได๎ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข๎อแนะน า และข๎อก าหนด ดังตํอไปนี ้
 
                 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  
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                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑     ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ  
                          ๒.๒    ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุช่ือไว๎ในบัญชีรายช่ือผู๎ทิ้งงานของทางราชการและ 
ได๎แจ๎งเวียนช่ือแล๎ว หรือไมํเป็น ผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                          ๒.๓    ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ 
                          ๒.๔    ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธ์ิหรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาล
ไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธ์ิและความค๎ุมกันเชํนวําน้ัน 
 
                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผูเ๎สนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอ๎มกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไว๎นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ สํวน คือ 
                          ๓.๑     สํวนที่ ๑ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้  
                                      (๑)    ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                                                (ก)   ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                                                (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู๎ถือหุ๎นราย
ใหญํ พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                                      (๓)   ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชํสัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสารตามที่ระบ ุ
ไว๎ใน (๑) 
                                      (๔)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม 
                                      (๕)   บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ  
ในข๎อ ๑.๖ (๑) 
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                          ๓.๒    สํวนที่ ๒ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้  
                                      (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข๎อ ๔.๔  
                                      (๒)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบ
อ านาจให๎บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (๓)   บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ  
ในข๎อ ๑.๖ (๒) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไมํมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือช่ือของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน จ านวนเงิน
ที่เสนอต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมํมีการขูดลบหรือแก๎ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก๎ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต๎องลงลายมือช่ือผู๎เสนอราคา พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 
                          ๔.๒    ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตํอหนํวยและหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่น ๆ ทั้งปวง 
จนกระทั่งสํงมอบพัสดุให๎ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      ราคาทีเ่สนอจะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมน๎ํอยกวํา ๖๐ วัน นับแตํวันเปิดซอง  
ใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนเสนอราคามิได ๎
                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
                          ๔.๔    ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ ไปพร๎อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลําวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
ยึดไว๎เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                      ส าหรบัแคตตาลอ็กทีแ่นบใหพิ๎จารณา หากเปน็ส าเนารปูถํายจะต๎องรบัรองส าเนา
ถูกต๎อง โดยผู๎มีอ านาจ ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์จะ
ขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อกผู๎เสนอราคาจะต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕    กํอนย่ืนซอง สอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให๎ถ่ีถ๎วนและเข๎าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไข
ในเอกสาร สอบราคา 
 
 



 
-๔- 

 
                          ๔.๖    ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อยจําหน๎าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลขท่ี ๖๘/๒๕๕๕" ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตํเวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          เมือ่พ้นก าหนดเวลาย่ืนซอง สอบราคา แลว้จะไมร่บัซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด  
                          คณะกรรมการเปดิซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ๎สนอราคาแตํละ
รายวําเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นตามข๎อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา 
หรือไมํ และประกาศรายช่ือผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                          หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปดิซอง สอบราคา กอํนหรอืในขณะทีม่กีารเปดิซองใบเสนอ
ราคาวํา มีผู๎เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เช่ือวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ 
ผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได๎วํา ผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการและมิได๎เป็นผู๎ริเริ่ม 
ให๎มีการกระท าดังกลําว 
                          ผูเ๎สนอราคาทีถู่กตัดรายช่ือออกจากการเปน็ผูเ๎สนอราคา เพราะเหตุเปน็ผูเ๎สนอราคาทีม่ี
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําวตํอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตํวันที่ได๎รับ
แจ๎งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให๎ถือเป็นที่สุด 
                          คณะกรรมการเปดิซอง สอบราคา จะเปดิซองใบเสนอราคาของผูเ๎สนอราคาทีม่สีทิธิได๎รบัการ
คัดเลือกดังกลําวข๎างต๎น ณ ห๎องเอื้องผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต๎นไป 
                          การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคหา๎ ยํอมไมเํปน็เหตุใหม๎กีารขยายระยะเวลาการเปดิซองใบเสนอราคา 
เว๎นแตํปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวําการขยายระยะเวลาดังกลําวจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่งและใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด๎วยกับค าคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที่ได๎ด าเนินการไปแล๎ว จะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ให๎ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกลําวได ๎
 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                          ๕.๑     ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด๎วย ราคา 
ต่อรายการ 
                          ๕.๒    หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ แล๎วคณะกรรมการเปิดซอง สอบ
ราคา จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์
ตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทํานั้น 
                          ๕.๓    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการ
ผํอนผันในกรณีดังตํอไปนี ้
                                      (๑)    ไมํปรากฏช่ือผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      (๒)   ไมํกรอกช่ือนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่ง
อยํางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น 
                                      (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลง
ลายมือช่ือพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับไว๎ 
                          ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา 
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาช้ีแจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมํรับราคา หรือไมํท าสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
                          ๕.๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใด ๆ 
มิได๎ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํ
วําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได๎วําการเสนอราคากระท าการโดยไมํสุจริต 
เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต๎น 
 
 
 
 



 
-๖- 

 
                          ๕.๖    ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา วํา ผู๎เสนอราคาที่มี
สิทธิได๎รับการคัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายช่ือไว๎ ตามข๎อ ๔.๖ เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยําง
เป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก
ดังกลําวออกจากประกาศรายช่ือตามข๎อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
                          ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเหน็วํา การยกเลกิการเปดิซองใบเสนอราคาทีไ่ด๎
ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกลําวได ๎
 

                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู๎ชนะการ สอบราคา สามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการนับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือแทน
การท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ ก็ได ๎
                          ๖.๒    ในกรณีผู๎ชนะการ สอบราคา ไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือตามข๎อ ๖.๑ ผู๎ชนะการ 
สอบราคา จะต๎องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบ
ราคาได๎ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี ้
                                      (๑)    เงินสด  
                                      (๒)   เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ท าสัญญาหรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน ๓ วัน ท าการ 
                                      (๓)   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง
ระบุในข๎อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งช่ือเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎
ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                 หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ๎ดยไมมํดีอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการ สอบราคา (ผู๎ขาย) 
พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว 
 

                 ๗.    อัตราค่าปรับ 
                          คําปรบัตามแบบสญัญาซือ้ขายข๎อ ๑๐ ให๎คิดในอัตราร๎อยละ ๐.๒ ตํอวัน  
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                 ๘.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผูช๎นะการ สอบราคา ซึง่ได๎ท าข๎อตกลงเปน็หนังสอื หรอืท าสญัญาซือ้ขายตามแบบดังระบใุน  
ข๎อ ๑.๓ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 
๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบ โดยผู๎ขายต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 
 
                 ๙.     ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ
                          ๙.๑     เงินคําพัสดุส าหรับการ ซื้อ ครั้งนี้ ได๎มาจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                      การลงนามในสญัญาจะกระท าได๎ตํอเมือ่มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงรายได๎รบัอนุมติัเงนิ
คําพัสดุจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล๎วเทํานั้น 
                          ๙.๒    เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขาย และได๎ตก
ลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล๎วถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ และของนั้นต๎อง
น าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้  
                                      (๑)    แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําว เข๎ามาจากตํางประเทศตํอกรมเจ๎า
ทําภายใน ๗ วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่นได ๎
                                      (๒)   จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชํนเดียวกับเรือไทยจากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทําให๎บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนน้ันกํอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                      (๓)   ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วย
การสํงเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓    ผู๎เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญาหรือ
ข๎อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว๎ในข๎อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎
ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๙.๔    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดใน
แบบสัญญาให๎เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
     ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 68/2555 
 
1. เครื่องโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500 ANSILUMENS พร้อมติดตั้ง  จ านวน 12 เครื่อง 
   คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องฉายภาพชนิด RGB liquid crystal shutter projection system 
2. ความสวํางในการฉายภาพ ไมํน๎อยกวํา 2,500  ANSI  Lumens 
3. ให๎ความละเอียดที่ XGA  (1024 X 768) 
4. อัตราสํวนความคมชัดของภาพ 2000 : 1 
5. สามารถแสดงภาพได๎ขนาด  30-300 นิ้ว 
6. มีชํองตํอสัญญาณเข๎า 

6.1 RGB D-sub 15 pin ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
6.2 S-Video ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
6.3 Video ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  

7. มีชํองตํอสัญญาณออกRGB D-sub 15 pin ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
8. อายุการใช๎งานหลอดภาพ 4,000 ช่ัวโมง(โหมดปรกติ) และ 5,000 ช่ัวโมง(โหมดประหยัด) 
9. สามารถปรับแก๎รูปสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้งได๎ +/- 30 องศา  (Vertical Keystone 
10. มีอุปกรณ์ตํางๆ เชํน สายไฟ / สายสัญญาณภาพตํอเช่ือม / รีโมท / คํูมือ / กระเป๋า 
11. รับประกันตัวเครื่องไมํน๎อยกวํา 1 ป ี

 12.  ท าการติดตั้งในต าแหนํงที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
13. งานติดตั้งระบบเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์

13.1 สายVGA D-sub 15 pin male- D-sub 15 pin male ตํอจากตัวเครื่องถึงโต๏ะอาจารย์     
       ยาว 15 – 20  เมตร จ านวน 1 เส๎น 
13.2 ขาแขวนเพดานพร๎อมชุดกันขโมยตัวเครื่อง 
13.3 เดินสายไฟขนาด 2 X 2.5 ติดปลั๊กพร๎อมเบรกเกอร์ ขนาด 10 A ตํอไปยังตัวเครื่องฉาย 
13.4 Wireway & อุปกรณ์งานติดตั้ง 
 
 

2. จอรับภาพขนาด 70 X 70 นิ้ว แบบมือดึง พร้อมติดตั้ง   จ านวน 9 จอ 
   คุณลักษณะ 

1. มีขนาดจอภาพไมํน๎อยกวํา 70*70 นิ้ว (180*180 ซม.) 
2. เป็นแบบ Square for mat (1:1) 
3. กระบอกจอท าด๎วยเหล็กหนาและเคลือบสีพิเศษ เพื่อความทนทาน 
4. เนื้อจอแบบ Matt White (gain 1.0) 
5. เนื้อจอท าจาก Fiber glass ด๎านหลังเคลือบสีด า สามารถท าความสะอาดได ๎
6. สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได๎งําย 
7. รับประกัน 1 ป ี
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8. การติดตั้ง 

8.1 มีขายึดที่ท าด๎วยเหล็ก สามรถรับน้ าหนักขอจอได๎ดีจ านวน 2 ขา 
8.2 ท าการยึดจอรับภาพตามจุดที่ทางมหาวิทยาลัยฯก าหนดให ๎

 

3. เครื่องขยายเสียง ขนาด 120 วัตต์ + ล าโพง 4 ตู้ + ไมค์ 1 ตัว พร้อมติดต้ัง  จ านวน 3 ชุด 
    คุณลักษณะ 

3.1 เครื่องเสียง ขนาด 120 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 
3.1.1 เป็นเครื่องขยายเสียงและเครื่องผสมสัญญาณเสียง ก าลังขับเอาท์พุท 120 วัตต์ 
3.1.2 สามารถตํอสัญญาณ MIC ได๎ อยํางน๎อย 3 ชํอง พร๎อมโวลุํมควบคุมสัญญาณ 
3.1.3 สามารถตํอชํองสัญญาณ AUX  อยํางน๎อย 2 ชํอง พร๎อมโวลุํมควบคุมสัญญาณ 
3.1.4 มีชุดควบคุมเสียงของ input แยกแตํละตัว พร๎อมตัวแมํ (Master) อีก 1 ตัว 
3.1.5 มีระบบตัดสัญญาณเสียงที่ Mic 1 ซึ่งจะตัดสัญญาณ Input ตัวอื่นๆ ทันที 0-30 dB     เมื่อ
ระบบท างาน 
3.1.6 สามารถปรับทุ๎มแหลมได๎ +/- 10 dB 
3.1.7 ความถ่ีตอบสนอง 50-20,000Hz (+/3dB) 
3.1.8 Speaker Outout 4 โอห์ม(22V) , 100V , 70V 
3.1.9 คําความเฟี้ยนน๎อยกํวา 1% at 1 kHz, 1/3 rate power 
3.1.10 รับประกันคุณภาพไมํน๎อยกวํา 1 ปี และมีการส ารองอะไหลํไมํน๎อยกวํา 5 ป ี

3.2 ล าโพงติดผนังชนิด 2 ทาง ขนาด 30 วัตต์ จ านวน 4 ตู๎ 
3.2.1 เป็นล าโพงที่ออกแบบมาส าหรับยึดกับผนังหรือเพดานได ๎
3.2.2 เป็นล าโพงชนิด 2 ทาง 
3.2.3 มีก าลังขับ Maximum Input 30 วัตต์ และสามารถเลือกปรับขนาดวัตต์ได๎หลายระดับ 
3.2.4 สามารถตอบสนองความถ่ีได๎ไมํน๎อยกวํา 80 Hz-20,000 Hz 
3.2.5 มีคํา SPL ไมํน๎อยกวํา 90 dB ที่ ( 1W/1 M) 
3.2.6 มีความต๎านทานที่ 8 โอห์มและสามารถเลือกปรับใช๎งานเป็นแบบ Line 100 V และ 70 V ได ๎
3.2.7 มีขนาดของดอกล าโพงไมํน๎อยกวํา 12 เซนติเมตร และม ีTweeter  
3.2.8 มีขาแขวนล าโพงส าเร็จรูปติดมากับล าโพง 
3.2.9 รับประกันคุณภาพไมํน๎อยกวํา 1 ปี และมีการส ารองอะไหลํไมํน๎อยกวํา 5 ป ี

3.3 ไมโครโฟน พร๎อมสาย 10 เมตร  จ านวน 1 ตัว 
3.3.1 เป็นไมโครโฟนสาย แบบ ไดนามิค ( Dynamic ) 
3.3.2 ทิศทางการรับเสียงเป็นแบบ Unidirectional (cardioid) 
3.3.3 คําความต๎านทาน 600 โอห์ม 
3.3.4 คําความไวในการตอบสนอง -52 dBv 
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3.3.5 การตอบสนองความถ่ีในชํวง 80 Hz – 15 KHz 
3.3.6 มีสวิทช์ เปิด-ปิด ที่ตัวไมค์  
3.3.7 รับประกันสินค๎าเป็นเวลา 1 ป ี

3.4 งานติดตั้ง 
3.4.1 ปีกเหล็กยึดเครื่องขยายเสียงติดผนัง 
3.4.2 2 X Mono Phone Socket Panel พร๎อมกลํองลอยหน๎าห๎องเรียน 
3.4.3 2 X Mono Phone Plug พร๎อมกลํองลอยหน๎าห๎องเรียน 
3.4.5 สายไมค์จากกลํอง Inlet Mic ถึง Amp 2 input 
3.4.6 สายล าโพงใช๎ขนาด 16 AWG 
3.4.7 Wireway & อุปกรณ์งานติดตั้ง  

 

4. เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ + ล าโพง 2 ตู้ + ไมค์ 1 ตัว พร้อมติดตั้ง   จ านวน 1 ชุด 
   คุณลักษณะ 

4.1 เครื่องเสียง ขนาด 60 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 
4.1.1 เป็นเครื่องขยายเสียงและเครื่องผสมสัญญาณเสียง ก าลังขับเอาท์พุท 60 วัตต์ 
4.1.2 สามารถตํอสัญญาณ MIC ได๎ อยํางน๎อย 3 ชํอง พร๎อมโวลุํมควบคุมสัญญาณ 
4.1.3 สามารถตํอชํองสัญญาณ AUX  อยํางน๎อย 2 ชํอง พร๎อมโวลุํมควบคุมสัญญาณ 
4.1.4 มีชุดควบคุมเสียงของ input แยกแตํละตัว พร๎อมตัวแมํ (Master) อีก 1 ตัว 
4.1.5 มีระบบตัดสัญญาณเสียงที่ Mic 1 ซึ่งจะตัดสัญญาณ Input ตัวอื่นๆ ทันที 0-30 dB      
       เมื่อระบบท างาน 
4.1.6 สามารถปรับทุ๎มแหลมได๎ +/- 10 dB 
4.1.7 ความถ่ีตอบสนอง 50-20,000Hz (+/3dB) 
4.1.8 Speaker Outout 4 โอห์ม(15.5V) , 100V , 70V 
4.1.9 คําความเฟี้ยนน๎อยกํวา 1% at 1 kHz, 1/3 rate power 
4.1.10 รับประกันคุณภาพไมํน๎อยกวํา 1 ปี และมีการส ารองอะไหลํไมํน๎อยกวํา 5 ป ี

4.2 ล าโพงติดผนังชนิด 2 ทาง ขนาด 30 วัตต์ จ านวน 2 ตู๎ 
4.2.1 เป็นล าโพงที่ออกแบบมาส าหรับยึดกับผนังหรือเพดานได ๎
4.2.2 เป็นล าโพงชนิด 2 ทาง 
4.2.3 มีก าลังขับ Maximum Input 30 วัตต์ และสามารถเลือกปรับขนาดวัตต์ได๎หลายระดับ 
4.2.4 สามารถตอบสนองความถ่ีได๎ไมํน๎อยกวํา 80 Hz-20,000 Hz 
4.2.5 มีคํา SPL ไมํน๎อยกวํา 90 dB ที่ ( 1W/1 M) 
4.2.6 มีความต๎านทานที่ 8 โอห์มและสามารถเลือกปรับใช๎งานเป็นแบบ Line 100 V และ 70 V ได ๎
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4.2.7 มีขนาดของดอกล าโพงไมํน๎อยกวํา 12 เซนติเมตร และม ีTweeter  
4.2.8 มีขาแขวนล าโพงส าเร็จรูปติดมากับล าโพง 
4.2.9 รับประกันคุณภาพไมํน๎อยกวํา 1 ปี และมีการส ารองอะไหลํไมํน๎อยกวํา 5 ป ี

4.3 ไมโครโฟน พร๎อมสาย 10 เมตร  จ านวน 1 ตัว 
4.3.1 เป็นไมโครโฟนสาย แบบ ไดนามิค ( Dynamic ) 
4.3.2 ทิศทางการรับเสียงเป็นแบบ Unidirectional (cardioid) 
4.3.3 คําความต๎านทาน 600 โอห์ม 
4.3.4 คําความไวในการตอบสนอง -52 dBv 
4.3.5 การตอบสนองความถ่ีในชํวง 80 Hz – 15 KHz 
4.3.6 มีสวิทช์ เปิด-ปิด ที่ตัวไมค์  
4.3.7 รับประกันสินค๎าเป็นเวลา 1 ป ี

4.4 งานติดตั้ง 
4.4.1 ปีกเหล็กยึดเครื่องขยายเสียงติดผนัง 
4.4.2 2 X Mono Phone Socket Panel พร๎อมกลํองลอยหน๎าห๎องเรียน 
4.4.3 2 X Mono Phone Plug พร๎อมกลํองลอยหน๎าห๎องเรียน 
4.4.5 สายไมค์จากกลํอง Inlet Mic ถึง Amp 2 input 
4.4.6 สายล าโพงใช๎ขนาด 16 AWG 
4.4.7 Wireway & อุปกรณ์งานติดตั้ง  
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