
  
             

 
 
 

ประกาศวทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี 
เร่ือง  สอบราคาซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
  ดว้ยวทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี    มีความประสงคจ์ะประกาศสอบราคาซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  
จ านวน  5  รายการ   ดงัรายการต่อไปน้ี 

1. โทรทศัน์ LED 55 น้ิว (มีท่ีเสียบ USB)    จ านวน  8  เคร่ือง  
2. โทรทศัน์ LED 40 น้ิว     จ านวน  1  เคร่ือง  
3. กลอ้งถ่ายวดีีโอระบบดิจิตอล  พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  ชุด  
4. กลอ้งถ่ายรูป ระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์   จ านวน  1  ชุด  
5. จอ PC _TV All in one Interactive ระบบสมัผสั ขนาด 55 น้ิว    จ านวน  1  เคร่ือง  

   ผู้มสิีทธ์ิเสนอราคาจะต้องมคุีณสมบัต ิ  ดงัต่อไปนี ้
   1.  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล  ผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือดงักล่าว 
    2.  ไม่เป็นผูถู้กระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  

3.  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั     ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ 
ราคาไดมี้ค าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
           4.  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน   ท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่   วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี    
ณ วนัท่ีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี 

 ก าหนดยืน่ซองสอบราคา/เปิดซองสอบราคา  ณ  สถานที ่ วนัและเวลา ดงันี ้  
 1. ก าหนดยืน่ซองสอบราคา  ในวนัท่ี  9  ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี  24  ธนัวาคม  2558   ตั้งแตเ่วลา   15.00   น.  

ถึงเวลา  16.30 น.  ณ หอ้งพสัดุ วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี เลขท่ี 121/9  ถนนรามเดโช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  
 2.  ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา   
     2.1  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา     จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานส่วนท่ี 1  ในวนัท่ี  
25  ธนัวาคม  2558   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.   ณ  หอ้งประชุม 1 อาคารเอนกประสงค ์วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี    เลขท่ี 121/9  
ถนนรามเดโช  ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง  จงัหวดัลพบุรี  15000 
     2.2  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการเปิดซองใบเสนอราคาและเอกสารหลกัฐานส่วนท่ี 2  
ในวนัท่ี  25  ธนัวาคม  2558   เวลา  11.00  น.   หอ้งประชุม 1  อาคารเอนกประสงค ์  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี      เลขท่ี 121/9   
ถนนรามเดโช  ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง  จงัหวดัลพบุรี  15000 
  ผู้สนใจ  ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ไดท่ี้หอ้งพสัดุ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  121/9 ถนนรามเดโช  
ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง  จงัหวดัลพบุรี  ในวนัท่ี  9  ธนัวาคม  2558  ถึงวนัท่ี  24  ธนัวาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.   
ถึงเวลา 16.30 น.  ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซด ์ ของศูนยจ์ดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  www. gprocurement.go.th  และทางเวบ๊ไซดข์อง
วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี   http://cdalb.bpi.ac.th     หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข   (036)  424186  ,  412150  ต่อ  103  
ในวนัและเวลาราชการ 
      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  9  ธนัวาคม   พ.ศ.  2558 

 
 

                       (นายสมชาย  ฟ้อนร าดี) 
                   ผูอ้  านวยการวทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี 
 



 

เอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี  6/2559 
 การซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

ตามประกาศวทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ลงวนัท่ี  9 ธนัวาคม  พ.ศ. 2558 
………………………………. 

 

  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่  “ วทิยาลยั ”   มีความประสงคจ์ะสอบราคาซ้ือ 
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ  านวน 5 รายการ  ดงัรายการต่อไปน้ี 

1. โทรทศัน์ LED 55 น้ิว (มีท่ีเสียบ USB)    จ  านวน  8  เคร่ือง  
2. โทรทศัน์ LED 40 น้ิว     จ  านวน  1  เคร่ือง  
3. กลอ้งถ่ายวดีีโอระบบดิจิตอล  พร้อมอุปกรณ์   จ  านวน  1  ชุด  
4. กลอ้งถ่ายรูป ระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์   จ  านวน  1  ชุด  
5. จอ PC _TV All in one Interactive ระบบสัมผสั ขนาด 55 น้ิว    จ  านวน  1  เคร่ือง  

 

  ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแทข้องใหม่ไม่เคยใชง้านมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ   อยูใ่น
สภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัที   และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี   โดยมี 
ขอ้แนะน า  และขอ้ก าหนดต่อไปน้ี 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1. รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
1.2. แบบใบเสนอราคา 
1.3. แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.4. แบบหนงัสือค ้าประกนัสัญญา 
1.5. บทนิยาม 

(1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.6 แบบบญัชีเอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  1 
(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2 

      1.7  บญัชีรายช่ือผูมี้อ านาจควบคุม 
       1.8  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
       1.9  บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
       1.10  แบบหนงัสือมอบอ านาจ  ฯลฯ 
2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล  ผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ       และได้ 

แจง้เวยีนช่ือแลว้  หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
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       2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน    ณ   วนัประกาศผล
สอบราคา   หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้ 1.5  ผูเ้สนอ
ราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ
ราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิ และความคุม้กนัเช่นวา่นั้น                                                       
 3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวน้อก
ซองเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
  3.1  ส่วนท่ี  1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั   ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
          (ข)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั    ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคนห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุมและบญัชีผูถื้อหุน้
รายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
   (2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  ใหย้ืน่
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น   ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี)     ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน  ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทั้งรับรองส านาถูกตอ้ง  
   (3)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ใหย้ืน่ส าเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใด เป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย   ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง  หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล    ใหย้ืน่
เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 
   (4)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัและส าเนาใบทะเบียนภาษี 
มูลค่าเพิ่ม (ถา้มี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ส าหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านคา้   จะตอ้งมีส าเนาหนงัสือจดทะเบียนพาณิชย ์     และ 
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
   (5)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ขอ้ 1.6 (1) 
   3.2 ส่วนท่ี 2 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) แคต็ตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ 4.4 
(2) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคา  

มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                         (3)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบ   
ในขอ้  1.6 (2) 
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4.  การเสนอราคา 

4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี       โดยไม่มี 
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน   และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น    ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคา ใหช้ดัเจน  
จ านวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร      โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข    หากมีการขดูลบ  
ตก เติม    แกไ้ขเปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)    ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
  4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว      โดยเสนอ
ราคารวม    และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อราชการ      ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง  
ทั้งน้ี    ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ    ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั    ใหถื้อ  
ตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  
และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้ ณ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี 
  ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  30 วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว้    และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน  30  วนั      นบัถดัจากวนั 
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
  4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคต็ตาล็อก  และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  
ของครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ไปพร้อมใบเสนอราคา    เพื่อประกอบการพิจารณา   หลกัฐานดงักล่าวน้ี   
วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรีจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
  ส าหรับแคต็ตาล็อกท่ีแนบใหพ้ิจารณา    หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
โดยผูมี้อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล         หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงคจ์ะขอดู  
ตน้ฉบบัแคต็ตาล็อก     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคา      ตรวจสอบ 
ภายใน 3 วนั       

4.5  ก่อนยืน่ซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  
ฯลฯ  ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
สอบราคา 
  4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย        จ่าหนา้ซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 6/2559”     
ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี      ในวนัท่ี  9  ธนัวาคม   2558   ถึงวนัท่ี  24   ธนัวาคม  2558     เวลา   15.00 น.  –  16.30 น.  
(เวน้วนัหยดุราชการ)    ณ  หอ้งพสัดุ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี     เลขท่ี 121/9  ถนนรามเดโช     ต าบลทะชุบศร 
อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  15000 
  เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้   จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด    
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละราย
วา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  กบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้ 1.5  (1)    ณ   วนัประกาศสอบราคา
หรือไม่  และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน    หรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ 
ราคาวา่มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.5(2)     และคณะ 
กรรมการฯ  เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ    จะตดั 
รายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา      และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการ 
คดัเลือก  และวทิยาลยัจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ  จะวนิิจฉยั 
ไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ    และมิไดเ้ป็น 
ผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 
  ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา      เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็น  
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน 3 วนั  นบัแต่ 
วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นท่ีสุด  
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา     จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บ
คดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้  ณ หอ้งประชุม 1 อาคารเอนกประสงค ์วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม  
2558  ตั้งแต่เวลา 11.00  น.  เป็นตน้ไป 
  การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค  5    ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา     เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าว     จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
การอยา่งยิง่ และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิก 
การเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดท้  าเนินการไปแลว้  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ใหป้ลดักระทรวง  
มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได้ 
 5.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี  วทิยาลยัจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม   
5.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่ 

ถูกตอ้ง  หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  แลว้ คณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย  
หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั     ทั้งน้ีเฉพาะกรณีท่ีพิจารณา  
เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อวทิยาลยัเท่านั้น    

5.3 วทิยาลยัสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคาหรือในหลกัฐานการรับ  

เอกสารสอบราคาของวทิยาลยั 
(2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญั  
หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน  
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(4) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือ  
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี)  ก ากบัไว ้
       5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา             คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
วทิยาลยั มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้
วทิยาลยั มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
       5.5 วทิยาลยั ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด  
ก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน   หรือขนาด     หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด    หรืออาจจะยกเลิก  
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได ้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั  
และใหถื้อวา่การตดัสินของวทิยาลยั เป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได ้รวมทั้งวทิยาลยั
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา   และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน       ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการ 
คดัเลือกหรือไม่ก็ตาม    หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต   เช่น      การเสนอเอกสาร 
อนัเป็นเทจ็  หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้  
                   5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคา   วา่ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ 4.6   เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคา 
รายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา   หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง  
เป็นธรรม ตามขอ้ 1.5 วทิยาลยัมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว ออกจาก
ประกาศรายช่ือ ตาม ขอ้ 4.6 และวทิยาลยัจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
         ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่   การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้ าเนิน  
ไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่      ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ดงักล่าวได ้
   6.    การท าสัญญาซ้ือขาย 

6.1  ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน  5  วนัท าการของ 
ทางราชการนบัแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือ  วทิยาลยัจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสัญญาตาม
แบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3 ก็ได ้         
        6.2  ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนั ท าการของ
ทางราชการ  หรือวทิยาลยัเห็นวา่ไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ 6.1  ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้ง
ท าสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3 กบัวทิยาลยัภายใน 7 วนั   นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้ง
วางหลกัประกนัสัญญา    เป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาได ้  ใหว้ทิยาลยัยดึถือไว้
ในขณะท าสัญญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหว้ทิยาลยั  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน   

3 วนัท าการของทางราชการ 
(3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค ้าประกนั ดงัระบุใน  

ขอ้1.4 (1) 
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(4) หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   หรือบริษทัเงินทุน  
หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้า
ประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้วนราชการต่าง  ๆ ทราบแลว้  โดย
อนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุไวใ้นขอ้ 1.4 (1) 

(5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบ 

ราคา (ผูข้าย)  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 
       7.   อตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ้ 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.2 ต่อวนั 
8. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 

ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ    หรือท าสัญญาซ้ือขายตามแบบ  
ดงัระบุในขอ้  1.3 แลว้แต่กรณี      จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้
ดงัเดิมภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  
9.1 เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 

  การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือวทิยาลยัไดรั้บอนุมติัเงินค่าพสัดุจากเงินงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2559   แลว้เท่านั้น 
        9.2 เม่ือวทิยาลยัไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้ายและไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามสอบราคา
ซ้ือแลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยตรงทาง
เรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่       และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าว ีดงัน้ี
  (1) แจง้การสั่ง หรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าว    เขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่ง 
ทางน ้าและพาณิชยน์าวภีายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ     เวน้แต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือ  
ไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยน์าว ี  ให้
บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย     ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ
เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3)ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม 
การพาณิชยน์าวี 
 
                                                                                                                                      7/ (9.3) ผูเ้สนอราคาซ่ึง... 
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9.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงวทิยาลยัไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญา  หรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ 
ก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 6  วทิยาลยัฯ อาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4  วทิยาลยัฯ สงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข   หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตาม  
ความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี)    
                            
         
                 วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี 
 

             9  ธนัวาคม  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

แนบประกาศสอบราคาเลขที ่ 6/2559  ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2558 
....................................................... 

 
1.  โทรทศัน์  LED  55 นิว้  (มทีีเ่สียบ USB)     จ านวน  8  เคร่ือง  
     1.1.   คุณลกัษณะทัว่ไป 

- เป็นโทรทศัน์จอแสดงผลแบบ  LED  ขนาดจอภาพ  55”  ความละเอียดของจอภาพแบบ  Full HD ระดบั  1920 x1080 
จุด High  Contrast 

- สามารถรับชมทีวคีวามละเอียดสูงผา่นสญัญาณดิจิตอลได ้
- มีระบบ  Video  Processor , Picture  Sensor , Digitat  Tuner  และ  Picture  in  Picture 
- มีระบบ  SMART  TV  สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตดว้ยระบบ  Wifi  Built-in 
- มีระบบเสียง  SURROUND  รอบทิศทาง และสามารถปรับโหมดของเสียงไดห้ลายโหมด 
- ล าโพง  Output  รวมไม่นอ้ยกวา่  20 w. 
- การต่อเช่ือมสญัญาณต่างๆ  อยา่งนอ้ย  ตอ้งมี 

  ช่องต่อ   HDMI  3  ช่อง 
      ”         USB     2  ช่อง 
                        ”          AV x 1 , DVD  Component x 1   

- มีหน่วยประมวลผมระดบั  Dual  core  หรือมากกวา่ 
- รองรับเมนูภาษาไทย                       
- ใชไ้ฟฟ้า  1000 v – 240 v, 50/60 Hz                                     

 
2.  คุณสมบัตพิเิศษ                                                                  

- สามารถควบคุมสัง่การดว้ย  Remote  Control  ท่ีใชง้านเหมือน Mouse หรือ Touch Pad 
- สามารถรองรับการแชร์ขอ้มูลกบัส่ืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนดว้ยระบบไร้สาย             
- สามารถเขา้โปรแกรม  Web  Browser  เพ่ือสะดวกในการต่อเช่ือม  Internet 
- สามารถปรับภาพและเสียง  เพ่ือสอดคลอ้งกบัลกัษณะประเภทของส่ือท่ีรับชม  ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 รูปแบบ 
- สามารถแสดงคอนเทนดต์่างๆ  บนหนา้จอได ้           

 
3. อุปกรณ์ประกอบการตดิตั้ง                                                                 

- เดินสายสญัญาณครบชุด  ทั้ง  HDMI  และ  Video  เพื่อการใชง้าน 
- สายไฟท่ีติดตั้งตอ้งมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2.5  ม.ม. พร้อม เบคเกอร์ เปิด/ปิด ระบบไฟฟ้า 
- สายสญัญาณ ภาพ วดีีโอ , คอมพิวเตอร์  VGA,HDMI  แบบสั้นเพ่ือตอ่จาก บลอ็กเอา้แลท  
- การเดินสายสญัญาณตอ้งเดินเก็บในราง หรือท่อ  เก็บสาย ใหเ้รียบร้อย พร้อม บลอ็กเอา้แลท 
- ใชข้าแขวน LED TV ขนาด 55 น้ิว  แบบแขวนเพดาน มาตรฐาน 
- การติดตั้งใชง้าน แบบ ติดบนเพดาน  โดยผูข้ายจะท าการเจาะหรือตดัฝ้าเพดาน  ตอ้งด าเนินการปิดใหเ้รียบร้อยดงัเดิม       
- มีการอบรมวธีิการใชง้านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 
- ในวนัเปิดซองเสนอราคา  ตอ้งน าครุภณัฑต์วัอยา่งมาสาธิตการใชง้านต่อคณะกรรมการ 

 

----------------------------------------------  
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2.  โทรทศัน์  LED  40 นิว้        จ านวน  1  เคร่ือง  
     2.1.   คุณลกัษณะทัว่ไป 

- เป็นโทรทศัน์จอแสดงผลแบบ  LED  ขนาดจอภาพ  40”  ความละเอียดของจอภาพแบบ  Full HD ระดบั  1920 x1080 
จุด High  Contrast 

- สามารถรับชมทีวคีวามละเอียดสูงผา่นสญัญาณดิจิตอลได ้
- มีระบบ  Video  Processor , Picture  Sensor , Digitat  Tuner  และ  Picture  in  Picture 
- มีระบบ  SMART  TV  สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตดว้ยระบบ  Wifi  Built-in 
- มีระบบเสียง  SURROUND  รอบทิศทาง และสามารถปรับโหมดของเสียงไดห้ลายโหมด 
- ล าโพง  Output  รวมไม่นอ้ยกวา่  20 w. 
- การต่อเช่ือมสญัญาณต่างๆ  อยา่งนอ้ย  ตอ้งมี 

  ช่องต่อ   HDMI  3  ช่อง 
      ”         USB     2  ช่อง 
                        ”          AV x 1 , DVD  Component x 1   

- มีหน่วยประมวลผมระดบั  Dual  core  หรือมากกวา่ 
- รองรับเมนูภาษาไทย                       
- ใชไ้ฟฟ้า  1000 v – 240 v, 50/60 Hz                                     

 
       2.2  คุณสมบัตพิเิศษ                                                                  

- สามารถควบคุมสัง่การดว้ย  Remote  Control  ท่ีใชง้านเหมือน Mouse หรือ Touch Pad 
- สามารถรองรับการแชร์ขอ้มูลกบัส่ืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนดว้ยระบบไร้สาย             
- สามารถเขา้โปรแกรม  Web  Browser  เพ่ือสะดวกในการต่อเช่ือม  Internet 
- สามารถปรับภาพและเสียง  เพ่ือสอดคลอ้งกบัลกัษณะประเภทของส่ือท่ีรับชม  ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 รูปแบบ 
- สามารถแสดงคอนเทนดต์่าง ๆ  บนหนา้จอได ้           

 
      2.3. อุปกรณ์ประกอบการตดิตั้ง                                                                 

- เดินสายสญัญาณครบชุด  ทั้ง  HDMI  และ  Video  เพื่อการใชง้าน 
- สายไฟท่ีติดตั้งตอ้งมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2.5  ม.ม. พร้อม เบคเกอร์ เปิด/ปิด ระบบไฟฟ้า 
- สายสญัญาณ ภาพ วดีีโอ , คอมพิวเตอร์  VGA,HDMI  แบบสั้นเพ่ือตอ่จาก บลอ็กเอา้แลท  
- การเดินสายสญัญาณตอ้งเดินเก็บในราง หรือท่อ  เก็บสาย ใหเ้รียบร้อย พร้อม บลอ็กเอา้แลท 
- ใชข้าแขวน LED TV ขนาด 40 น้ิว  แบบแขวนเพดาน มาตรฐาน 
- การติดตั้งใชง้าน แบบ ติดบนเพดาน  โดยผูข้ายจะท าการเจาะหรือตดัฝ้าเพดาน  ตอ้งด าเนินการปิดใหเ้รียบร้อยดงัเดิม       
- มีการอบรมวธีิการใชง้านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 
- ในวนัเปิดซองเสนอราคา  ตอ้งน าครุภณัฑต์วัอยา่งมาสาธิตการใชง้านต่อคณะกรรมการ 

 

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



 
                                                                                    -3- 

 
3.  กล้องถ่ายวดิีโอระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์     จ านวน  1  ชุด  
     คุณลกัษณะ 

1. บนัทึก Video Full HD 
2. บนัทึกภาพน่ิงความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 20 megapixel (16:9) 
3. Optical Zoom 21x (28-729.6mm (16:9), 436.2-893mm 4:3) 35mm equiv.) 
4. รูรับแสง f/1.8-3.5 
5. ระบบลดการสั่นไหว HYBRID O.I.S. 
6. SD Card Slot x 2 รองรับ SD/SDHC/SDXC Memory Card 
7. หนา้เลนส์ขนาด 49 มม. 
8. microphone : 2ch Stereo, zoom microphone 
9. หนา้จอขนาด 3 น้ิว ความละเอียด 460,800 pixel 
10. Electronic Viewfinder 0.24 น้ิว 
11. ขนาด 205 x 217 x 479 มม. 
12. มีช่องต่อหูฟังและไมโครโฟน 
13. มีขาตั้งกลอ้ง พร้อมอุปกรณ์อยา่งดี 
14. มีกระเป๋าส าหรับใส่กลอ้ง 
15. มีอุปกรณ์แบบเตอร่ี  Lithium-Ion ส ารอง 1 ชุด 
16. แมมโมรี SHDC 32 GB 

4.  กล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์     จ านวน  1  ชุด 
     คุณลกัษณะ 

1. กลอ้ง DSLR (DSLR digital single-lens reflex)  
2. ถอดเปล่ียนเลนส์ได ้ 
3. ความละเอียดภาพ ไม่นอ้ยกวา่ 5472 x 3648 
4. ความละเอียดสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 20 megapixels 
5. ความไวแสง (ISO Rating) Auto, 100-12800 หรือสูงกวา่ 
6. มีจอ LCD แสดงการท างาน 
7. เมมโมรีไม่นอ้ยกวา่  16 GB 
8. ถ่ายภาพเคล่ือนไหว (Movie Clips) 1920 x 1080 (HD 2.9.97/25/23.976 fps), 1280 x 720  

(HD 59.94/50 fps), 640 x 480 (59.94/50 fps) 
9. เลนส์ AF 50 mm f/1.4 มี UV Filter 
10. เลนส์ AF 18-200 mm f/3.5-5.6 มี UV Filter 
11. อุปกรณ์ส าหรับชาร์ทแบตเตอร์ร่ีส ารอง 1 ชุด  (Grip Batery) 
12. กระเป๋าเก็บอุปกรณ์อยา่งดี 
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5. จอ PC_TV All in one Interactive ระบบสัมผสั ขนาด 55 นิว้   จ านวน  1  เคร่ือง 
คุณลกัษณะเฉพาะ  

1. จอรับภาพเป็นแบบ LED ขนาดของจอไม่นอ้ยกวา่ 55 น้ิว 
2. เป็นจอรับภาพท่ีรวม LED TV , คอมพิวเตอร์ และ ระบบ Interactive เขา้ไวด้ว้ยกนัในเคร่ืองเดียว 
3. มีความละเอียดสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1920 x 1080 pixel ท่ีรองรับความละเอียดแบบ Full HD(1080i) 
4. มีความเร็วในการตอบสนองการแสดงผลท่ีไม่เกิน  5 ms. 
5. มีมุมมองภาพไม่นอ้ยกวา่ 178 องศาในแนวนอน และแนวตั้ง 
6. มีค่าความสวา่งสูงสุด ไม่นอ้ยกวา่ 450 cd/m2 
7. มีค่าความคมชดั (Contrast Ratio) ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 : 1 
8. รองรับการเช่ือมต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ท่ีความละเอียด XGA และสูงถึง WUXGA 
9. สามารถรับชม ช่อง TV  ไดด้ว้ยช่องต่อสัญญาณแบบเสาและสามารถตั้งค่าบนัทึกช่องได ้  
10. มีล าโพงแบบ Stereo ดว้ยก าลงัขบัไม่นอ้ยกวา่ 10 Watts 
11. มีช่องต่อสัญญาณเขา้ดงัน้ี 

 - HDMI    ไม่นอ้ยกวา่ 2ช่อง 
                   -USB ไม่นอ้ยกวา่ 1ช่อง 
 - 15-pin D-Sub ( VGA ) ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
 - Component ( Y , Pb , Pr ) ไม่นอ้ยกวา่1 ช่อง 
 - AV ( RCA ) ไม่นอ้ยกวา่1 ช่อง 
      12. มีช่องสัญญาณออกดงัน้ี ชนิด 15-pin D-Sub ( VGA) ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุด และ Ear Phone ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุด  
      13. สามารถใชง้านดว้ยระบบสัมผสั Touch Screen หรือ Interactive ในตวัท่ีสามารถใชน้ิ้วและวสัดุอ่ืน เช่น  
            ปากกา สัมผสัไดโ้ดยสามารถสัมผสัไดพ้ร้อมกนัไม่นอ้ยกวา่ 4 จุด แบบ Multi-Touch 
     14. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 หน่วย แบบ  Intel Core I5 หรือดีกวา่ 
     15.  มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) แบบ DDR3 ท่ีมีความจุไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 

16. มีHard Disk แบบ SATA หรือดีกวา่ ท่ีมีความจุไม่นอ้ยกวา่ 500GB จ านวน 1 หน่วย 
17. มีช่องต่อ DVD-RW อยา่งนอ้ยจ านวน 1 หน่วย 
18. มีส่วนเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่าย (Network Interface)ชนิดRJ-45จ านวนอยา่งนอ้ย 1 ช่องและ 

 สามารถเช่ือมต่อแบบ Wireless LAN IEEE802.11 b/g/n ได ้
19. มีช่องต่อสัญญาณ USB ส าหรับเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆไดอ้ยา่งนอ้ย 4 ช่องสัญญาณ 
20. มีชุดขาตั้งท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ สามารถเคล่ือนยา้ยได ้และมีรีโมทส าหรับควบคุมการท างาน  

 ของเคร่ือง 
21. มีชุด Keyboard และ Mouse แบบ Wireless มาพร้อมกบัตวัเคร่ือง โดยสามารถใชง้านร่วมกบั 

ตวัเคร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี 
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22. มีระบบปฏิบติัการ Windows 8 (64 bit) แบบลิขสิทธ์ิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย พร้อมโปรแกรมการใชง้าน 

Interactive board ท่ีมีฟังกช์ัน่การใชง้านไดอ้ยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 มีปุ่มฟังกช์ัน่พื้นฐานท่ีค าสั่งไม่นอ้ยกวา่ 45ค าสั่ง โดยสามารถเลือกเปล่ียนภาษาไดอ้ยา่งนอ้ย 

20ภาษารวมทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

 สามารถเขียนทบัขอ้มูล และ Website ท่ีมีอยูด่ว้ยปลายน้ิว หรือปากกาได ้

 มีฟังกช์ัน่ปากกาพื้นฐาน ซ่ึงสามารถเลือกรูปแบบปากกาไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 รูปแบบ และสามารถ

เลือกสีของปากกา และสามารถเลือกขนาดความหนาได ้ 

 มีฟังกช์ัน่การบนัทึกใน Format ต่างๆอยา่งนอ้งดงัต่อไปน้ี bmp. , jpg , gif , tiff , emf. , png. , 

wmf. , pdf., ppt., pptx. , doc. , docx., htm 

 มีฟังกช์ัน่ท่ีสามารถแปลงลายมือเป็นตวัพิมพไ์ดส้ าหรับภาษาองักฤษ 

 มีฟังกช์ัน่ส าหรับบงัหนา้จอบางส่วน หรือทั้งหมดได ้โดยสามารถก าหนด ขนาด  สี ได้ 

 มีฟังกช์ัน่ Spot Light เพื่อแสดงหนา้จอบางส่วน และ บงัหนา้จอส่วนอ่ืน โดยสามารถเลือก

รูปแบบการท า Spot Light ไดอ้ยา่งนอ้ย 4 แบบสามารถเปล่ียนสี และก าหนดความโปร่งใส่ได ้

 มีฟังกช์ัน่ส าหรับสูตรคณิตศาสตร์ เพื่อการท ากราฟเบ้ืองตน้ได ้เป็นอยา่งนอ้ย  

 มีฟังกช์ัน่จ  าลองการทดลองทางวทิยาศาสตร์  

 สามารถเพิ่มหนา้การใชง้านเพื่อเพิ่มพื้นท่ีการใชง้านไดไ้ม่จ  ากดั 

 สามารถสร้าง Link จากรูปภาพ และขอ้ความท่ีตอ้งการในรูปแบบ Web Page File ได ้

 สามารถเคล่ือนยา้ย ยอ่ ขยาย และแทรกรูปภาพจาก Gallery ท่ี Software ก าหนดมาให ้หรือจาก

คอมพิวเตอร์ได้ 

 สามารถสั่งพิมพข์อ้ความท่ีน าเสนอออกทางเคร่ืองพิมพท่ี์ต่อผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้  

 สามารถบนัทึกการใชง้านขีดเขียนต่างๆ พร้อมเล่นยอ้นกลบัได้ 

 มีฟังกช์ัน่อจัฉริยะท่ีสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการวาดรูป วงกลม สามเหล่ียม สีเหล่ียม 

หา้เหล่ียม หกเหล่ียม ทรงกระบอก ทรงกรวย ทรงลูกบาศก ์และ วงรี ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 มีฟังกช์ัน่ วงเวยีน ไมบ้รรทดั ไมค้ร่ึงวงกลม ไมส้ามเหล่ียม ส าหรับการวดับนหนา้จอไดท้นัที 

ซ่ึงสามารถเปล่ียนขนาดเป็นขนาดต่างๆได ้

 มีฟังกช์ัน่ ท่ีต่อเช่ือมเพื่อดึงภาพจาก Web Cam ได ้โดยเป็นปุ่มฟังกช์ัน่หน่ึงในเมนูการใชง้าน

ของโปรแกรม 
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23. มีระบบควบคุมการเรียนการสอน แบบมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย ท่ีมีฟังกช์ัน่การใชง้านไดอ้ยา่ง

นอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 โปรแกรมสามารถน าไปใชง้านควบคุมชั้นเรียนในลกัษณะของ Web Application โดยไม่ตอ้ง
ผา่น Browser 

 สามารถใชง้านไดท้ั้งบนระบบ Internet และ Intranet ไดผ้า่นระบบ Wi-Fi ในชั้นเรียน/

หอ้งเรียน 

 สามารถส่งกระจายสัญญาณเคร่ืองผูส้อนไปยงัเคร่ืองผูเ้รียนทั้งรายคนหรือกลุ่มเรียนหรือทั้ง

ชั้นเรียน 

 ปรับปรุงเวอร์ชัน่โปรแกรมอตัโนมติัเม่ือเปิดโปรแกรม  

 รองรับการท างานผา่นระบบเทคโนโลย ีCloud Computing สามารถบริหารขอ้มูลผูเ้รียนและ

ผูส้อนไดท่ี้จุดเดียว 

 สามารถรับ-ส่งขอ้ความระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน (Send/Receive Message) 

 สามารถรับ-ส่งแฟ้มขอ้มูลประเภทต่างๆ เช่นขอ้ความ, รูปภาพ, ส่ือการเรียนการสอน ระหวา่ง

ผูเ้รียนและผูส้อน (File submission) 

 ผูส้อนสามารถรีโมทเพื่อสั่งล็อค/ปลดล็อคหนา้จอผูเ้รียน ปิด-เปิดหนา้จอ (หา้มใช)้ รวมถึงตั้ง

เวลาในการล็อคหนา้จอได้ (Screen Lock/Unlock) 

 ผูส้อนสามารถสั่งกระจายสัญญาณหนา้จอเคร่ืองของผูเ้รียนเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงไปยงัผูเ้รียน

ทุกคน (Student Demonstration) 

 ผูส้อนสามารถสั่งตั้งเวลาในการวนดูหนา้จอผูเ้รียนรายคนแบบเตม็หนา้จอ  (Monitor) 

 มีหนา้ต่างส าหรับสนทนาระหวา่งผูเ้รียนในกลุ่ม หรือผูเ้รียนกบัผูส้อน โดยผูส้อนสามารถ

สร้างแกไ้ขลบกลุ่มเรียนในชั้นเรียนได้ (Chat able) 

 มีโปรแกรมส าหรับช่วยบริหารจดัการขอ้มูลการเขา้ชั้นเรียน  (Class Management) ไดแ้ก่ การ

ตรวจสอบนกัเรียนเขา้ชั้นเรียน การรีเซตขอ้มูลก่อนเขา้ชั้นเรียน การบนัทึกรายช่ือผูเ้รียนในชั้น

เรียนท่ีเขา้ระบบหอ้งเรียน การบนัทึกประวติัการเขา้ชั้นเรียนได้  

 สามารถก าหนดจ านวนผูเ้รียนในชั้นเรียนแต่ละชั้น 

 ผูส้อนสามารถดูหนา้จอผูเ้รียนไดพ้ร้อมกนัไม่ต ่ากวา่หา้สิบหนา้จอ และตั้งเวลาในการรีเฟรช

หนา้จอผูเ้รียนได้ 

 ผูส้อนสามารถสร้างขอ้สอบ/แบบสอบถาม ทั้งแบบอตันยั/ปรนยั รวมทั้งแทรกรูปภาพ

ประกอบ  แลว้ส่งใหผู้เ้รียนตอบในระหวา่งการสอนไดท้นัที (Survey) 
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 ผูส้อนสามารถเลือกขอ้สอบ/แบบสอบถามท่ีสร้างไวเ้สมือนคลงัขอ้สอบ แลว้ส่งไปยงัผูเ้รียน

ได ้

 ระบบสามารถตรวจขอ้สอบนกัเรียนและประมวลผลคะแนนไดท้นัทีและรายงานผูส้อน/

ผูเ้รียนทราบทนัทีท่ีเปิดโปรแกรมตรวจขอ้สอบ  

 ผูเ้รียนสามารถเปิดขอ้สอบ/แบบสอบถามเพื่อตอบค าถามท่ีผูส้อนสั่งบนเคร่ืองผูเ้รียน การ

สอบผา่น Tablet ได ้ 

 โปรแกรมสามารถใชค้วบคุมการใชง้านผา่นอุปกรณ์ Smart Device เช่น Tablet , PC, 

Notebook, IPAD ไดห้ลายระบบปฏิบติัการในปัจจุบนั เช่น Android4.0.3 ข้ึนไป, 

Windows7/8 32bit, Windows Mobile6, IOS6/7/8 32bit 

 มีชุดเคร่ืองมือช่วยใหส้ามารถติดตั้งโปรแกรมไดโ้ดยสะดวกและง่าย 

 มีเคร่ืองมือท่ีสามารถรีเซตตวัโปรแกรมและกลบัเขา้มาใชง้านไดใ้หม่ ภายหลงัเครือข่ายเกิด

เหตุขดัขอ้งไดท่ี้เคร่ืองนกัเรียน 

 ก าหนดคุณสมบติัของการท างานผา่นแฟ้มประเภท Initial File 

 สามารถก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน (User Name) และตรวจสอบรหสัผา่น(Password) ของผูส้อนแต่

ละท่าน 

 มีระบบการตรวจสอบและแยกแยะผูใ้ชง้าน ก่อนเขา้ใชง้าน 

 รองรับภาษาท่ีใชแ้สดงผลไดห้ลายภาษา โดยแสดงภาษาเดียวกนัทั้งระบบ 

 ผูเ้สนอราคาตอ้งสาธิตการใชง้านของระบบควบคุมใหค้ณะกรรมการดูในวนัเปิดซองสอบ

ราคา 

24. ผูเ้สนอราคาตอ้งมีหนงัสือแต่งตั้งแสดงการเป็นตวัแทนจ าหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์หรือ ผูน้ าเขา้ และ 

หนงัสือรับรองการบริการหลงัการขาย 

 

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


