เลขที่ ....../2558
ประกาศคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ ประจําหองเรียนและหองประชุม อาคาร 6 ชั้น
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย พรอมติดตั้ง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
-------------------------------------------

คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงคจะประมูลซื้อซื้อครุภัณฑ
โสตทัศนูปกรณ ประจําหองเรียนและหองประชุม อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย พรอมติดตั้ง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7 รายการ ตามรายการ ดังนี้
1. ครุภัณฑระบบเสียง-ภาพ หองประชุมใหญ ขนาด 180 ที่นั่ง
จํานวน 1 ชุด
2. ครุภัณฑระบบเสียง-ภาพ หองบรรยาย ขนาด 100 ที่นั่ง (6 หอง)
จํานวน 1 ชุด
3. ครุภัณฑระบบเสียง-ภาพ หองบรรยาย ขนาด 50 ที่นั่ง (2 หอง)
จํานวน 1 ชุด
4. ครุภัณฑระบบเสียง-ภาพ หองสัมมนา ขนาด 20 ที่นั่ง (12 หอง)
จํานวน 1 ชุด
5. ครุภัณฑระบบเสียง-ภาพ หองประชุมยอย ขนาด 18-20 ที่นั่ง (3 หอง) จํานวน 1 ชุด
6. ครุภัณฑระบบเสียงแบบเคลื่อนยาย
จํานวน 1 ชุด
7. ครุภัณฑสนับสนุนหองบรรยายและหองประชุม
จํานวน 1 ชุด
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุทปี่ ระมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปน
ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชและ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไม เ ป น ผู ไ ด รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม ย อมขึ้ น ศาลไทย เว น แต รั ฐ บาลของ
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิตและจําหนาย หรือตัวแทนจําหนาย ของพัสดุที่ประมูลซื้อและ
มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาครั้งนี้ในวงเงินไมนอยกวา 800,000.- บาท (แปดแสนบาท
ถวน) ในสัญญาเดียว และมีผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานภาคเอกชนที่
เชื่ อ ถื อ ได ไม เ กิ น 3 ป (นั บ แต วั น ประกาศประมู ล ซื้ อ ) โดยจะต อ งยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองผลงานมาแสดงเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาและกรณีเปนตัวแทนจําหนายตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายดวย
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเ ล็ กทรอนิ กส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบีย นในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ................................รอบประธานกรรมการ ลงชื่อ.............................กรรมการ

-28. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแต การรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
9. เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยเครงครัด
กําหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ .......................................
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ชั้น 4 อาคารการุณยสภา และแจงผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนใหผูประสงคจะเสนอราคา
ทุกรายทราบ ภายในวันที่ .........................................
ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ....-..... บาท
(...................................................) ไดที่ งานพัส ดุ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย
มหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช (ด า นหลั ง วชิ ร พยาบาล) สํ า นั ก งานตั้ ง อยู เ ลขที่ 131/5 ถนนขาว
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ........................... ถึงวันที่ ..................................
ระหวางเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2241 6500 ตอ 8411
โทรสาร 0 241 66521 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

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

(ลงชื่อ).............................................................
(..............................................)
ตําแหนง ...............................................................

ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ.................................รอบประธานกรรมการ ลงชื่อ............................กรรมการ

เอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ......./2558
จัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ ประจําหองเรียนและหองประชุม อาคาร 6 ชั้น
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย พรอมติดตั้ง จํานวน 7 รายการ
ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ลงวันที่ .....................................................
-------------------------คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงคจะประมูลซื้อครุภัณฑ
โสตทัศนูปกรณ ประจําหองเรียนและหองประชุม อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย พรอมติดตั้ง
จํานวน 7 รายการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (แบบ กวอ.009-2)
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (แบบ กวอ.011)
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปน
ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชและ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วั น ประกาศประมู ลซื้ อด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส หรือไม เป นผู กระทํ าการอั นเป นการขั ดขวางการแข งขั นราคา
อยางเปนธรรมในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.4 ไมเ ปนผู ได รับเอกสิ ทธิ์ หรือความคุ มกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไม ยอมขึ้นศาลไทย เว นแตรัฐ บาลของ
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิความคุมกันเชนวานั้น
ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ................................รอบประธานกรรมการ ลงชื่อ.............................กรรมการ

-42.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิตและจําหนาย หรือตัวแทนจําหนาย ของพัสดุที่ประมูลซื้อและ
มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาครั้งนี้ในวงเงินไมนอยกวา 800,000.- บาท (แปดแสนบาท
ถวน) ในสัญญาเดียว และมีผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานภาคเอกชนที่
เชื่ อ ถื อ ได ไม เ กิ น 3 ป (นั บ แต วั น ประกาศประมู ล ซื้ อ ) โดยจะต อ งยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองผลงานมาแสดงเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาและกรณีเปนตัวแทนจําหนายตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายดวย
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแต การรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
2.9 เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยเครงครัด
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ....................................รอบประธานกรรมการ ลงชื่อ.....................กรรมการ

-53.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) ตามแบบ กวอ. 011 (ภาคผนวก 23)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 1.5(1)
(4) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (แบบ กวอ.009-1)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(2)
(6) สําเนาหลักฐานการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย หรือตัวแทนจําหนายชวง หรือเปน
ผูผ ลิ ต กรณี ที่เป น ตั วแทนจํา หน ายช ว ง ใหแนบหลักฐานการแตงตั้งการเปน ตัว แทนจําหนายในแตล ะชว งให
ครบถวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(8) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่ นข อเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมู ลซื้อดวยระบบ
อิ เล็ กทรอนิ กส นี้ และหนั งสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้อและการจ างโดยการประมูลด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส โดยไม มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4..2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วันนับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะซื้อใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ใหเริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา รายการละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ หนังสือรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ ตาง ๆ ฯลฯ ใหถี่ถวนและ
เขาใจเอกสารการประมูลทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสาร
ประมูลซื้อ ตามเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ........./2558 “ ยื่นตอคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามโครงการ ในวันที่ ........................... ตั้งแตเวลา 08.00 น.
ถึงเวลา 12.00 น. ณ สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชั้น 4
อาคารการุ ณ ยสภา
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแ ลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ....................................รอบประธานกรรมการ ลงชื่อ.....................กรรมการ

-6คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาแต ล ะรายว า เป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ
ผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้ง
ตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กอนหรือในขณะ
ที่มีการเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส วา มีผูประสงคจ ะเสนอราคาหรือผู มีสิทธิ เสนอราคา กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะ
เสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และกรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ลงโทษผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน
3 วัน ทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ในกรณีที่ปรากฏวา มีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายรายจนไมอาจชี้ขาดไดระบบจะขยาย
เวลาออกไปอีก 3 นาทีโดยอัตโนมัติ และเมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมอาจชี้ขาดไดระบบจะขยายเวลาอัตโนมัติ
ไปอีกครั้งละ 3 นาทีจนกวาจะมีผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา กระบวนการ
เสนอราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให
ผู แ ทนผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาพบปะหรื อ ติ ดต อสื่ อสารกั บบุ คคลอื่ น และเมื่ อแก ไขข อขั ดข องแล ว จะให ดํ าเนิ น
กระบวนการเสนอราคาต อ ไป จากขั้ น ตอนที่ คา งอยู ภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ยั ง เหลื อก อ นจะสั่ง พั ก
กระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของ ไมอาจ
แกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดํา เนิน การประมูล ดว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิกส สงวนสิท ธิในการตัด สิน ใจ
ดําเนินการใด ๆ ระหวางการประมูลฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
3,798,432.59 บาท (สามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันสี่รอยสามสิบสองบาทหาสิบเกาสตางค)
ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ....................................รอบประธานกรรมการ ลงชื่อ.....................กรรมการ
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ทั้งปวงไวดวยแลว

(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย

(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประมูลฯ และจะตองเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 6,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอราคา
ครั้งถัด ๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดราคาแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ลงลายมือชื่อยืนยันราคาในแบบ กวอ. 007 ตอประธานคณะกรรมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ราคาที่
ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู มี สิ ทธิ เสนอราคาที ่ไ ดร ับ คัด เลือ กใหเ ปน ผู ช นะการเสนอราคา ตอ งรับ ผิด ชอบ
คาใชจายในการจัดประมูล ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่....................................ตั้ งแตเวลา
11.00 น. เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (แบบ กวอ.004)
ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอ
ราคาอิเล็กทรอนิกสตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
5. หลักประกันซอง
ผู ประสงค จะเสนอราคาตอ งวางหลัก ประกัน ซองพรอ มกับ การยื ่น ซองขอ เสนอดา นเทคนิค
จํานวน 189,922.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่ นเกาพันเการอยยี่สิบสองบาทถวน) โดยหลั กประกันซอง
จะตองมีระยะเวลาค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย)
โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ าประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุน หรื อ บริ ษั ทเงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย หรื อบรรษั ท เงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)
ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ....................................รอบประธานกรรมการ ลงชื่อ.....................กรรมการ

-85.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกั นซองตามขอนี้ มหาวิทยาลั ยนวมินทราธิร าช จะคื นใหผูประสงค จะเสนอราคาหรื อ
ผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจาก
ขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวมต่ําสุด ซึ่งไดรวมคาติดตั้งและรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนิน การประมูล ดว ยระบบอิเ ล็กทรอนิกสจ ะไมรับ พิจ ารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอ
ราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูล
ซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเทานั้น
6.3 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดย
ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราชมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื ่อ ประโยชนข องมหาวิท ยาลัย นวมิน ทราธิร าชเปน สํ า คัญ และใหถ ือ วา การตัด สิน ของมหาวิท ยาลัย
นวมินทราธิราชเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยนวมินทริราช จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคา
เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอ
ราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือ มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชจะใหสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถ
ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ....................................รอบประธานกรรมการ ลงชื่อ.....................กรรมการ

-9ดํ า เนิ น งานตามการประมู ล ซื้ อ ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห เ สร็ จ สมบู ร ณ หากคํ า ชี้ แ จงไม เ ป น ที่ รั บ ฟ ง ได
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประมู ล ซื้ อ ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ว า
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผู มีผลประโยชนรว มกันระหวางผูมีสิ ทธิเสนอราคากับผู ใหบริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน
5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ 1.4 จะตองสงแผนดําเนินงาน ตามขอ 4.2 ให
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ไดใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็ คที่ ธ นาคารสั่ งจ า ย ให แ ก มหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช (คณะพยาบาลศาสตร
เกื้อการุณย) โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนั งสื อค้ํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนั งสื อค้ํ าประกั น ดังระบุใน
ขอ 1.5 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ 10 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาคาจางตาม
สัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา .......... ป........... เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชไดรับมอบงาน โดยผูขายตองรีบ
จัดการซอมแซม แกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ....................................รอบประธานกรรมการ ลงชื่อ.....................กรรมการ

- 10 10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายรับของเงินกองทุนมหาวิทยาลัย
เปนจํานวนเงิน 3,136,200.00 บาท (สามลานหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองรอยบาทถวน) และเงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย เปนจํานวนเงิน 662,232.59 บาท
รวมเปนเงิน 3,798,432.59 บาท เงินกูจาก.......………….…...........และเงินชวยเหลือจาก...........................................
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อหนวยงานไดรับอนุมัติเงินเงินกองทุน
มหาวิทยาลัย เปนจํานวนเงิน 3,136,200.00 บาท (สามลานหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองรอยบาทถวน)
และเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย เปนจํานวนเงิน
662,232.59 บาท รวมเปนเงิน 3,798,432.59 บาท เงินกูจากจาก…………………………..และเงินชวยเหลือ
จาก…………….………………………...แลวเทานั้น
ราคากลางของงานจัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ ประจําหองเรียนและหองประชุม อาคาร
6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย พรอมติดตั้ง ในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงิน
ทั้งสิ้น 3,798,432.59 บาท (สามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันสี่รอยสามสิบสองบาทหาสิบเกาสตางค)
10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและได
ตกลงซื้อตามรายการประมูลซื้ อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานซื้ อ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบ ริการรับ ขนไดตามที่รั ฐมนตรี วาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับ ตั้ งแต วั น ที่ผูรั บ จ างสั่ ง หรื อซื้อของจากตางประเทศ เวน แตเปน ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ เรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรื อไทย ซึ่ งจะต องได รั บ อนุ ญ าตเช น นั้ น ก อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน ของที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
10.3 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได ยื่ น เอกสารการประมู ล ซื้ อ ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต อ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ
(7) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ....................................รอบประธานกรรมการ ลงชื่อ.....................กรรมการ

- 11 13.4 ผูมีสิทธิ เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย นวมินทราธิร าชไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญ ญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกําหนด ดังระบุไวในขอ 7 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวาดวยการพัสดุ
10.5 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอธิการบดี
(ลงชื่อ)…………………………………..…………………
(...........................................................)
ตําแหนง...............................................................

ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ....................................รอบประธานกรรมการ ลงชื่อ.....................กรรมการ

บัญชีเอกสารสวนที่ 1
1. ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไมเกิน
1 ป จนถึงวันเสนอราคา
จํานวน .................แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
จํานวน ..................แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
จํานวน ..................แผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไมเกิน
1 ป จนถึงวันเสนอราคา
จํานวน ...................แผน
หนังสือบริคณหสนธิ
จํานวน ..................แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
จํานวน ..................แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ
จํานวน ..................แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
จํานวน ..................แผน
2. ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
จํานวน ...................แผน
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
จํานวน ..................แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน .................แผน
3. ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา
จํานวน ...................แผน
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ...............แผน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
จํานวน ...............แผน
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไมเกิน
1 ป จนถึงวันเสนอราคา
จํานวน ..................แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
จํานวน .................แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
จํานวน ................แผน
/ บริษัทจํากัด...
1................................ประธานกรรมการ 2.............................รองประธานกรรมการ 3..........................กรรมการ

-2- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไมเกิน
1 ป จนถึงวันเสนอราคา
จํานวน ................แผน
หนังสือบริคณหสนธิ
จํานวน .................แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
จํานวน .................แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ
จํานวน .................แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
จํานวน ..................แผน
4. อื่น ๆ (ถามี)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .................................................... ผูประสงคจะเสนอราคา
(......................................................)

1.................................ประธานกรรมการ 2.............................รองประธานกรรมการ 3.............................กรรมการ

บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน....................แผน
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ทําการแทน
จํานวน....................แผน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
จํานวน....................แผน
4. ใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
จํานวน....................แผน
5. หลักประกันซอง
จํานวน....................แผน
6. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน....................แผน
7. สําเนาหลักฐานการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย หรือตัวแทนจําหนายชวง
จํานวน....................แผน
8 ใหแนบหลักฐานการแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนายในแตละชวงใหครบถวน จํานวน..................แผน
9. เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
จํานวน..................แผน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .......................................................... ผูประสงคจะเสนอราคา
(..........................................................)

1................................ประธานกรรมการ 2.............................รองประธาน.กรรมการ 3...............................กรรมการ

บทนิยาม
“ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช เปนผูมีสว นไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขา
เสนอราคาจางในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแก
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ
ผูมีอํานาจในการดําเนิ นงานในกิจ การของบุคคลธรรมดาหรือของนิ ติบุคคลรายหนึ่งมี อํานาจหรือสามารถใช
อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคา
ให แกมหาวิ ทยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช และผูใหบ ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสในการประมูล จางดว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
(2) มี ความสั มพั นธ กันในเชิ งทุ น โดยผูเปนหุนสวนในห างหุนสวนสามัญหรื อผู เป นหุ นส วนไม จํากั ด
ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนใน
หา งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด หรือเปน ผูถือหุน รายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
อี ก รายหนึ่ ง หรื อ หลายรายที่ เ สนอราคาให แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช และผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา
(ก) กรณีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดวยกัน หมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือ
บางขนาด
(ข) กรณีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุน
เกินกวารอยละหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนด
สําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพั นธกัน ในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุ นสวน ผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยนวิมนทราธิราช และ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคล
ดังกลาว
ในกรณี…
1...............................ประธานกรรมการ 2.............................รองประธานกรรมการ 3............................กรรมการ

-2ในกรณีบุ คคลใดใชชื่ อบุ คคลอื่ นเปน ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริง
ของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยนวมินทราราช ในการประมูลจางดวยระบบ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส ค ราวเดี ย วกั น ให ถื อว า ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาหรือ ผูมีสิ ทธิเ สนอราคาหรือ ผูเสนองานนั้น มี
ความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผูมีสิทธิเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปด
โอกาสใหมกี ารแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการเสนอราคาตอ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไมวาจะกระทําโดยการ
สมยอมกัน หรือโดยการให ขอใหหรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดย
ทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทํา
สัญญากับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความ
ไดเปรียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

..........................................................................
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แบบ กวอ.011 (ภาคผนวก 23)
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หนังสื อแสดงเงื่ อนไขนี้ เป นหนังสื อที่จั ดทําขึ้ นเปน 3 ฝาย ระหวางคณะพยาบาลศาสตร
เกื้ อการุณย มหาวทิย าลัย นวมิน ทราธราช โดย.....................................................................................
ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ผูรับบริการ”
โดย............................................................................................................................(ชื่อบริษัทตลาดกลาง)
ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส” ฝายหนึ่ง และ (ระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด , บริษัทมหาชน ,
หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) .............................................................................................................................................
โดย...............................................................…..................................................................... ซึ่งตอไปนี้เรียกวา
“ผูมีสิทธิเสนอราคา” อีกฝายหนึ่ง
ทั้ง 3 ฝายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และ วิธีปฏิบัติในการเขารวมประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. วัตถุประสงคและขอบเขต
ผูรับบริการประสงคจะเปดทําการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายละเอียดขอกําหนดหรือ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทริราช เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ
ประจําหองเรียนและหองประชุม อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตรเกือการุณย พรอมติดตั้ง มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช เลขที่ .............../2558 ลงวันที่ .....................................................และผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสมีความประสงคจะใหบริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส โดยตกลงดําเนินการตามรายละเอียด
กฎเกณฑในการใหบริการตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
และผูที่ไดรับแจงใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ ประจําหองเรียนและหองประชุม อาคาร 6 ชั้น
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย พรอมติดตั้ง คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย ตามประกาศ คณะพยาบาล
ศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่............./2558 ลงวันที…่ …………………. จะตองไปเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ขางตน
2. ขอกําหนดอื่น
2.1 หนาที่ของผูมีสิทธิเสนอราคา
2.1.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดยตองสง
ผูแทนเขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนไดแตสามารถถอดถอนผูแทนบางคนดวย
เหตุใดเหตุหนึ่งได
2.1.2 เมื่อการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ผูเสนอราคาคนใดคนหนึ่งของ
ผูมีสิ ทธิ เสนอราคาแตล ะรายที่มาลงทะเบี ยนเพื่อเข าสู กระบวนการเสนอราคา ลงนามยื นยั นการเสนอราคา
ตามแบบ กวอ.007 ที่กรรมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนํามามอบให ณ หองเสนอราคาที่ผูมีสิทธิเสนอราคา
ประจําอยู จึงจะสามารถออกจากหองเสนอราคาได
2.1.2 เมื่อการ...
1..............................ประธานกรรมการ 2................................รองประธานกรรมการ 3...............................กรรมการ

-2-

2.1.2 เมื่อการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ผูเสนอราคาคนใดคนหนึ่งของ
ผูมีสิ ทธิ เสนอราคาแตล ะรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคา
ตามแบบ กวอ.007 ที่กรรมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนํามามอบให ณ หองเสนอราคาที่ผูมีสิทธิเสนอราคา
ประจําอยู จึงจะสามารถออกจากหองเสนอราคาได
2.1.3 ผูมีสิทธิเ สนอราคาตองทําการศึกษาประกาศการประมูลของผูรับ บริการและตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั้งตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง( www.gprocurement.go.th) และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้
2.1.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการศึกษาระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีประมูลดวย
ระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส พ.ศ. 2549 ที่ แสดงไวในเว็บ ไซตของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) หรื อ
เว็บไซตของของกลุมงานราชกิจจานุเบกษา เลขาคณะรัฐมนตรี ( www.ratchakitcha.soc.go.th)
2.2 การริบหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา
ใหผูรับบริการริบหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา ในอัตรารอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไข ดังนี้
2.2.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
2.2.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไมLOG IN เขาสูระบบ
2.2.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ กวอ.
กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูลฯ หรือเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid)
แตละครั้งที่เสนอลดราคานอยกวา 6,000.- บาท
2.2.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ กวอ.007 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา
2.3 คาธรรมเนียมการประมูลฯ
ผูมีสิทธิเ สนอราคาที่ไดรับ การคัดเลือกจากผูรั บบริการใหเ ปน ผูชนะการเสนอราคาตองจาย
ชําระคาใชจายในการจัดการประมูลฯ ใหกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เปนจํานวนเงิน............................
บาท (………………………………..............................................)
(รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) โดยจายชําระงวดเดียวภายใน
ตัวอักษร
30 วัน นับแตไดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ

2.4 การอุทธรณ...
1.............................ประธานกรรมการ 2...............................รองประธานกรรมการ 3................................กรรมการ

-32.4 การอุทธรณการเสนอราคา
กรณีที่ผูมีสิ ทธิเสนอราคาที่ เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับ ผลการพิจ ารณาของ
หัวหนาหนวยงาน ใหอุทธรณตอคณะกรรมการวาดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (กวอ.) ภายใน 3 วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับแจง และ กวอ. จะพิจารณาใหเสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งในระหวางนี้จะดําเนินการขั้นตอนตอไป
มิได
ทั้งนี้ หากผูมีสิทธิเสนอราคาไดอุทธรณในสวนที่เกี่ยวของกับระบบหรือขอมูลการเสนอราคา
ประมู ล ของผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส จ ะนํ า ส ง ข อ มู ล จาก
ฐานขอมูลกลางของเครื่องแมขาย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลตอผูรับบริการเทานั้น
2.5 การสงวนสิทธิ์ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
2.5.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ตองการเสนอราคาในชวงสุดทายของการประมูลควรทําการเสนอราคา
กอนเวลาสิ้นสุดการประมูลอยางนอย 1 นาที ทั้งนี้เพื่อเปนการเผื่อเวลาสําหรับการเดินทางของขอมูลที่เขาสู
ระบบ Server
2.5.2 จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานขอมูลกลางจากเครื่องแมขาย
(Log file) เปนหลักฐานแสดงการเสนอราคาเทานั้น
ทั้ง 3 ฝาย ไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับ
นี้รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน เอกสารการประมูล เปนตน จึงไดลงนามพรอมทั้งประทับตราบริษัท
(ถามี) ไวเปนหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเขารวมการประมูลฯ ในวันและเวลาดังกลาว
ชื่อ

......................................................... ผูรับบริการ
(……………………………...…………………..)
ตําแหนง .........................................................
0

1

ชื่อ .......................................................... ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
(......................................................)
ตําแหนง ..........................................................
2

3

ชื่อ .......................................................... ผูมีสิทธิเสนอราคา
(......................................................)
ตําแหนง ..........................................................
4

1................................ประธานกรรมการ 2.............................รองประธานกรรมการ 3................................กรรมการ

แบบ กวอ.009 - 2 (ภาคผนวก 19)
แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เรียน ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1. ขาพเจา..................................................................................(ชี่อบริษัท/หาง/รานของผูเสนอราคา)
อยูเลขที่.....................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...............................................โทรศัพท...............................................
โดย...................................................................................................................................................ผูลงนามขางทายนี้
ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี)
เลขที่......................../2558 โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจา
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน............................................................................................................
ตามขอกําหนดที่เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา........................วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย และคณะพยาบาล
ศาสตร เ กื้อการุ ณย มหาวิ ทยาลัย นวมิ น ทราธิร าช อาจรับ คําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล า ว หรือระยะเวลาที่ได ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่คณะพยาบาลศาสตร เ กื้อการุณย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรองขอ
4. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที หรือทันที่ที่ไดรับแจงจากคณะ
พยาบาลศาสตรเกื้อการุณยวา ใหเริ่มทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงานตามเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยถูกตองภายใน............................วัน นับถัดจาวันเริ่มทํางานตามสัญญา
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขาพเจา
รับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจาง แนบทายเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกับ
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือให
ไปทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 7 ของเอกสารการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหแกมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย) กอนหรือขณะที่
ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละหา ( 5%) ของราคาตามสัญญา เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
โดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมใหมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช ริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหาย
ใดที่อาจมีแกมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีสิทธิจะยกเลิกการประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสก็ได
6. ขาพเจายอมรับวา คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไมมีความผูกพันที่จะ
รับคําเสนอนี้ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพันแหง
คําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ.....................................................................................................................................
เพื่อเปนหลักประกันซองเปนจํานวนเงิน......................................................................บาท มาพรอมกันนี้
1................................ประธานกรรมการ 2.............................รองประธานกรรมการ 3................................กรรมการ

-28. ขาพเจาไดต รวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นในการประมูลจ างดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไมตองรับผิดชอบ
ใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
9. การยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และ
ปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิดกันคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล
หรือกับหางหุนสวน บริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่.............. เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ...............................................................
(....................................................)
ตําแหนง.......................................................
ประทับตรา (ถามี)

1................................ประธานกรรมการ 2..............................รองประธานกรรมการ 3.............................กรรมการ

(ราง)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ ประจําหองเรียนและหองประชุม อาคาร 6 ชั้น
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย พรอมติดตั้ง จํานวน 7 รายการ
---------------------------1. ความเปนมา
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย ไดดําเนินการจางเหมากอสรางอาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร
เกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อเปนอาคารเรียนของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งแลวเสร็จและสงมอบ
อาคาร ปลายป พ.ศ. 2556 มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 10,009 ตารางเมตร ประกอบดวยหองประชุมใหญ
ชั้น 4 ขนาด 180 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง (หอง 6409) หองบรรยายของ ขนาด 100 ที่นั่ง บริเวณ ชั้น 2 – 3
จํานวน 6 หอง (หอง 6205, 6211, 6212, 6305, 6311 และหอง 6312) หองบรรยาย ขนาด
50 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง (หอง 6505 หอง 6506) หองสัมมนา ขนาด 20 ที่นั่ง จํานวน 12 หอง
(หอง 6206, 6207, 6208, 6306, 6307, 6308, 6404, 6405, 6406, 6507, 6508 และหอง
6509) และหองประชุมยอย ขนาด 18 – 20 ที่นั่ง จํานวน 3 หอง (หอง 6M01, 6204 และหอง 6304)
นอกนั้นเปนพื้นที่หองโถง ชั้น 1 และหอพักนักศึกษา บริเวณ ชั้น 6 และจะเปดใชอาคารเพื่อการเรียน
การสอน และการจัดประชุมทางวิชาการ เมื่อไดดําเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารพรอมติดตั้ง
ระบบเสียงและภาพภายในหองเรียนและหองประชุม เสร็จเรียบรอยแลว
2. วัตถุประสงค - เพื่อจัดหาระบบเสียงและภาพพรอมติดตั้งภายในหองเรียน และหองประชุม อาคาร 6 ชั้น
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย พรอมติดตั้ง จํานวน 7 รายการ สําหรับใชเปนวัสดุโสตทัศนูปกรณเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอนของภาควิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรของนักศึกษาพยาบาล ทั้ง 4 ชั้นป
3. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือ
ไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
กรุงเทพมหานครและ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันที่ประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิตและจําหนาย หรือตัวแทนจําหนาย ของพัสดุที่ประมูลซื้อ
และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาครั้งนี้ในวงเงินไมนอยกวา 800,000.- บาท (แปดแสน
บาทถวน) ในสัญญาเดียว และมีผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
ภาคเอกชนที่เชื่อถือได ไมเกิน 3 ป (นับแตวันประกาศประมูลซื้อ) โดยจะตองยื่นหนังสือรับรองผลงานมา
แสดงเพื่อประกอบการพิจารณาและกรณีเปนตัวแทนจําหนายตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายดวย
ลงชื่อ........................ประธานกรรมการ ลงชื่อ.............................รองประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................กรรมการ

-26. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป น คู สั ญ ญากั บ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต การรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมี
มูลคา ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
9. เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยเครงครัด
4. คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภณ
ั ฑโสตทัศนูปกรณ ประจําหองเรียนและหองประชุม อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร
เกื้อการุณย พรอมติดตั้ง จํานวน 7 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
1) ครุภัณฑระบบเสียง-ภาพ หองประชุมใหญ ขนาด 180 ที่นั่ง
จํานวน 1 ชุด
2) ครุภัณฑระบบเสียง-ภาพ หองบรรยาย ขนาด 100 ที่นั่ง (6 หอง)
จํานวน 1 ชุด
3) ครุภัณฑระบบเสียง-ภาพ หองบรรยาย 50 ที่นงั่ (2 หอง)
จํานวน 1 ชุด
4) ครุภัณฑระบบเสียง-ภาพ หองสัมมนา 20 ที่นั่ง (12หอง)
จํานวน 1 ชุด
5) ครุภัณฑระบบเสียง-ภาพ หองประชุมยอย 18 - 20 ที่นั่ง (3 หอง)
จํานวน 1 ชุด
6) ครุภัณฑระบบเสียงแบบเคลื่อนยาย
จํานวน 1 ชุด
7) ครุภัณฑสนับสนุนหองบรรยายและหองประชุม
จํานวน 1 ชุด
4.1 คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป
1. ครุภัณฑพรอมติดตั้งระบบเสียง - ภาพ หองประชุมใหญ 180 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
1) ไมโครโฟนแบบมีสาย
จํานวน 2 ตัว
2) ชุดไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ
จํานวน 2 ตัว
3) เครื่องผสมสัญญาณเสียง 16 ชอง
จํานวน 1 เครื่อง
4) เครื่องกําจัดเสียงยอนกลับ
จํานวน 1 เครื่อง
5) เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียงสเตอริโอ
จํานวน 1 เครื่อง
6) เครื่องขยายเสียงขนาด 300 + 300 วัตต
จํานวน 2 เครื่อง
7) ลําโพง 2 ทาง ขนาด 250 วัตต
จํานวน 4 ตัว
8) ลําโพงมอนิเตอรหองควบคุม
จํานวน 2 ตัว
9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง
10) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทะแยงมุม 200 นิ้ว
จํานวน 1 จอ
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-311) จอภาพ แอล อี ดี ขนาด 55 นิ้ว (LED TV)
12) จอภาพ แอล อี ดี ขนาดไมนอยกวา 42 นิ้ว (LED TV)
13) ชุดคอมพิวเตอรสําหรับการบรรยาย
14) เครื่องฉายภาพสามมิติ
15) อุปกรณสลับสัญญาณภาพคอมพิวเตอร
16) อุปกรณกระจายสัญญาณวีดีโอ
17) อุปกรณสลับสัญญาณวีดีโอ
18) งานติดตั้งพรอมเดินทอรอยสายรวมอุปกรณพรอมทดสอบ
ระบบภาพและเสียง อุปกรณและคอนเนคเตอร
19) ตูจัดเก็บอุปกรณ ระบบเสียง พรอม Breaker อุปกรณภายใน
20) ชุดรีโมทสายควบคุมโปรเจคเตอรจากหองควบคุม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
2
1
1
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
ชุด
ชุด
ชุด
งาน

จํานวน 1 ใบ
จํานวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป
1) ไมโครโฟนแบบสาย จํานวน 2 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนไมโครโฟนชนิด Dynamic หรือชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา
- มีรูปแบบของการรับเสียง (Polar Pattern) เปนแบบ Unidirectional (cardioids) หรือดีกวา
- มีความตานทานไมเกิน 600 โอหม
- สามารถตอบสนองความถี่เสียงไดไมแคบกวา 100 Hz - 12 KHz
- สายสัญญาณยาวไมนอยกวา 10 เมตร
2) ชุดไมโครโฟนไรสายแบบมือถือพรอมเครื่องรับ จํานวน 2 ตัว
ประกอบดวย
เครื่องรับ จํานวน 2 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- ความถี่ในการรับสัญญาณ ระบบ UHF หรือดีกวา
- สามารถเลือกความถี่การใชงานไดไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ
- ระบบการรับสัญญาณแบบ Double Super-Heterodyne หรือดีกวา
- ความไวในการรับสัญญาณ 90 เดซิเบล หรือดีกวา
- อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 104 เดซิเบล
- ความเพี้ยนฮารโมนิค 1 % หรือดีกวา
เครื่องสง (ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ) จํานวน 2 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- ใชในยานความถี่ UHF หรือดีกวา
- สามารถเลือกความถี่ในตัวไดไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ
- หัวไมโครโฟนแบบ ELECTRET CONDENSER หรือดีกวา
- มีคาสัญญาณอินพุทสูงสุดไมนอยกวา 126 dB SPL
- ใชแบตเตอรรี่ขนาด 1.5 โวลท (AA) หรือดีกวา
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-43) เครื่องผสมสัญญาณเสียง 16 ชอง จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- มีชองตอสัญญาณเขา จํานวนไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ (8 โมโน + 4 สเตริโอ)
- มีดิจิตอลเอฟเฟค SPX ในตัวไมนอยกวา 24โปรแกรมพรอมสามารถปรับแตงคา Parameter ได
- มีชองตอแบบ USB สําหรับเชื่อมสัญญาณเขาและออก กับคอมพิวเตอร
- มีวงจรภาคปรีแอมปแบบ D-PRE (Invert Darlington Circuit) หรือดีกวา
- ชองสัญญาณโมโน Ch 1 - Ch 8 มีปุมปรับคอมเพรสเซอรแบบ One-Knob Compressor
(Comp)
- ภาคจายไฟเปนแบบ Universal Power Supply หรือดีกวา
- ตัวถังแทนเครื่องทํามาจากโลหะ ทั้งดานบน และดานลาง
- มีการตอบสนองความถี่ :+0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) หรือดีกวา
- มีคาความผิดเพี้ยนทางฮารโมนิค (THD)
:0.03 % @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz)
หรือดีกวา
- มีชองตอสัญญาณออก : ST (L/R), Group (4), AUX Send (4), Monitor Out (L/R)
- มีชองตอสัญญาณเขา :ขั้วตอแบบ XLR / Phone Jack ชองตอสัญญาณเขา ที่ 1 ถึง 8
- มีชองเชื่อมตอ USB :USB Audio Class 2.0 compliant
- มี Phantom Power (พรอมสวิตช) : +48 Vdc
- มีชวงความถี่ของแชนแนลอีคิว :3 ชวง (LOW/MID/HIGH)
- มีการรบกวนระหวางชองสัญญาณ : -78 dB (ที่ 1 kHz)
- ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรอง หรือหนังสือแตงตั้งจากผูผลิต หรือผูนําเขาสินคา
ภายในประเทศอยางถูกตอง
- มีหนังสือสํารองอะไหลสินคา ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งออกจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทน
จําหนายในประเทศไทย
4) เครื่องกําจัดเสียงยอนกลับ
จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องปองกันเสียงยอนกลับ (Feedback Suppression)
- มีชอง Programmable Filters ไมนอยกวา 24 ชอง
- มีไฟ LED แสดงผล Filters ไมนอยกวา 24 ดวง
- ชองสัญญาณเชื่อมตอขาเขาเปนแบบ XLR หรือดีกวา
- ชองสัญญาณเชื่อมตอขาออกเปนแบบ XLR หรือดีกวา
- มีคา Sample Rate ที่ 48 KHz หรือดีกวา
5) เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียง
จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- การปรับแตงเสียงแบบ Dual Channel 31 BAND หรือดีกวา
- มีคา 1/3 octave channel
- มีการตอบสนองความถี่ 20 Hz~ 20 KHz หรือดีกวา
- ใชไดกับไฟ 220 VAC 50/60 Hz
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-56) เครื่องขยายเสียง
จํานวน 2 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องขยายเสียงชนิดสเตอริโอ
- มีกําลังขยายไมนอยกวา 300 + 300 วัตต ที่ 8 โอหม
- มีกําลังขยายไมนอยกวา 425 + 425วัตต ที่ 4 โอหม
- มีอัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณเสียงรบกวน (20Hz-20kHz) 100 dB
- มีคาความเพี้ยน THD < 0.05% ที่ 8 โอหม
- ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 20Hz-20kHz
- มีคาความตานทานทางอินพุทไมนอยกวา 20 กิโลโอหม (Balanced)
- มีคา Damping Factor ไมนอยกวา 100
- มีคา Dynamic Headroom ( 4 โอหม ) 2 dB
- มีคา Input Sensitivity ไมนอยกวา 1.2Vrms
- มีชองตอสัญญาณ INPUT ใหเลือกใชงานไมนอยกวา 3 แบบ
- มีสวิทซปรับเลือก Crossover อยูดานหลังเครื่อง
- สามารถปรับเปลี่ยนการทํางานจากระบบ Stereo Mode เปนระบบ Subwoofer / Satellite
ได หรือดีกวา
- มีระบบปองกันเครื่องขยายเสียงและลําโพง ( GuardRai) ชวยเพิ่มอายุการใชงาน
- มีสวิทซปด-เปดอยูดานหนาเครื่องพรอมมีไฟแสดงสถานการทํางานของเครื่อง
- มีระบบ PROTECTION ปองกันความเสียหายของเครื่อง
- มีหนังสือการสํารองอะไหลเวลาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งออกจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทนจําหนาย
ในประเทศไทย
7) ลําโพง 2 ทาง ขนาด 250 วัตต
จํานวน 4 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนตูลําโพง 2 ทาง
- มีการตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 65 Hz ถึง 20 kHz หรือกวางกวา
- รับกําลังขับ 250 วัตต หรือมากกวา
- มีความตานทาน 8 โอหม
- มีความไว ที่ 1 วัตต, 1 เมตร 95 dB SPL หรือดีกวา
- สวนประกอบ ตัวขับเสียงแหลมขนาด 1 นิ้ว , ตัวขับเสียงต่ํา ขนาด 12 นิ้ว หรือดีกวา
8) ลําโพงมอนิเตอรสําหรับหองควบคุม
จํานวน 2 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนลําโพงชนิด 2 ทาง, มีภาคขยายในตัว
- ความถี่ตอบสนองไมนอยกวา 65Hz - 20kHz
- ขนาดของกําลังวัตต ไมนอยกวา 20W
- คาอัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 80 dB
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-69) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง
มีรายละเอียด ดังนี้
- สามารถฉายภาพไดขนาดใหญ 30 - 300 นิ้ว ระยะตั้งเครื่อง 691 มม. – 11,643 มม.
- ความละเอียดของภาพ XGA (1,024 x 768 pixels)
- ใหความสวางภาพถึง 5,500 Lumens ใชหลอดชนิด 270W x 1 อายุการใชงาน
5,000 ชม. (Standard) 7,000 ชม.( ECO Mode)
- ใชแผง Transparent LCD Panels ขนาด 0.63” ( x 3 Panel ,R/G/B ) อัตราสวน 4:3
- อัตราความคมชัด ( Contrast Ratio ) 5,000:1
- มีการกระจายแสง (Uniformity) 85%
- ใชเลนสประเภท Manual Zoom/ Focus กําลังขยาย 1.6 เทา (throw ratio: 1.2 – 1.9:1
- ขนาดตัวเครื่อง 389 (W) x 125 (H) x 332 (D) mm. น้ําหนักเครื่อง 4.9 kg.
- มีระบบการแกไข Keystone ในแนวตั้ง +/- 35 องศา ในแนวนอน +/-35 องศาและสามารถ
แกไขมุมทั้ง 4 ดาน (+/-35 องศาในโหมด Auto)
- มีระบบปรับเลนสขึ้นลงดวยระบบ (manual lens shift) +/- 40%
- แผนกรองอากาศ (Filter) มีอายุการใชงานไดมากสุดถึง 7,000 ชั่วโมง
- มีลําโพงในตัว 1 ชุด กําลังขยาย 10W Mono
- มีระบบ Automatic Frequency Control โดยมีชวงความถี่
 จากสาย VGA H Sync : 15-91 kHz V Sync : 24-100 Hz Dot Clock
162 MHzหรือต่ํากวา
 จากสาย HDMI H Sync : 15-91 kHz V Sync : 24-100 Hz Dot Clock 25162 MHz
- มีคําสั่งพิเศษ
 Direct Power Off
 Easy Remote Monitoring and Control over LAN
 Color board and Blackboard mode
 Daylight View Function
 Lens Shift Function (Vertical)
 Easy Lamp/ Air Filter Replacement
- มีชองสัญญาณ ดังนี้
 Computer 1 : D-sub 15pin x 1 for input
 Audio In 1: M3 x 1 (L,Rx1)
 Computer 2 : D-sub 15pin x 1 for input/output
 Audio In 2: M3 x 1 (L,Rx1)(Mic)
 Audio In 3: M3 x 1 (L,Rx1)
 Video Input : Pin jack x1
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-7 Audio Out : M3 x 1 (L,Rx1)
 HDMI 19pin x 2(Deep Color, compatible HDCP)
 Serial In: D-sub 9pin x 1 (For RS-232C)
 LAN: RJ-45 x1
- ระบบไฟฟา 100 V - 240 V AC (auto voltage)
- มีเอกสารรับรอง ISO 9001 และหรือ ISO 14001
- มีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูจัดจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต
- สินคาที่เสนอขายตองมีใบประกันคุณภาพจากบริษัทตัวแทนในประเทศไทย เทานั้น
- ยี่หอสินคาที่เสนอขายตองมีตัวแทนจําหนาย หรือสาขา ในประเทศไทย
- มีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล 5 ป รับประกันคุณภาพสินคา 2 ป (ยกเวนหลอดภาพ
รับประกันไมนอยกวา 1 ป หรือ 1,000 ชั่วโมง สุดแตอยางใดจะหลังสุด)
10) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทะแยงมุม 200 นิ้ว
จํานวน 1 จอ
มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนจอรับภาพชนิดยึดติดผนัง ตองมีขนาดไมนอยกวา 200 นิ้ว
- กลองจอรับภาพทําดวยวัสดุเหล็กอยางดี ใหความแข็งแรงทนทาน
- ควบคุมการขึ้นลงของจอรับภาพ และมวนเก็บดวยมอเตอรไฟฟา
- ปรับความสูงของจอ จากการเลื่อนจอ ขึ้น – ลง ไดทุกตําแหนง และหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเลื่อน
ขึ้นสุด และ ลงสุด
- ควบคุมการขึ้นลงของจอรับภาพดวย รีโมทมีสายและไรสายได (เปนอุปกรณมาตรฐาน)
- รีโมทไรสายสงสัญญาณโดยคลื่นวิทยุ ทําใหใชงานไดอยางสะดวก โดยคลื่นความถี่ของรีโมทแตละ
ตัวจะแตกตางกัน เพื่อปองกันความยุงยากในการใชงาน
- สามารถติดตั้งจอไดทั้งแบบแขวนเพดานหรือยึดติดกับผนัง
- เนื้อจอสีขาวทําจากวัสดุ Fiber ใหความเนียนเรียบ สามารถปองกันเชื้อรา ปองกันการติดไฟ
และทําความสะอาดได
- เนื้อจอเปนชิ้นเดียวไมมีรอยตอ มีขอบจอสีดําและดานหลังจอเคลือบสีดํา
11) จอรับภาพ แอล อี ดี ขนาด 55 นิ้ว (LED TV) จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนจอรับภาพชนิด LED TV
- ขนาดเสนทแยงมุมไมนอยกวา 55 นิ้ว
- มีชองรับสัญญาณแบบ VGA หรือ HDMI หรือดีกวา
- มีความละเอียดไมนอยกวา 1920x1080 พิกเซล
12) จอรับภาพ แอล อี ดี ขนาดไมนอยกวา 42 นิ้ว ( LED TV) จํานวน 2 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนจอรับภาพชนิด LED TV
- ขนาดเสนทแยงมุมไมนอยกวา 42 นิ้ว
- มีชองรับสัญญาณแบบ VGA หรือ HDMI หรือดีกวา
- มีความละเอียดไมนอยกวา 1920x1080 พิกเซล
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-813) ชุดคอมพิวเตอรสําหรับการบรรยาย
จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมต่ํากวา 2.6 GHz
- มีหนวยความจําหลักเปนแบบ DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มี Hard Disk Drive แบบ SATA หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 500 GB ความเร็วรอบสูงสุดไม
ต่ํากวา 7,200 RPM
- มีจอภาพแสดงผลเปน LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 17.5 นิ้ว
- มีคียบอรดเปนแบบ ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยูอยางถาวร มีการเชื่อมตอแบบ
USB
- มีเมาสเปนแบบ Optical มีปุมกดไมนอยกวา 2 ปุม และมีปุม Scroll มีการเชื่อมตอแบบ USB
หรือดีกวา
- มีชอ งตอสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 2 ชอง
14) เครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องนําเสนอภาพดวยกลองวิดีทัศน CMOS ขนาด 1/3 นิว้ 3,200,000 พิกเซล
- สามารถฉายแผนใส, วัตถุ 3 มิติ, ฟลม สไลด, ฟลม เอกซเรย ได
- สามารถเลือกระดับการแสดงผลไดระดับ 720P, XGA (1024 x 768) ,SXGA
(1280 x1024)
- สามารถซูมภาพดวยเลนสได 12 เทา (Optical) และซูมดิจิตอลได 10 เทา (Digital)
- หมุนกลองได 330 องศาแนวตั้ง
- สามารถหมุนภาพได 0°, 90°, 180°, 270° จากปุมกดที่ตัวเครื่อง
- อัตราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame Rate USB) 15 Frame/Sec
- ระบบ Auto Image Adjust สามารถปรับความคมชัดไดในปุมเดียว
- สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto/Manual Focus)
- สามารถปรับความขาวไดอัตโนมัติ (Auto White Balance)
- มีระบบปรับภาพ Positive/Negative
- มีระบบปรับภาพ สีหรือ ขาว/ดํา และระบบการหยุดภาพนิ่ง (Image Freeze)
- สามารถแสดงภาพได 2 ภาพในจอเดียวกัน (Image Split) เปนภาพปจจุบันและภาพที่บันทึกไว
- โดยในสวนภาพปจจุบัน สามารถใชงานไดตามปกติ
- สามารถบันทึกภาพเก็บไวในเครื่องได 32 ภาพ (ในระดับ XGA) / 12 ภาพ (ในระดับ SXGA)
- มีไฟสองวัตถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1.8W อายุการใชงาน 30,000 ชม. และมีไฟที่ฐานชนิด
LED ขนาด 4W
- มีชองสัญญาณอยางนอย ดังตอไปนี้
 Computer Input : RGB D-sub 15-pin x 2
 Video Input :C Video In (RCA) x 2
 Audio Input : PC Audio x 2 , Audio In (Mini Jack) x 2, MIC In(phone jack) x 1
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-9 Computer Output : RGB D-sub 15-pin x 2
 Audio Output : Audio Out (Mini Jack) x 1
 Control : RS232 ( male/6-pin PS/2) x 1 , USB x 1
- มีรีโมทไรสาย สามารถควบคุมเครื่องดวยรีโมท
- มีชองเก็บรีโมทในตัวเครื่องเปนอุปกรณมาตรฐาน
- สามารถตั้ง โปรแกรมใหใชรีโมทคอนโทรล ควบคุมโปรเจคเตอรได
- มีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย
ในประเทศไทย
15) อุปกรณสลับสัญญาณภาพคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องสลับสัญญาณภาพ คอมพิวเตอร
- มีปุมกดเพื่อเลือกสัญญาณภาพ
- มีสัญญาณขาเขาเปนสัญญาณภาพแบบ VGA ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีสัญญาณขาออกเปนสัญญาณภาพแบบ VGA ไมนอยกวา 4 ชอง
16) อุปกรณกระจายสัญญาณวีดีโอ จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องกระจายสัญญาณวีดีโอ
- มีสัญญาณขาเขาเปนสัญญาณวีดีโอแบบ RCA หรือ BNC ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีสัญญาณขาออกเปนสัญญาณวีดีโอแบบ RCA หรือ BNC ไมไมนอยกวา 4 ชอง
17) อุปกรณสลับสัญญาณวีดีโอ
จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องสลับสัญญาณวีดีโอ
- มีปุมกดเพื่อเลือกสัญญาณภาพ
- มีสัญญาณขาเขาเปนสัญญาณวีดีโอแบบ RCA หรือ BNC ไมนอยกวา 2 ชอง
- มีสัญญาณขาออกเปนสัญญาณวีดีโอแบบ RCA หรือ BNC ไมนอยกวา 1 ชอง
18) งานติดตั้งพรอมเดินทอรอยสายรวมอุปกรณพรอมทดสอบ ระบบภาพและเสียง จํานวน 1 งาน
มีรายละเอียด ดังนี้
- ผูรับจางตองทําการติดตั้งอุปกรณพรอมเดินทอรอยสายสัญญาณตางๆ และอุปกรณประกอบ
ระบบใหใชงานไดอยางสมบูรณ และเปนไปอยางมีระเบียบ
- ผูรับจางตองจัดหาขายึดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรติดเพดานสูง ,ขายึดลําโพง ติดเพดาน/ผนัง
(ตามหนางาน), ชุดขายึด LED TV ติดเพดาน/ผนัง (ตามหนางาน),ชุดขายึด LED TV แบบ
เคลื่อนที่ , อุปกรณและคอนเนคเตอร และ 2 x VGA+AV Inlet , 4 x Mic Inlet เพื่อใชสําหรับ
ติดตั้งอุปกรณที่เสนอ เปนไปอยางเหมาะสม ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ผูรับจางตองจัดหาขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโตะและแบบตั้งพื้น อยางละ 2 ชุด
19) ตูจัดเก็บอุปกรณ ระบบเสียง พรอม Breaker อุปกรณภายใน จํานวน 1 ใบ มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนตูใสอุปกรณขนาดมาตรฐาน หนากวางไมนอยกวา 19 นิ้วสามารถบรรจุอุปกรณเครื่องเสียงได
- มีถาดสําหรับวางอุปกรณ
- ผลิตจากโลหะเคลือบสีหรือวัสดุเทียบเทา
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- 10 - มีชองระบายอากาศ สามารถติดพัดลมเพิ่มได
- มีลอเลื่อนเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยาย
- มีสวิทชตัดตอนสําหรับจายกระแสไฟฟา ( Breaker ) อยูภายในตู
- ฝาดานหนาตูเปนวัสดุใส เพื่อมองเห็นอุปกรณภายในตู

20) ชุดรีโมทสายควบคุมโปรเจคเตอรจากหองควบคุม จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนอุปกรณควบคุมเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรระยะไกล
- สามารถบันทึกคําสั่งจากชุดรีโมทควบคุมไรสายของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร ไวในตัวเครื่อง
เพื่อเรียกใชงานคําสั่งภายหลังได
- มีปุม Preset ไมนอยกวา 4 ปุม เพื่อเรียกใชงานคําสั่งที่บันทึกไว
- สามารถรับคําสั่งจากชุดรีโมทควบคุมไรสายของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร เพื่อสั่งการทํางาน
ไดโดยตรงที่ตัวเครื่อง
2. ครุภัณฑ ระบบเสียง-ภาพ หองบรรยาย 100 ที่นงั่ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
1) ไมโครโฟนแบบมีสาย
จํานวน 6 ตัว
2) ชุดไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ พรอมเครื่องรับ
จํานวน 6 ชุด
3) เครื่องขยายเสียงขนาด 120 วัตต
จํานวน 6 เครื่อง
4) ลําโพงติดผนัง ขนาด 30 วัตต
จํานวน 12 ตัว
5) ลําโพงติดเพดาน ขนาด 12 วัตต
จํานวน 24 ตัว
6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 4,200 ANSI Lumens จํานวน 6 เครื่อง
7) จอรับภาพแบบแขวน ขนาดเสนทะแยงมุม 100 นิ้ว
จํานวน 6 ชุด
8) ชุดคอมพิวเตอรสําหรับการบรรยาย
จํานวน 6 ชุด
9) เครื่องฉายภาพสามมิติ
จํานวน 6 เครื่อง
10) งานติดตั้งพรอมเดินทอรอยสายรวมอุปกรณพรอมทดสอบ
จํานวน 6 งาน
ระบบภาพและเสียง อุปกรณและคอนเนคเตอร
11) ตูจัดเก็บอุปกรณระบบเสียง พรอมBreaker อุปกรณภายใน
จํานวน 6 ใบ
คุณสมบัติทั่วไป
1) ไมโครโฟนแบบสาย
จํานวน 6 ตัว
มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนไมโครโฟนชนิด Dynamic หรือชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา
- มีรูปแบบของการรับเสียง (Polar Pattern) เปนแบบ Unidirectional (cardioids) หรือดีกวา
- มีความตานทานไมเกิน 600 โอหม
- สามารถตอบสนองความถี่เสียงไดไมแคบกวา 100 Hz - 12 KHz
- สายสัญญาณ ยาวไมนอยกวา 10 เมตร
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- 11 2) ชุดไมโครโฟนไรสายแบบมือถือพรอมเครื่องรับ จํานวน 6 ชุด
ประกอบดวย
เครื่องรับ จํานวน 6 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- ความถี่ในการรับสัญญาณ ระบบ UHF หรือดีกวา
- สามารถเลือกความถี่การใชงานไดไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ
- ระบบการรับสัญญาณแบบ Double Super-Heterodyne หรือดีกวา
- ความไวในการรับสัญญาณ 90 เดซิเบล หรือดีกวา
- อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 104 เดซิเบล
- ความเพี้ยนฮารโมนิค 1 % หรือดีกวา
เครื่องสง (ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ) จํานวน 6 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
- ใชในยานความถี่ UHF หรือดีกวา
- สามารถเลือกความถี่ในตัวไดไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ
- หัวไมโครโฟนแบบ ELECTRET CONDENSER หรือดีกวา
- มีคาสัญญาณอินพุทสูงสุดไมนอยกวา 126 dB SPL
- ใชแบตเตอรรี่ขนาด 1.5 โวลท (AA) หรือดีกวา
3) เครื่องขยายเสียง จํานวน 6 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงกําลังขยายไมนอยกวา 120 วัตต
- สามารถตอไมโครโฟนไดไมนอยกวา 3 ชองและ AUX ไดไมนอยกวา 2 ชอง
- มีวอลุมปรับระดับเสียงอิสระแตละชอง
- สามารถปรับเสียงทุม +10 dB ที่ 100Hz และเสียงแหลมที่ +10 kHz
- ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 50-20,000 Hz ( + 3dB)
- มีชองสัญญาณออกสามารถตอกับเครื่องบันทึกเสียงได
- สามารถตอใชงานกับลําโพงไดทั้งแบบ100V,70V และแบบ 4 โอหม ได
- อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน Over 60 dB
- มีคาความเพี้ยน ( Distortion ) Under 1% ที่ 1 kHz
- มีระบบตัดสัญญาณเสียงที่ชอง Mic 1 ซึ่งจะตัดสัญญาณ Input ตัวอื่นเมื่อระบบทํางาน
- ชอง Mic 1 สามารถเลือกใช Phantom Power สําหรับใชกับไมโครโฟนชนิด Condenser ได
- มีไฟแสดงสถานะการทํางานอยูที่หนาเครื่อง
- สามารถใชไดทั้งระบบไฟ AC และ DC
- มีหนังสือการสํารองอะไหล ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป ออกจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทน
จําหนายในประเทศไทย เพื่อประโยชนในการบริการหลังการขาย
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- 12 4) ลําโพงติดผนัง ขนาด 30 วัตต จํานวน 12 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนลําโพงชนิดสองทาง ( Bass-reflex type )
- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
- ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 80Hz - 20,000Hz
- Sensitivity (SPL @ 1w/1m) ระดับความดังของเสียงวัดที่ 1 วัตตตอ 1 เมตร
ไมนอ ยกวา 90 dB
- ทนกําลังขยายไมนอยกวา 30 วัตต
- สามารถตอลําโพงได แบบ 100V,70V ได
5) ลําโพงติดเพดาน
จํานวน 24 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนลําโพงติดเพดาน
- ดอกลําโพงเสียงต่ําเปนขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว และ เสียงมีลําโพงเสียงแหลงเปนแบบ Coaxial
ขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว
- ลําโพงทนกําลังเสียงไดไมนอยกวา 12/20 วัตต
- สามารถตอลําโพงได แบบ 100V หรือดีกวา
- ความถี่ตอบสนองไมนอยกวา 70 Hz - 20 KHz
6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาดไมนอยกวา 4,200 ANSI Lumens จํานวน 6 เครื่อง
มีรายละเอียด ดังนี้
- สามารถฉายภาพไดขนาดใหญ 30 - 300 นิ้ว ระยะตั้งเครื่อง 0.7 ม. – 11.7 ม.
- ความละเอียดของภาพ True XGA (1,024 x 768 Dots)
- ใหความสวางภาพไมนอยกวา 4,200 Lumens ใชหลอดชนิด 230W อายุการใชงาน
6,000 ชม. อายุการใชงานไสกรองอากาศ 6,000 ชม.
- ใชแผง Transparent LCD Panels ขนาด 0.63” ( x 3 Panel ,R/G/B ) อัตราสวน 4:3
- อัตราความคมชัด ( Contrast Ratio ) 4,000:1 หรือดีกวา
- มีการกระจายแสง (Uniformity) 85%
- รับสัญญาณภาพไดทุกระบบทั้ง PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M,
PAL-N
- ใชเลนสประเภท Manual Zoom / Focus กําลังขยาย 1.6 เทา (throw ratio: 1.2 - 1.9:1)
- มีระบบการแกไข Keystone ในแนวตั้ง +/- 40 องศา (+/-30 องศาในโหมด Auto) แนวตั้ง
+/- 30 องศา
- มีลําโพงในตัว 1 ชุด กําลังขยาย 10W Mono
- มีระบบ Automatic Frequency Control โดยมีชวงความถี่ จากสาย RGB H Sync :
15-100 kHz V Sync : 50-100 Hz
Dot Clock 162 MHz หรือต่ํากวา
จากสาย HDMI H Sync : 15-80 kHz V Sync : 50-85 Hz
Dot Clock
162 MHz หรือต่ํากวา
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- 13 - มีคําสั่งพิเศษ

Direct Power Off

Easy Remote Monitoring and Control over LAN

Color board and Blackboard modes

Crestron Connected compliant , AMX D.D. compliant

Auto Input Signal Search

Input Guidance function
 The Standby power consumption is as low as 0.48 w
 Easy lamp and filter replacement
 Corner Keystone Correction
 Daylight view Basic technology
 Ecology-conscious design
 Projector identification system for up to 6 projectors
- มีชองสัญญาณ อยางนอย ดังนี้
 Computer 1 : D-sub 15pin for input
 Computer 2 : D-sub 15pin for input / output monitor 2 mic in)
 Audio Input : M3 Stereo Jack x 2/ Audio in
 Audio Input video: L-R Pin jack
 Video Input : Composite (RCA x 1)
 Audio Output : M3 Stereo Jack x 1
 Service Port : RS - 232C (D-Sub 9 Pin)
 S-Video in (Din 4-pin)x1
 HDMI 19pin x 1
 RJ45 (LAN)
- มีเอกสารรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001
- มีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูจัดจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑ
- สินคาที่เสนอขายตองมีใบประกันคุณภาพจากผูผลิต หรือบริษัทตัวแทนในประเทศไทย
- ยี่หอสินคาที่เสนอขายตองมีตัวแทนจําหนาย หรือสาขา ของยี่หอนั้น ๆ ในประเทศไทย
- มีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป รับประกันคุณภาพสินคา 1 ป
(ยกเวนหลอดภาพ รับประกันไมนอยกวา 1 ป หรือ 1,000 ชั่วโมง สุดแตอยางใดจะถึงหลังสุด)
7) จอรับภาพแบบแขวน ขนาดเสนทะแยงมุม 100 นิ้ว
จํานวน 6 จอ มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนจอรับภาพแบบแขวน มีขนาดไมนอยกวา 100 นิ้ว
- มีระบบ Smooth Pull Back เพื่อการดึงเก็บผาจออยางนิ่มนวล ชวยปองกันความเสียหายจาก
การเก็บผาจอที่เร็ว เกินไป โดยจะมีอยูในจอขนาดไมเกิน 120 นิ้ว
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- 14 - สามารถติดตั้งไดทั้ง ติดผนังและเพดาน
- เนื้อจอสีขาว / ดานหลังเคลือบสีดํา เนื้อจอ Fiber glass Matte White มีขอบจอสีดํา
- มีระบบลูกปนกลมล็อคแกนหมุน ในการล็อคของจอ
8) ชุดคอมพิวเตอรสําหรับบรรยาย
จํานวน 6 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 2.6 GHz
- มีหนวยความจําหลักเปนแบบ DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มี Hard Disk Drive แบบ SATA หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 500 GB ความเร็วรอบสูงสุดไม
ต่ํากวา 7,200 RPM
- มีจอภาพแสดงผลเปน LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 17.5” นิ้ว
- มีคียบอรดเปนแบบ ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยูอยางถาวร มีการเชื่อมตอแบบ
USB
- มีเมาสเปนแบบ Optical มีปุมกดไมนอยกวา 2 ปุม และมีปุม Scroll มีการเชื่อมตอแบบ USB
หรือดีกวา
- มีชองตอสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 2 ชอง
9) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 6 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องนําเสนอภาพดวยกลองวิดีทัศน CMOS ขนาด 1/3 นิว้ 3,200,000 พิกเซล
- สามารถฉายแผนใส, วัตถุ 3มิติ, ฟลม สไลด, ฟลม เอกซเรย ได
- สามารถเลือกระดับการแสดงผลไดระดับ 720P, XGA (1024 x 768) ,
SXGA (1280 x1024)
- สามารถซูมภาพดวยเลนสได 12 เทา (Optical) และซูมดิจิตอลได 10 เทา (Digital)
- หมุนกลองได 330 องศาแนวตั้ง
- สามารถหมุนภาพได 0°, 90°, 180°, 270° จากปุมกดที่ตัวเครื่อง
- อัตราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame Rate USB) 15 Frame/Sec
- ระบบ Auto Image Adjust สามารถปรับความคมชัดไดในปุมเดียว
- สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto/Manual Focus)
- สามารถปรับความขาวไดอัตโนมัติ (Auto White Balance)
- มีระบบปรับภาพ Positive/Negative
- มีระบบปรับภาพ สีหรือ ขาว/ดํา และระบบการหยุดภาพนิ่ง (Image Freeze)
- สามารถแสดงภาพได 2 ภาพในจอเดียวกัน (Image Split) เปนภาพปจจุบันและภาพที่บันทึกไว
- โดยในสวนภาพปจจุบัน สามารถใชงานไดตามปกติ
- สามารถบันทึกภาพเก็บไวในเครื่องได 32 ภาพ (ในระดับ XGA) / 12 ภาพ (ในระดับ SXGA)
- มีไฟสองวัตถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1.8W อายุการใชงาน 30,000 ชม. และมีไฟที่ฐานชนิด
LED ขนาด 4W
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- 15 - มีชองสัญญาณอยางนอย ดังตอไปนี้
 Computer Input : RGB D-sub 15-pin x 2
 Video Input :C Video In (RCA) x 2
 Audio Input : PC Audio x 2 , Audio In (Mini Jack) x 2, MIC In(phone jack) x 1
 Computer Output : RGB D-sub 15-pin x 2
 Audio Output : Audio Out (Mini Jack) x 1
 Control : RS232 ( male/6-pin PS/2) x 1 , USB x 1
- มีรีโมทไรสาย สามารถควบคุมเครื่องดวยรีโมท
- มีชองเก็บรีโมทในตัวเครื่องเปนอุปกรณมาตรฐาน
- สามารถตั้ง โปรแกรมใหใชรีโมทคอนโทรลควบคุมโปรเจคเตอรได
- มีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล 5 ป จากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย
10) งานติดตั้งพรอมเดินทอรอยสายรวมอุปกรณและทดสอบระบบเสียง-ภาพ จํานวน 1 งาน
มีรายละเอียด ดังนี้
- ผูรับจางตองทําการติดตั้งอุปกรณพรอมเดินทอรอยสายสัญญาณตางๆ และอุปกรณประกอบ
ระบบใหใชงานไดอยางสมบูรณ และเปนไปอยางมีระเบียบ
- ผูรับจางตองจัดหาขายึดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรติดเพดาน ปรับระดับได, อุปกรณและ
คอนเนคเตอร และ VGA+AV Inlet เพื่อใชสําหรับติดตั้งอุปกรณที่เสนอ เปนไปอยางเหมาะสม
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. ตูจัดเก็บอุปกรณ ระบบเสียง พรอม Breaker อุปกรณภายใน จํานวน 1 ใบ มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนตูใสอุปกรณขนาดมาตรฐานหนากวาง 19 นิ้ว สามารถบรรจุอุปกรณเครื่องเสียง
ขางตนได
- มีถาดสําหรับวางอุปกรณ
- ผลิตจากโลหะเคลือบสีหรือวัสดุเทียบเทา
- มีชองระบายอากาศ สามารถติดพัดลมเพิ่มได
- มีลอเลื่อนเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยาย
- มีสวิทชตัดตอนสําหรับจายกระแสไฟฟา ( Breaker ) อยูภายในตู
- ฝาดานหนาตูเปนวัสดุใส เพื่อมองเห็นอุปกรณภายในตู
3. ครุภัณฑพรอมติดตั้งระบบเสียง-ภาพ หองบรรยาย 50 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
1) ไมโครโฟนแบบมีสาย
จํานวน
2) ชุดไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ พรอมเครื่องรับ
จํานวน
3) เครื่องขยายเสียงขนาด 120 วัตต
จํานวน
4) ลําโพงติดผนัง ขนาด 30 วัตต
จํานวน

2
2
2
4

ตัว
ชุด
เครื่อง
ตัว
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- 16 5) ลําโพงติดเพดาน ขนาด 12 วัตต
จํานวน
6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,200 ANSI Lumens จํานวน
7) จอรับภาพแบบแขวน ขนาดเสนทะแยงมุม 100 นิ้ว
จํานวน
8) ชุดคอมพิวเตอรสําหรับการบรรยาย
จํานวน
9) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จํานวน
10) งานติดตั้งพรอมเดินทอรอยสายรวมอุปกรณพรอมทดสอบ
จํานวน
ระบบภาพและเสียง อุปกรณและคอนเนคเตอร
11) ตูจัดเก็บอุปกรณระบบเสียง พรอม Breaker อุปกรณภายใน
จํานวน

4
2
2
2
2
2

ตัว
เครื่อง
จอ
ชุด
เครื่อง
งาน

2 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป
1) ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนไมโครโฟนชนิด Dynamic หรือชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา
- มีรูปแบบของการรับเสียง (Polar Pattern) เปนแบบ Unidirectional (cardioids) หรือดีกวา
- มีความตานทานไมเกิน 600 โอหม
- สามารถตอบสนองความถี่เสียงไดไมแคบกวา 100 Hz - 12 KHz
- สายสัญญาณยาวไมนอยกวา 10 เมตร
2) ชุดไมโครโฟนไรสายแบบมือถือพรอมเครื่องรับ จํานวน 2 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
ประกอบดวย
เครื่องรับ จํานวน 2 ชุด
- ความถี่ในการรับสัญญาณ ระบบ UHF หรือดีกวา
- สามารถเลือกความถี่การใชงานไดไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ
- ระบบการรับสัญญาณแบบ Double Super-Heterodyne หรือดีกวา
- ความไวในการรับสัญญาณ 90 เดซิเบล หรือดีกวา
- อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 104 เดซิเบล
- ความเพี้ยนฮารโมนิค 1 % หรือดีกวา
เครื่องสง (ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ) จํานวน 2 ชุด
- ใชในยานความถี่ UHF หรือดีกวา
- สามารถเลือกความถี่ในตัวไดไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ
- หัวไมโครโฟนแบบ ELECTRET CONDENSER หรือดีกวา
- มีคาสัญญาณอินพุทสูงสุดไมนอยกวา 126 dB SPL
- ใชแบตเตอรรี่ขนาด 1.5 โวลท (AA) หรือดีกวา
3) เครื่องขยายเสียง ขนาด 120 วัตต
จํานวน 2 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงกําลังขยายไมนอยกวา 120 วัตต
- สามารถตอไมโครโฟนไดไมนอยกวา 3 ชองและ AUX ไดไมนอยกวา 2 ชอง
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- 17 มีวอลุมปรับระดับเสียงอิสระแตละชอง
สามารถปรับเสียงทุม +10 dB ที่ 100Hz และเสียงแหลมที่ +10 kHz
ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 50-20,000 Hz ( + 3dB)
มีชองสัญญาณออกสามารถตอกับเครื่องบันทึกเสียงได
สามารถตอใชงานกับลําโพงไดทั้งแบบ100V,70V และแบบ 4 โอหม ได
อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน Over 60 dB
มีคาความเพี้ยน ( Distortion ) Under 1% ที่ 1 kHz
มีระบบตัดสัญญาณเสียงที่ชอง Mic 1 ซึ่งจะตัดสัญญาณ Input ตัวอื่นเมื่อระบบทํางาน
ชอง Mic 1 สามารถเลือกใช Phantom Power สําหรับใชกับไมโครโฟนชนิด Condenser ได
มีไฟแสดงสถานการทํางานอยูที่หนาเครื่อง
สามารถใชไดทั้งระบบไฟ AC และ DC
มีหนังสือการสํารองอะไหลเวลาไมนอยกวา 5 ป ออกจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทนจําหนายใน
ประเทศไทย เพื่อประโยชนในการบริการหลังการขายมีหนังสือการสํารองอะไหลเวลาไมนอยกวา 5 ป
ซึ่งออกจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทนจําหนายในประเทศไทย
4) ลําโพงติดผนัง ขนาด 30 วัตต
จํานวน 4 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนลําโพงชนิดสองทาง ( Bass-reflex type )
- ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
- ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
- Frequency Response (-10dB) ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 80Hz-20,000Hz
- Sensitivity (SPL @ 1w/1m) ระดับความดังของเสียงวัดที่ 1 วัตตตอ 1 เมตร ไมนอยกวา 90 dB
- ทนกําลังขยายไมนอยกวา 30 วัตต
- สามารถตอลําโพงได แบบ 100V,70V ได
- มุมกระจายเสียง Horizontal 110 องศา
- มุมกระจายเสียง Vertical 100 องศา
- สามารถปรับมุมกระจายเสียงโดยใส Adapter ใหไดมุมกระจายเปน
มุม Horizontal 80 องศา, มุม Vertical 80 องศา
- ตัดความถี่เสียงที่ 2 kHz
- ลําโพงทําดวยวัสดุ Enclosure :HIPS
- Input Terminal ชองตอสายลําโพงแบบ Push-in terminal
5) ลําโพงติดเพดาน จํานวน 4 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนลําโพงติดเพดาน
- ดอกลําโพงเสียงต่ําเปนขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว และ เสียงมีลําโพงเสียงแหลงเปนแบบ Coaxial ขนาด
ไมนอยกวา 1 นิ้ว
-
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- 18 - ลําโพงทนกําลังเสียงไดไมนอยกวา 12/20 วัตต
- สามารถตอลําโพงได แบบ 100V หรือดีกวา
- ความถี่ตอบสนองไมนอยกวา 70 Hz - 20 KHz
6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 4,200 ANSI Lumens จํานวน 2 เครื่อง
มีรายละเอียด ดังนี้
- สามารถฉายภาพไดขนาดใหญ 30 -300 นิ้ว ระยะตั้งเครื่อง 0.7 ม. – 11.7 ม.
- ความละเอียดของภาพ True XGA (1,024 x 768 Dots)
- ใหความสวางภาพไมนอยกวา 4,200 Lumens ใชหลอดชนิด 230W อายุการใชงาน
6,000 ชม. อายุการใชงานไสกรองอากาศ 6,000 ชม.
- ใชแผง Transparent LCD Panels ขนาด 0.63” ( x 3 Panel ,R/G/B ) อัตราสวน 4:3
- อัตราความคมชัด ( Contrast Ratio ) 4,000:1 หรือดีกวา
- มีการกระจายแสง (Uniformity) 85%
- รับสัญญาณภาพไดทุกระบบทั้ง PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M,
PAL-N
- ใชเลนสประเภท Manual Zoom / Focus กําลังขยาย 1.6 เทา (throw ratio: 1.2 - 1.9:1)
- มีระบบการแกไข Keystone ในแนวตั้ง +/- 40 องศา (+/-30 องศาในโหมด Auto) แนวตั้ง
+/- 30 องศา
- มีลําโพงในตัว 1 ชุด กําลังขยาย 10W Mono
- มีระบบ Automatic Frequency Control โดยมีชวงความถี่
จากสาย RGB H Sync : 15-100 kHz V Sync : 50-100 Hz Dot Clock 162
MHz หรือต่ํากวา
จากสาย HDMI H Sync : 15-80 kHz V Sync : 50-85 Hz Dot Clock 162
MHz หรือต่ํากวา
- มีคําสั่งพิเศษ

Direct Power Off

Easy Remote Monitoring and Control over LAN

Color board and Blackboard modes

Crestron Connected compliant , AMX D.D. compliant

Auto Input Signal Search

Input Guidance function

The Standby power consumption is as low as 0.48 w

Easy lamp and filter replacement

Corner Keystone Correction

Daylight view Basic technology
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Ecology-conscious design

Projector identification system for up to 6 projectors
- มีชอ งสัญญาณ อยางนอย ดังนี้
 Computer 1 : D-sub 15pin for input
 Computer 2 : D-sub 15pin for input / output monitor 2 mic in)
 Audio Input : M3 Stereo Jack x 2/ Audio in
 Audio Input video: L-R Pin jack
 Video Input : Composite (RCA x 1)
 Audio Output : M3 Stereo Jack x 1
 Service Port : RS - 232C (D-Sub 9 Pin)
 S-Video in (Din 4-pin)x1
 HDMI 19pin x 1
 RJ45 (LAN)
- มีเอกสารรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001
- มีหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูจัดจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตโดยตรง
- สินคาที่เสนอขายตองมีรับประกันคุณภาพจากผูผลิตหรือบริษัทตัวแทนในประเทศไทย
เมื่อสงมอบสินคาครบถวน
- ยี่หอสินคาที่เสนอขายตองมีตัวแทนจําหนายหรือสาขา ของยี่หอนั้น ๆ ในประเทศไทย
- มีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล 5 ป รับประกันคุณภาพสินคา 1 ป (ยกเวนหลอดภาพ
รับประกัน 1 ป หรือ 1,000 ชั่วโมง สุดแตอยางใดจะถึงหลังสุด)
7) จอรับภาพแบบแขวน ขนาดเสนทะแยงมุม 100 นิ้ว จํานวน 2 จอ มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนจอรับภาพแบบแขวน มีขนาดไมนอยกวา 100 นิ้ว
- มีระบบ Smooth Pull Backเพื่อการดึงเก็บผาจออยางนิ่มนวล ชวยป องกันความเสียหายจาก
การเก็บผาจอที่เร็ว เกินไป โดยจะมีอยูในจอขนาดไมเกิน 120”
- สามารถติดตั้งไดทั้ง ติดผนังและเพดาน
- เนื้อจอสีขาว / ดานหลังเคลือบสีดํา เนื้อจอ Fiber glass Matte White มีขอบจอสีดํา
- มีระบบลูกปนกลมล็อคแกนหมุน ในการล็อคของจอ
8) ชุดคอมพิวเตอรสําหรับบรรยาย
จํานวน 2 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 2.6 GHz
- มีหนวยความจําหลักเปนแบบ DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มี Hard Disk Drive แบบ SATA หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 500 GB ความเร็วรอบสูงสุด
ไมต่ํากวา 7,200 RPM
- มีจอภาพแสดงผลเปน LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 17.5” นิ้ว
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- 20 - มีคียบอรดเปนแบบ ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยูอยางถาวร มีการเชื่อมตอแบบ
USB
- มีเมาสเปนแบบ Optical มีปุมกดไมนอยกวา 2 ปุม และมีปุม Scroll มีการเชื่อมตอแบบ USB
หรือดีกวา
- มีชองตอสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 2 ชอง
9) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 2 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องนําเสนอภาพดวยกลองวิดีทัศน CMOS ขนาด 1/3 นิ้ว 3,200,000 พิกเซล
- สามารถฉายแผนใส, วัตถุ 3 มิติ, ฟลม สไลด, ฟลม เอกซเรย ได
- สามารถเลือกระดับการแสดงผลไดระดับ 720P, XGA (1024 x 768) ,
SXGA (1280 x1024)
- สามารถซูมภาพดวยเลนสได 12 เทา (Optical) และซูมดิจิตอลได 10 เทา (Digital)
- หมุนกลองได 330 องศาแนวตั้ง
- สามารถหมุนภาพได 0°, 90°, 180°, 270° จากปุมกดที่ตัวเครื่อง
- อัตราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame Rate USB) 15 Frame/Sec
- ระบบ Auto Image Adjust สามารถปรับความคมชัดไดในปุมเดียว
- สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto/Manual Focus)
- สามารถปรับความขาวไดอัตโนมัติ (Auto White Balance)
- มีระบบปรับภาพ Positive/Negative
- มีระบบปรับภาพ สีหรือ ขาว/ดํา และระบบการหยุดภาพนิ่ง (Image Freeze)
- สามารถแสดงภาพได 2 ภาพในจอเดียวกัน (Image Split) เปนภาพปจจุบันและภาพที่บันทึกไว
- โดยในสวนภาพปจจุบัน สามารถใชงานไดตามปกติ
- สามารถบันทึกภาพเก็บไวในเครื่องได 32 ภาพ (ในระดับ XGA) / 12 ภาพ (ในระดับ SXGA)
- มีไฟสองวัตถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1.8W อายุการใชงาน 30,000 ชม. และมีไฟที่ฐานชนิด
LED ขนาด 4W
- มีชองสัญญาณอยางนอย ดังตอไปนี้
 Computer Input : RGB D-sub 15-pin x 2
 Video Input :C Video In (RCA) x 2
 Audio Input : PC Audio x 2 , Audio In (Mini Jack) x 2, MIC In(phone jack) x 1
 Computer Output : RGB D-sub 15-pin x 2
 Audio Output : Audio Out (Mini Jack) x 1
 Control : RS232 ( male/6-pin PS/2) x 1 , USB x 1
- มีรีโมทไรสาย สามารถควบคุมเครื่องดวยรีโมท
- มีชองเก็บรีโมทในตัวเครื่องเปนอุปกรณมาตรฐาน
- สามารถตั้ง โปรแกรมใหใชรีโมทคอนโทรลควบคุมโปรเจคเตอรได
- มีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป
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- 21 9) งานติดตั้งพรอมเดินทอรอยสายรวมอุปกรณและทดสอบระบบเสียง-ภาพ จํานวน 2 งาน
มีรายละเอียดดังนี้
- ติดตั้งอุปกรณพรอมเดินทอรอยสายสัญญาณตางๆ และอุปกรณประกอบระบบใหใชงานไดอยาง
สมบูรณ และเปนไปอยางมีระเบียบ
- จัดหาขายึดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรติดเพดาน ปรับระดับได, อุปกรณและคอนเนคเตอร และ
VGA+AV Inlet เพื่อใชสําหรับติดตั้งอุปกรณที่เสนอ เปนไปอยางเหมาะสม ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
10) ตูจัดเก็บอุปกรณ ระบบเสียง พรอม Breaker อุปกรณภายใน จํานวน 2 ใบ มีรายละเอียดดังนี้
- เปนตูใสอุปกรณขนาดมาตรฐานหนากวาง 19 นิ้ว สามารถบรรจุอุปกรณเครื่องเสียงขางตนได
- มีถาดสําหรับวางอุปกรณ
- ผลิตจากโลหะเคลือบสีหรือวัสดุเทียบเทา
- มีชองระบายอากาศ สามารถติดพัดลมเพิ่มได
- มีลอเลื่อนเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยาย
- มีสวิทชตัดตอนสําหรับจายกระแสไฟฟา ( Breaker ) อยูภายในตู
- ฝาดานหนาตูเปนวัสดุใส เพื่อมองเห็นอุปกรณภายในตู
4. ครุภัณฑพรอมติดตั้งระบบเสียง-ภาพ หองสัมมนา 20 ที่นั่ง
จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
1) จอรับภาพ แอล อี ดี ขนาด 55 นิ้ว (LED TV)
จํานวน 12 เครื่อง
2) ชุดคอมพิวเตอรสําหรับการบรรยาย
จํานวน 12 ชุด
3) งานติดตั้งพรอมเดินทอรอยสายรวมอุปกรณพรอมทดสอบระบบภาพ
จํานวน 12 งาน
และเสียง อุปกรณ และคอนเนคเตอร
คุณสมบัติทั่วไป
1) จอรับภาพ แอล อี ดี ขนาด 55 นิ้ว (LED TV) จํานวน 12 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนจอรับภาพชนิด LED TV
- ขนาดเสนทแยงมุมไมนอยกวา 55 นิ้ว
- มีชองรับสัญญาณแบบ VGA หรือ HDMI หรือดีกวา
- มีความละเอียดไมนอยกวา 1920x1080 พิกเซล
2) ชุดคอมพิวเตอรสําหรับการบรรยาย จํานวน 12 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 2.6 GHz
- มีหนวยความจําหลักเปนแบบ DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มี Hard Disk Drive แบบ SATA หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 500 GB ความเร็วรอบสูงสุด
ไมต่ํากวา 7,200 RPM
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- 22 - มีจอภาพแสดงผลเปน LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 17.5” นิ้ว
- มีคียบอรดเปนแบบ ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยูอยางถาวร มีการเชื่อมตอ
แบบ USB
- มีเมาสเปนแบบ Optical มีปุมกดไมนอยกวา 2 ปุม และมีปุม Scroll มีการเชื่อมตอแบบ USB
หรือดีกวา
- มีชองตอสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 2 ชอง
3) งานติดตั้งพรอมเดินทอรอยสายรวมอุปกรณพรอมทดสอบ ระบบภาพและเสียง จํานวน 12 งาน
มีรายละเอียด ดังนี้
อุปกรณและคอนเนคเตอร
- ผูจะเสนอราคาตองทําการติดตั้งอุปกรณพรอมเดินทอรอยสายสัญญาณตางๆ และอุปกรณ
ประกอบระบบใหใชงานไดอยางสมบูรณ และเปนไปอยางมีระเบียบ
- ผูจะเสนอราคาตองจัดหาขายึด LED TV ติดเพดาน/ผนัง (ตามหนางาน) , อุปกรณและ
คอนเนคเตอร และ VGA+AV เพื่อใชสําหรับติดตั้งอุปกรณที่เสนอ เปนไปอยางเหมาะสม
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ครุภัณฑพรอมติดตั้งระบบเสียง - ภาพ หองประชุมยอย 18 - 20 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
1) ชุดแหลงจายและควบคุมหลักพรอมชุดขยายเสียงในตัว
จํานวน 3 ชุด
2) ชุดไมโครโฟนประธาน
จํานวน 3 ชุด
3) ชุดไมโครโฟนผูรวมประชุม
จํานวน 12 ชุด
4) จอรับภาพ แอล อี ดี ขนาด 55 นิ้ว (LED TV)
จํานวน 3 เครื่อง
5) ชุดคอมพิวเตอรแบบพกพา
จํานวน 3 ชุด
6) งานติดตั้งพรอมเดินทอรอยสายรวมอุปกรณพรอมทดสอบ
จํานวน 3 งาน
ระบบภาพและเสียง อุปกรณและคอนเนคเตอร
คุณสมบัติทั่วไป
1) ชุดแหลงจายและควบคุมหลักพรอมชุดขยายเสียงในตัว จํานวน 3 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- สามารถรองรับการเชื่อมตอ ชุดไมโครโฟนประธาน ไดไมนอยกวา 10 ตัว และ ชุดไมโครโฟน
ผูเขาประชุมไดไมนอยกวา 128 ตัว ในระบบเดียวกัน
- มีปุมฟงกชั่นการทํางาน เพื่อตั้งคาการทํางานของระบบไดอยางนอยดังนี้
ปุมฟงกชั่น “ OPEN MIC ” เพื่อสามารถตั้งคา เลือกใชงานชุดไมโครโฟนประชุม ในระบบให
ใชงานไดพรอมกันตั้งแต 1 – 9 ตัว หรือ เลือกใชงานเฉพาะชุดไมโครโฟนประธาน หรือ
เลือกใหใชงานไดทั้งหมด
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- 23 ปุมฟงกชั่น “ Override ” เพื่อสามารถตั้งคาการใชงาน เมื่อชุดไมโครโฟนสมาชิก ชุดใดๆ
ที่กดปุม “TALK” ก็สามารถที่จะเริ่มการสนทนาไดทันที โดยจะไปแทรกการทํางานชุด
ไมโครโฟนที่ กําลังพูดอยูในขณะนั้น ซึ่งทําใหชุดไมโครโฟนสมาชิกตัวที่ถูกแทรกนั้น ถูกตัด
การทํางานออกไป
ปุมฟงกชั่น “ Auto Off ” เพื่อสามารถตั้งคาใหระบบ ทําการตัดการทํางานของชุด
ไมโครโฟนประชุม เมื่อไมมีเสียงสัญญาณภายในระบบเปนเวลา 30 / 45 วินาที
- มี LED แสดงสถานะของฟงกชั่นการทํางาน และ LED Indication lamp บอกระดับสัญญาณขาออก
- มีชวงความถี่ตอบสนองที่ 100 – 16,000 Hz หรือกวางกวา
- มีชองสัญญาณขาเขาชนิด MIC ไมนอยกวา 4 ชองสัญญาณพรอมปุมปรับระดับเสียงแตละชอง
- มีชองสัญญาณขาเขาชนิด AUX ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณพรอมปุมปรับระดับเสียงแตละชอง
- มีปุมปรับแตงสัญญาณเสียงชนิด Bass และ Treble หรือดีกวา
- มีชองเชื่อมตอชุดไมโครโฟนประชุมเขาในระบบได ไมนอยกวา 3 ชอง แบบ D Type 9P Port และ
แตละชอง สามารถเชื่อมตอชุดไมโครโฟนไดสูงสุดไมนอยกวา 25 ชุด โดยไมใชอุปกรณเสริม
- มีชองเชื่อมตอชนิด RJ-11 ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อรองรับการเชื่อมตอกลอง Speed Dome
- มีเครื่องขยายเสียงอยูภายใน กําลังขยายไมนอยกวา 40 W x 2 ชองสัญญาณ ที่ 8 โอหม
- มีชองสัญญาณขาออกไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ
- มีฟงกชั่นการตรวจสอบระบบอัตโนมัติ ( Auto-Test function )
- ใชกับไฟฟาระบบ AC 110V/220V 50/60HZ
- จะตองมีหนังสือรับรองอะไหลจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทนจําหนาย ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป
- จะตองมีหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทผูนําเขาผลิตภัณฑ
(ตัวแทนชวง) ในวันยื่นซองเสนอเอกสารเสนอราคา
2) ชุดไมโครโฟนประธาน จํานวน 3 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนชุดไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโตะ
- สามารถทํางานรวมกับชุดแหลงจายไฟและควบคุมหลักไดเปนอยางดี
- มีปุมกด “ Talk ” เพื่อสั่งเปด / ปด ไมโครโฟนในการสนทนา โดยเมื่อกดเปดไมโครโฟนจะมีแสงไฟ
สีแดงบริเวณปุมกด และ คอไมโครโฟน
- เมื่อกดปุม“ Talk ”เพื่อเปดการทํางานของไมโครโฟน ลําโพงในตัวเครื่องจะถูกตัดเสียง
- มีปุมกด “ Control ” เพื่อทําการตัดการทํางานของชุดไมโครโฟนสมาชิก พรอมแสงไฟสีแดงบริเวณ
ปุมกดเพื่อแสดงการทํางาน
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- 24 - กานไมโครโฟนคอออน แบบคอนเดนเซอร ขนาดมาตรฐาน 48 เซนติเมตร ซึ่งสามารถถอดออกได
และสามารถเลือกขนาดไดทั้งแบบ 43, 56 , 70 เซนติเมตร ( Options )
- มีชองเชื่อมตอสายสัญญาณแบบ Din 8 Port ไมเกิน 1 ชองสัญญาณ
- วัสดุที่ตัวฐานทําจาก Zinc – Aluminum Alloy Die cast & Anti – slip mat หรือดีกวา และ
วัสดุที่ตัวเครื่องทําจาก พลาสติก ABS หรือดีกวา
- มีชองตอหูฟงไมนอยกวา 1 ชอง ขนาด 3.5 มม.
3) ชุดไมโครโฟนผูรวมประชุม
จํานวน 12 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนชุดไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโตะ
- สามารถทํางานรวมกับชุดแหลงจายไฟและควบคุมหลักไดเปนอยางดี
- มีปุมกด “ Talk ” เพื่อสั่งเปด / ปด ไมโครโฟนในการสนทนา โดยเมื่อกดเปดไมโครโฟนจะมีแสงไฟสี
แดงบริเวณปุมกด และ คอไมโครโฟน
- เมื่อกดปุม“ Talk ”เพื่อเปดการทํางานของไมโครโฟน ลําโพงในตัวเครื่องจะถูกตัดเสียง
- กานไมโครโฟน คอออน แบบคอนเดนเซอร ขนาดมาตรฐาน 48 เซนติเมตร ซึ่งสามารถถอดออกได
และ สามารถเลือกขนาดไดทั้งแบบ 43, 56 , 70 เซนติเมตร ( Options )
- มีชองเชื่อมตอสายสัญญาณแบบ Din 8 Port ไมเกิน 1 ชองสัญญาณ
- วัสดุที่ตัวฐานทําจาก Zinc – Aluminum Alloy Die cast & Anti – slip mat หรือดีกวา
และวัสดุที่ตัวเครื่องทําจากพลาสติก ABS หรือดีกวา
- มีชองตอหูฟงไมนอยกวา 1 ชอง ขนาด 3.5 มม.
4) จอรับภาพ แอล อี ดี ขนาด 55 นิ้ว (LED TV) จํานวน 3 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนจอรับภาพชนิด LED TV
- ขนาดเสนทแยงมุมไมนอยกวา 55 นิ้ว
- มีชองรับสัญญาณแบบ VGA หรือ HDMI หรือดีกวา
- มีความละเอียดไมนอยกวา 1920x1080 พิคเซล
5) ชุดคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 3 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนคอมพิวเตอรแบบพกพา
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมต่ํากวา 2.0 GHz
- มีหนวยความจําหลักเปนแบบ DDR3 ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือดีกวา
- มี Hard Disk Drive ขนาดไมนอยกวา 320 GB
- มีจอภาพแสดงผลเปน LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
- มีเมาสเปนแบบ Optical มีปุมกดไมนอยกวา 2 ปุม
- มีชองตอสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 1 ชอง
ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ............................รองประธานกรรมการ ลงชื่อ...............................กรรมการ

- 25 6) งานติดตั้งพรอมเดินทอรอยสายรวมอุปกรณและทดสอบระบบเสียง-ภาพ จํานวน 3 งาน
มีรายละเอียด ดังนี้
- ผูรับจางตองทําการติดตั้งอุปกรณพรอมเดินทอรอยสายสัญญาณตางๆ และอุปกรณประกอบระบบให
ใชงานไดอยางสมบูรณ และเปนไปอยางมีระเบียบ
- ผูรับจางตองจัดหาขายึด LED TV ติดเพดาน/ผนัง (ตามหนางาน) , อุปกรณและคอนเนคเตอร และ
VGA+AV เพื่อใชสําหรับติดตั้งอุปกรณที่เสนอ เปนไปอยางเหมาะสม ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ครุภัณฑระบบเสียงแบบเคลื่อนยาย จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
1) ชุดไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือพรอมเครื่องรับ
2) เครื่องผสมสัญญาณเสียง 16 ชอง
3) เครื่องโปรเซสเซอรควบคุมลําโพง
4) เครื่องขยายเสียงขนาด 500 + 500 วัตต
5) ลําโพงแบบสองทาง ขนาด 400 วัตต
6) ชุดคอมพิวเตอรแบบพกพา
7) งานติดตั้งระบบพรอมอุปกรณเชื่อมตอและสายสัญญาณ
8) ตูจัดเก็บอุปกรณ3ฝา พรอม Breaker,ลอ,ลิ้นชักอุปกรณภายใน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
1
1
1
2
1
1
1

ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ชุด
ชุด
ใบ

คุณสมบัติทั่วไป
1) ชุดไมโครโฟนไรสายแบบมือถือพรอมเครื่องรับ จํานวน 2 ชุด
ประกอบดวย
เครื่องรับ จํานวน 2 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- ความถี่ในการรับสัญญาณ ระบบ UHF หรือดีกวา
- สามารถเลือกความถี่การใชงานไดไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ
- ระบบการรับสัญญาณแบบ Double Super-Heterodyne หรือดีกวา
- ความไวในการรับสัญญาณ 90 เดซิเบล หรือดีกวา
- อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 104 เดซิเบล
- ความเพี้ยนฮารโมนิค 1 % หรือดีกวา
เครื่องสง (ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ) จํานวน 2 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- ใชในยานความถี่ UHF หรือดีกวา
- สามารถเลือกความถี่ในตัวไดไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ
- หัวไมโครโฟนแบบ ELECTRET CONDENSER หรือดีกวา
- มีคาสัญญาณอินพุท สูงสุดไมนอยกวา 126 dB SPL
- ใชแบตเตอรรี่ขนาด 1.5 โวลท (AA) หรือดีกวา
-
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- 26 2) เครื่องผสมสัญญาณเสียง 16 ชอง
จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- มีชองตอสัญญาณเขา จํานวนไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ (8 โมโน + 4 สเตริโอ)
- มีดิจิตอลเอฟเฟค SPX ในตัวไมนอยกวา 24 โปรแกรม พรอมสามารถปรับแตงคา
Parameter ได
- มีชองตอแบบ USB สําหรับเชื่อมสัญญาณเขาและออก กับคอมพิวเตอร
- มีวงจรภาคปรีแอมปแบบ D-PRE (Invert Darlington Circuit) หรือดีกวา
- ชองสัญญาณโมโน Ch 1 - Ch 8 มีปุมปรับคอมเพรสเซอรแบบ One-Knob Compressor
(Comp)
- ภาคจายไฟเปนแบบ Universal Power Supply หรือดีกวา
- ตัวถังแทนเครื่องทํามาจากโลหะ ทั้งดานบน และดานลาง
- มีการตอบสนองความถี่ :+0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) หรือดีกวา
- มีคาความผิดเพี้ยนทางฮารโมนิค (THD):0.03 % @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz)
หรือดีกวา
- มีชองตอสัญญาณออก: ST (L/R), Group (4), AUX Send (4), Monitor Out (L/R)
- มีชองตอสัญญาณเขา :ขั้วตอแบบ XLR / Phone Jack ชองตอสัญญาณเขา ที่ 1 ถึง 8
- มีชองเชื่อมตอ USB :USB Audio Class 2.0 compliant
- มี Phantom Power (พรอมสวิตช) :+48 Vdc
- มีชวงความถี่ของแชนแนลอีคิว :3 ชวง (LOW/MID/HIGH)
- มีการรบกวนระหวางชองสัญญาณ : -78 dB (ที่ 1 kHz)
- ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรองหรือหนังสือแตงตั้งจากผูผลิต หรือผูนําเขาสินคาภายใน
ประเทศอยางถูกตองพรอมทั้งหนังสือสํารองอะไหลสินคาระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป
3) เครื่องโปรเซสเซอรควบคุมลําโพง จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- มีชองสัญญาณขาเขาไมนอยกวา 4 ชอง
- มีชองสัญญาณขาออกไมนอยกวา 6 ชอง
- มีคาตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 20Hz-20kHz
- สามารถปรับคา EQ, Mute, Noise gate, Delay ไดเปนอยางนอย
- มีคา Sampling Rate ที่ 48 KHz หรือดีกวา
4) เครื่องขยายเสียง
จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องขยายเสียงชนิดสเตอริโอ
- มีกําลังขยายไมนอยกวา 500+500 วัตต ที่ 8 โอหม
- มีกําลังขยายไมนอยกวา 700+700 วัตต ที่ 4 โอหม
- มีอัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณเสียงรบกวน (20Hz-20kHz) 100 dB
- มีคาความเพี้ยน THD < 0.05% ที่ 8 โอหม
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- 27 - ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 20Hz-20kHz
- มีคาความตานทานทางอินพุทไมนอยกวา 20 กิโลโอหม (Balanced)
- มีคา Damping Factor ไมนอยกวา 100
- มีคา Dynamic Headroom ( 4 โอหม ) 2 dB
- มีคา Input Sensitivity ไมนอยกวา 1.2Vrms
- มีชองตอสัญญาณ INPUT ใหเลือกใชงานไมนอยกวา 3 แบบ
- มีสวิทซปรับเลือก Crossover อยูดานหลังเครื่อง
- สามารถปรับเปลี่ยนการทํางานจากระบบ Stereo Mode เปนระบบ Subwoofer/Satellite ได
- มีระบบปองกันเครื่องขยายเสียงและลําโพง ( GuardRai) ชวยเพิ่มอายุการใชงาน
- มีสวิทซปด-เปดอยูดานหนาเครื่องพรอมมีไฟแสดงสถานการทํางานของเครื่อง
- มีระบบ PROTECTION ปองกันความเสียหายของเครื่อง
- ใชไฟ 220 V , 50/60 Hz
- มีหนังสือการสํารองอะไหลระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งออกจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทน
จําหนายในประเทศไทย
5) ลําโพงแบบสองทาง ขนาด 400 วัตต
จํานวน 2 9y; มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนตูลําโพง แบบ Bass Reflex
- มีคาตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 55 Hz ~ 20 kHz
- รองรับกําลังขับ (Program) 400 วัตต หรือดีกวา
- มีความตานทาน 8 โอหม หรือดีกวา
- มีความไว ที่ 1 วัตต , 1 เมตร 97 dB SPL หรือดีกวา
- มีคาความดังสูงสุด (Max SPL) 126 dB
6) ชุดคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนคอมพิวเตอรแบบพกพา
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 2.0 GHz
- มีหนวยความจําหลักเปนแบบ DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มี Hard Disk Drive ขนาดไมนอยกวา 320 GB
- มีจอภาพแสดงผลเปน LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
- มีเมาสเปนแบบ Optical มีปุมกดไมนอยกวา 2 ปุม
- มีชองตอสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 1 ชอง
7) งานติดตั้งระบบพรอมอุปกรณเชื่อมตอและสายสัญญาณ จํานวน 1 งาน มีรายละเอียด ดังนี้
- ตองทําการติดตั้งอุปกรณพรอมเดินสายสัญญาณตางๆ ภายในตูจัดเก็บอุปกรณของระบบใหใชงาน
ไดอยางสมบูรณ และเปนไปอยางมีระเบียบ
- ตองจัดหาสายลําโพงความยาว 30 เมตร จํานวน 2 เสน พรอมปลั๊กลําโพง (Speakon)
- ตองจัดหาขาตั้งลําโพงปรับระดับได จํานวน 2 ชุด
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- 28 8) ตูจัดเก็บอุปกรณ ระบบเสียง พรอม Breaker อุปกรณภายใน จํานวน 1 ใบ มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนตูใสอุปกรณขนาดมาตรฐานหนากวาง 19 นิ้ว สามารถบรรจุอุปกรณเครื่องเสียงขางตนได
- มีถาดสําหรับวางอุปกรณ
- มีฝาดานบนสําหรับใส Mixer
- ผลิตจากโลหะเคลือบสีหรือวัสดุเทียบเทา
- มีชองระบายอากาศ สามารถติดพัดลมเพิ่มได
- มีลอเลื่อนเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยาย
- มีสวิทชตัดตอนสําหรับจายกระแสไฟฟา ( Breaker ) อยูภายในตู
- ฝาดานหนาตูเปนวัสดุใส เพื่อมองเห็นอุปกรณภายในตู
7. ครุภัณฑสนับสนุนหองบรรยายและหองประชุม จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
1.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จํานวน 4 เครื่อง
2.เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
จํานวน 4 ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
1) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 4 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องนําเสนอภาพดวยกลองวิดีทัศน CMOS ขนาด 1/3 นิ้ว 3,200,000 พิกเซล
- สามารถฉายแผนใส, วัตถุ 3มิติ, ฟลม สไลด, ฟลม เอกซเรย ได
- สามารถเลือกระดับการแสดงผลไดระดับ 720P, XGA (1024 x 768) ,SXGA (1280 x1024)
- สามารถซูมภาพดวยเลนสได 12 เทา (Optical) และซูมดิจิตอลได 10 เทา (Digital)
- หมุนกลองได 330 องศาแนวตั้ง
- สามารถหมุนภาพได 0°, 90°, 180°, 270° จากปุมกดที่ตัวเครื่อง
- อัตราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame Rate USB) 15 Frame/Sec
- ระบบ Auto Image Adjust สามารถปรับความคมชัดไดในปุมเดียว
- สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto/Manual Focus)
- สามารถปรับความขาวไดอัตโนมัติ (Auto White Balance)
- มีระบบปรับภาพ Positive/Negative
- มีระบบปรับภาพ สีหรือ ขาว/ดํา และระบบการหยุดภาพนิ่ง (Image Freeze)
- สามารถแสดงภาพได 2 ภาพในจอเดียวกัน (Image Split) เปนภาพปจจุบันและภาพที่บันทึกไว
- โดยในสวนภาพปจจุบัน สามารถใชงานไดตามปกติ
- สามารถบันทึกภาพเก็บไวในเครื่องได 32 ภาพ (ในระดับ XGA) / 12 ภาพ (ในระดับ SXGA)
- มีไฟสองวัตถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1.8W อายุการใชงาน 30,000 ชม. และมีไฟที่ฐานชนิด LED
ขนาด 4W
- มีชองสัญญาณอยางนอย ดังตอไปนี้
 Computer Input : RGB D-sub 15-pin x 2
 Video Input :C Video In (RCA) x 2
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- 29  Audio Input : PC Audio x 2 , Audio In (Mini Jack) x 2, MIC In(phone jack) x 1
 Computer Output : RGB D-sub 15-pin x 2
 Audio Output : Audio Out (Mini Jack) x 1
 Control : RS232 ( male/6-pin PS/2) x 1 , USB x 1
- มีรีโมทไรสาย สามารถควบคุมเครื่องดวยรีโมท
- มีชองสําหรับเก็บรีโมทในตัวเครื่องเปนอุปกรณมาตรฐาน
- สามารถตั้ง โปรแกรมใหใช รีโมทคอนโทรลควบคุมโปรเจคเตอรได
- มีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล 5 ป
2) เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 4 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
- เปนคอมพิวเตอรแบบพกพา
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา 2.0 GHz
- มีหนวยความจําหลักเปนแบบ DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มี Hard Disk Drive ขนาดไมนอยกวา 320 GB
- มีจอภาพแสดงผลเปน LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
- มีเมาสเปนแบบ Optical มีปุมกดไมนอยกวา 2 ปุม
- มีชองตอสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 1 ชอง
4.2 เงื่อนไขอื่น ๆ และสถานที่ติดตั้ง
ผูเสนอราคาที่ชนะการประมูลฯ จะตองจัดทําแผนดําเนินงาน พรอมสงมอบแผนใหคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณาภายหลังทราบผลการประมูลเสนอราคา
รายละเอียดของสถานที่ติดตั้งครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ ระบบภาพและเสียง อาคาร 6 ชั้น
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มีดังนี้
1) หองประชุมใหญ ขนาด 180 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง ชั้น 4 หอง 6409
2) หองบรรยาย ขนาด 100 ที่นั่ง จํานวน 6 หอง ดังนี้
- ชั้น 2 หอง 6205, 6211, 6212
- ชั้น 3 หอง 6305, 6311, 6312
3) หองบรรยาย ขนาด 50 ที่นั่ง จํานวน 12 หอง ชั้น 5 หอง 6505, 6506
4) หองสัมมนา ขนาด 20 ที่นั่ง จํานวน 12 หอง ดังนี้
- ชั้น 2 หอง 6206, 6207, 6208
- ชั้น 3 หอง 6306, 6307, 6308
- ชั้น 4 หอง 6404, 6405, 6406
- ชั้น 5 หอง 6507, 6508, 6509
5) หองประชุม ขนาด 18 – 20 ที่นั่ง จํานวน 3 หอง ดังนี้
- ชั้น M หอง 6M01
- ชั้น 2 หอง 6204
- ชั้น 3 หอง 6304
ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ............................รองประธานกรรมการ ลงชื่อ...............................กรรมการ

-

30 -

5. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการภายในปงบประมาณรายจายประจําป 2558 ระยะเวลาดําเนินการติดตั้ง 45 วัน
6. ระยะเวลาสงของ
ผูจะเสนอราคาจะตองสงของ ภายในกําหนด 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. วงเงินในการจัดหา หรือราคากลาง
เงินคาจัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ ประจําหองเรียนและหองประชุม อาคาร 6 ชั้น
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย พรอมติดตั้ง ในครั้งนี้ไดมาจากเงินกองทุนมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหใชเงินเหลือจายของคณะพยาบาลศาสตเกื้อการุณย ประจําปงบประมาณ 2557 ซึ่งเปนรายรับของ
เงินกองทุนมหาวิทยาลัย ยอด 15,361,776.63 บาท เปนคาจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 3,136,200.- บาท
(สามลานหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองรอยบาทถวน) และเงินบํารุงคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย สมทบ
เพิ่มเติม จํานวน 662232.59 บาท รวมภายในวงเงิน 3,798,432.59 บาท และเปนราคาเริ่มตนการ
ประมูล
ราคากลางของงานจัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ ประจําหองเรียนและหองประชุม พรอมติดตั้ง
อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปนเงิน
3,798,432.59.- บาท (สามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันสี่รอยสามสิบสองบาทหาสิบเกาสตางค)
ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ
7,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปตองเสนอลดราคา ครั้งละ
ไมนอยกวา 7,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
8. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
9. สถานที่ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปดเผยตัว
1. สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย (งานพัสดุ) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2241 6500
ตอ 8411
2. ทาง e mail : kc_college@hotmail.com
3. เว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย (www.kcn.ac.th)

ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ ลงชื่อ............................รองประธานกรรมการ ลงชื่อ...............................กรรมการ

- 31 ผูสนใจสามารถแนะนํา วิจารณหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอบเขตของงาน (TOR) และ
รางเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนลายลักษณอักษรโดยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS)
หรือทางเว็บไซตมายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ภายใน 3 วันทําการ โดยนับจากวันลงประกาศในเว็บไซตของ
สวนงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารการประมูลฯ
(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ
(นายไพรัตน พัดเย็น)
(ลงชื่อ)......................................................รองประธานกรรมการ
(นายนิมิตร สันประเสริฐ)
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(นายเชิดพงษ แพงหราย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1.

2.
3.
4.

ชื่อโครงการ รายการจัดซื้อครุภัณฑโสตทัศนปกรณประจําหองเรียนและหองประชุม
อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบชาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวทิยาลัยนวมินทราธิราช
หนวยงานเจาของโครงการ คณะบดีคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3,798,432.59 บาท (สามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพัน
สี่รอยสามสิบสองบาทหาสิบเกาสตางค)
วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 21 – 23 พฤษภาคม 2558
ราคากลาง เปนเงินรวมทั้งสิ้น 3,798,432.59 บาท
แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
ใบเสนอราคาของผูขาย จํานวน 3 ราย
1) บริษัท เซ็นทรัล ซิสเท็ม อินทิเกรชั่น จํากัด เสนอราคา เปนจํานวนเงิน
3,798,432.59 บาท (สามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันสี่รอยสามสิบสองบาทหาสิบเกาสตางค)
2) บริษัท มัลติไลน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด เสนอราคา เปนจํานวนเงิน
4,203,657.64 บาท (สี่ลานสองแสนสามพันหกรอยหาสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค)
3) บริษัท วีเทคโนโลยี จํากัด เวนอราคา เปยจํานวนเงิน 4,473,006.60 บาท (สี่ลานสี่แสนเจ็ด
หมื่นสามพันหกบาทหกสิบสตางค)

