
การจดัซ้ือจดัจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย 

ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์   ชุดไมโครโฟนสําหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุดควบคุม 

  

1. ช่ือโครงการจดัซ้ือ ครุภัณฑ์ ชุดไมโครโฟนสําหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุดควบคุม  /    

     หน่วยงานเจา้ของโครงการ  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร   276,200. 00 บาท  

3. วนัท่ีกาํหนดราคากลาง วนัท่ี  13  มกราคม  2557   (ราคาอา้งอิงเป็นเงิน  276,200. 00 บาท)  

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  

4.1   หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที แซด มีเดีย  9/69 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 70 (ชูศกัด์ิ) ถนนสุขาภิบาล 5  แขวงออเงิน       

เขตสายไหม กทม. 10220 โทร 0-2153 2571 โทรสาร 0- 2153 2571 

5. รายช่ือเจา้หนา้ท่ีผูก้าํหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  

5.1  นางสาวกิตติมา บุญยศ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ์   

 

1.  ช่ือครุภณัฑ ์     ชุดไมโครโฟนสาํหรับใชใ้นหอ้งประชุมพร้อมชุดควบคุม 

2.  จาํนวน  1 ชุด       

3.  เหตุผลและความจาํเป็น 

เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความเช่ียวชาญทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ในการน้ีมีการจดัประชุมสัมมนาของนกัศึกษาในรายวชิาสัมมนา เพื่อแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การเรียนรู้ มีนกัศึกษาจาํนวนมากตอ้งเขา้รับฟังการบรรยายและเขา้ร่วมทาํกิจกรรม ประกอบกบัหอ้ง

ประชุมมีขนาดกวา้งทาํใหก้ารพดูโดยใชเ้สียงพดูปกติไม่สามารถไดย้นิอยา่งทัว่ถึง           การจดัการเรียนการสอนจึงยงั

ไม่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน อีกทั้งคณะเทคโนโลย ีคหกรรมศาสตร์มีการจดัประชุมทั้งดา้นการ

บริหาร การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบับริษทัต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอยูเ่สมอ จึงมีความจาํเป็นตอ้งใช้

งานชุดไมโครโฟนสาํหรับใชใ้นหอ้งประชุมพร้อมชุดควบคุม 
4.  รายละเอียดประกอบการจดัซ้ือครุภณัฑ ์ (ใหจ้ดัทาํแยกต่างหากตามแบบฟอร์มท่ีแนบ)   

5.  ราคามาตรฐานหรือราคาท่ีเคยซ้ือครุภณัฑค์ร้ังสุดทา้ยภายในระยะเวลา  2  ปีงบประมาณ 

6.  วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั   276,200 . 00 บาท 

7.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

1. ผศ.สุชาดา งามประภาวฒัน์ ประธานกรรมการ 

2. ผศ.เกษรา   มานนัตพงศ ์ กรรมการ  

3. นายพร้อมพงศ ์             ทองจาํเริญ  กรรมการและเลขานุการ 

8.    คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

1. นางสาวเฉลียว หมดัอ๊ิว  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกิตติมา            บุญยศ  กรรมการ  

3. นางบุญประคอง          ไมเ้ขียว  กรรมการและเลขานุการ 

9.  บริษทั/หา้ง/ร้านท่ีจาํหน่ายพร้อมเบอร์โทรศพัทแ์ละเบอร์โทรสาร  

 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที แซด มีเดีย  9/69 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 70 (ชูศกัด์ิ) ถนนสุขาภิบาล 5  แขวงออเงิน       

เขตสายไหม กทม. 10220 โทร 0-2153 2571 โทรสาร 0- 2153 2571   

 

ลงช่ือ.............................................................ผูก้าํหนดรายละเอียด 

                     (นางสาวกิตติมา บุญยศ) 

 

ลงช่ือ.............................................................หวัหนา้หน่วยงาน 

               (นางสาวจีรวฒัน์  เหรียญอารีย)์ 

 



รายละเอยีดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ์  
 

1.  ช่ือครุภัณฑ์      ชุดไมโครโฟนสาํหรับใชใ้นหอ้งประชุมพร้อมชุดควบคุม 

2.  จํานวน  1 ชุด       

3.  รายละเอยีดทัว่ไป  ชุดไมโครโฟนสาํหรับใชใ้นหอ้งประชุมพร้อมชุดควบคุม 1 ชุด  ประกอบดว้ย 

3.1 ไมโครโฟนชุดประชุมสาํหรับประธาน ชนิดกา้นยาว (Chairmans, Unit)           จาํนวน  1  ตวั 

 3.2 ไมโครโฟนชุดประชุมสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม ชนิดกา้นยาว (Delegates, Unit) จาํนวน 12 ตวั 

 3.3 เคร่ืองควบคุมการประชุมพร้อมสายสายสัญญาณความยาว 10 เมตร                   จาํนวน 1 ชุด  

              3.4 ลาํโพง                                       จาํนวน 2 ใบ 

              3.5 เคร่ืองขยายเสียง                                   จาํนวน 1 เคร่ือง 

3.6 ตูเ้ก็บอุปกรณ์                                                                                                        จาํนวน 1 ตู ้ 

4. รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 

4.1  ไมโครโฟนชุดประชุมสาํหรับประธาน ชนิดกา้นยาว (Chairmans, Unit)    จาํนวน  1  ตวั 

4.1.1 มีไมโครโฟนชนิดอีเลกเตรทคอนเดนเซอร์พร้อมกา้นชนิดโคง้งอได ้มีความยาวไม่ 

นอ้ยกวา่ 488 ม. หรือเทียบเท่า 19.2 น้ิว และมีไฟแสดงสถานะท่ีตวัไมโครโฟน 

  4.1.2 มีปุ่มกด Microphone ON/OFF สาํหรับปิด-เปิดการทาํงาน 

  4.1.3 รูปแบบในการรับสัญญาณของไมโครโฟน (POLAR PATTERN) เป็นแบบคาร์ดิออยด์ 

  4.1.4 มีลาํโพงในตวั ซ่ึงจะถูกตดัเสียงโดยอตัโนมติัเม่ือเปิดไมโครโฟนหรือเสียบหูฟัง 

  4.1.5 มีช่องสาํหรับเสียบหูฟังสเตริโอขนาด 3.5 mm. 2 ขา้ง ๆ ละ 1 ช่อง ซ่ึงสามารถต่อสัญญาณเขา้กบั

หูฟัง หรือเคร่ืองบนัทึกเสียงโดยถา้มีการเสียบหูฟังไม่วา่ขา้งใดขา้งหน่ึง ลาํโพงท่ีตวัเคร่ืองจะถูกตดัเสียงโดยอตัโนมติั 

  4.1.6 มีช่วงความถ่ีใชง้าน 126 Hz-12000 Hz (ตามมาตรฐาน IEC 914) 

  4.1.7 อตัราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N) 85 dB 

  4.1.8 ความเพี้ยนรวมของสัญญาณ (TOTAL HARMONIC DISTORTION) นอ้ยกวา่ 0.5% ท่ีระดบั

สัญญาณปกติ (85 dB SPL) 

  4.1.9 มีลาํโพงความดงัสูงสุดท่ีไม่นอ้ยกวา่ 4 วตัต ์

  4.1.10 มีสวทิซ์ตดัการสนทนาเม่ือกดจะมีเสียงเตือน (หรือจะปิดเสียงเตือนก็ได)้ ไมโครโฟนของผู ้

ร่วมประชุมอ่ืนจะถูกตดั และมีเพียงชุดประธานเท่านั้นท่ีสามารถพดูได ้จนกวา่จะเลิกกดปุ่มสวทิซ์ตดัการสนทนา 

ไมโครโฟนอ่ืนจึงจะทาํงานได ้

  4.1.11 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีหนงัสือแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่าย และมีหนงัสือรับรองอะไหล่ 5 ปี จาก

บริษทัเจา้ของผลิตภณัฑท่ี์มีสาขาอยูใ่นประเทศไทยโดยตรง 

  4.1.12 สามารถใชง้านร่วมกบัเคร่ืองควบคุมการประชุมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 



 

4.2 ไมโครโฟนชุดประชุมสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม ชนิดกา้นยาว (Delegates, Unit) จาํนวน    12 ตวั 

4.2.1 มีไมโครโฟนชนิดอีเลกเตรทคอนเดนเซอร์พร้อมกา้นชนิดโคง้งอได ้มีความยาวไม่ 

นอ้ยกวา่ 488 มม.หรือเท่ากบั 19.2 น้ิว และมีไฟแสดงสถานะท่ีตวัไมโครโฟน 

  4.2.2 มีไฟ LED สีขาวท่ีฐานเพื่อแสดงสถานะไมโครโฟนวา่พร้อมสาํหรับการเปิดพดูใชง้านได ้

  4.2.3 มีปุ่มกด Microphone ON/OFF สาํหรับปิด-เปิดการทาํงาน 

  4.2.4 รูปแบบในการรับสัญญาณของไมโครโฟน (POLAR PATTERN) เป็นแบบคาร์ดิออยด์ 

  4.2.5 มีลาํโพงในตวั ซ่ึงจะถูกตดัเสียงโดยอตัโนมติั เม่ือเปิดไมโครโฟนหรือเสียบหูฟัง 

  4.2.6 มีช่องสาํหรับเสียบหูฟังสเตริโอขนาด 3.5 mm. จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ช่อง ซ่ึงสามารถต่อ

สัญญาณเขา้กบัหูฟังหรือเคร่ืองบนัทึกเสียง โดยถา้มีการเสียบหูฟังไม่วา่ขา้งใดขา้งหน่ึง ลาํโพงท่ีตวัเคร่ืองจะถูกตดัเสียง

โดยอตัโนมติั 

  4.2.7 มีสายต่อสัญญาณระหวา่งเคร่ืองพร้อมปลัก๊ยาว 2 เมตร 

  4.2.8 มีช่วงความถ่ีใชง้าน 126 Hz – 12000 Hz (ตามมาตรฐาน IEC 914) 

  4.2.9 อตัราส่วนสัญญาต่อสัญญาณรบกวน (S/N) 85 dB 

  4.2.10 ความเพี้ยนรวมของสัญญาณ (TOTAL HARMONIC DISTORTION) นอ้ยกวา่ 0.5% ท่ีระดบั

สัญญาณปกติ (85 dB SPL) 

  4.2.11 มีลาํโพงความดงัสูงสุดท่ีไม่นอ้ยกวา่ 4 วตัต ์

  4.2.12 ผูเ้สนอราคามีหนงัสือแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่าย และมีหนงัสือรับรองอะไหล่ 5 ปี จากบริษทั

เจา้ของผลิตภณัฑท่ี์มีสาขาอยูใ่นประเทศไทยโดยตรง 

    4.3 เคร่ืองควบคุมการประชุมพร้อมสายสัญญาณความยาว 10 เมตร        จาํนวน 1 ชุด 

4.3.1 มีสวทิซ์เปิด-ปิด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทาํงาน 

  4.3.2 มีเคร่ืองบนัทึกเสียงดิจิตอล (MP3 RECORDER) อยูภ่ายในตวัเคร่ือง 

  4.3.3 สามารถบนัทึกเสียงต่อเน่ืองหรือเลือกบนัทึกขณะไมโครโฟนเปิดใชง้านเท่านั้น 

  4.3.4 มีปุ่มสาํหรับควบคุมการบนัทึกเสียงไม่นอ้ยกวา่ 5 ปุ่ม 

  4.3.5 มีหน่วยความจาํภายในตวัเคร่ืองไม่นอ้ยกวา่ 225 MB พร้อมรองรับหน่วยความจาํแบบการ์ด SD 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 

  4.3.6 สามารถบนัทึกเสียงลงบนหน่วยความจาํภายในตวัเคร่ือง หรือลงบนแผน่ความจาํแบบ SD 

CARD 

  4.3.7 สามารถเปล่ียน SD CARD ไดข้ณะท่ีระบบทาํการบนัทึกอยู ่

  4.3.8 ตั้งคุณภาพเสียงได ้5 ระดบั (64, 96, 128, 192 หรือ 256 KBIT/SEC) 

  4.3.9 มีหนา้จอ LCD บอกสถานะทาํงานของเคร่ือง เช่น ระดบัสัญญาณเสียง, ระยะเวลาท่ีบนัทึก และ

อ่ืน ๆ  

 



 

  4.3.10 สามารถเลือกฟังเสียงท่ีบนัทึกจากลาํโพงมอนิเตอร์ของชุดควบคุมหรือลาํโพงของชุดประชุมก็

ได ้

  4.3.11 มีวงจรกาํจดัเสียงหอนใหก้บัไมโครโฟนทุกตวัในระบบ (DIGITAL ACCOUSTIC 

FEEDBACK SUPPRESSION) อยูภ่ายในตวัเคร่ืองสามารถใชง้านไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งดดัแปลงหรือเพิ่มอุปกรณ์เสริม มี

สวทิซ์เลือกแบบการทาํงานของระบบได ้5 แบบ 

4.3.11.1  แบบท่ี 1 สามารถกาํหนดจาํนวนของชุดผูร่้วมประชุมท่ีเปิดใชง้านไดพ้ร้อมกนั     

(1, 2, 3 หรือ 4 ชุด) ซ่ึงไมโครโฟนจะปิดเองอตัโนมติัหากไม่มีการพดูภายใน 30 วนิาที หากไม่มีการพดูเกิดข้ึน 

   4.3.11.2  แบบท่ี 2 สามารถกาํหนดจาํนวนของชุดผูร่้วมประชุมท่ีเปิดใชง้านไดพ้ร้อมกนั     

(1, 2, 3 หรือ 4 ชุด) ซ่ึงจะปิดไมโครโฟนไดด้ว้ยการกดสวิตซ์ท่ีชุดผูร่้วมประชุมเท่านั้น 

   4.3.11.3  แบบท่ี 3 จะมีชุดผูร่้วมประชุมเพียงตวัเดียวเท่านั้น ท่ีสามารถเปิดใชง้านได ้โดยถา้

ชุดผูร่้วมประชุมตวัอ่ืนกดปุ่มเปิดไมโครโฟน ชุดท่ีกาํลงัใชง้านอยูจ่ะถูกตดัการทาํงาน 

   4.3.11.4  แบบท่ี 4 เฉพาะชุดประธานเท่านั้นท่ีสามารถเปิดใชง้านได ้

   4.3.11.5  แบบท่ี 5 สาํหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบ โดยไฟท่ีคอและฐานไมโครโฟนทุกตวั

จะติดสวา่งสีแดงพร้อมกนั ยกเวน้ตวัท่ีมีปัญหาไฟจะไม่ติด 

  4.3.12 มีปุ่มปรับควบคุมระดบัความดงัเสียงของการประชุม 

  4.3.13 มีช่องเสียบหูฟังแบบสเตริโอ ขนาด 3.5 มม. 

  4.3.14 มีช่องสาํหรับต่อแยกไปยงัไมโครโฟนชุดประชุมได ้2 ทาง 50 ชุด ขยายไดถึ้ง 150 เคร่ือง 

  4.3.15 มีช่องสาํหรับต่อไมโครโฟนภายนอกพร้อมแหล่งจ่ายไฟสาํหรับใชง้านกบัไมโครโฟนชนิด

คอนเดนเซอร์ได ้และสามารถปรับระดบัความดงัได ้และไมโครโฟนภายนอกน้ีจะถูกตดัเสียงเม่ือประธานกดปุ่มตดั

การสนทนา 

  4.3.16 มีช่องสาํหรับต่อเขา้-ออกกบัระบบเสียงภายนอก หรือสาํหรับเช่ือมต่อกบัเคร่ืองแปลงสัญญาณ

มีช่องสาํหรับต่อกบัอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (EQUALIZER) จากภายนอกไดโ้ดยตรง โดยไม่ตอ้งต่อผา่นมีช่องโดยไม่

ตอ้งต่อผา่นอุปกรณ์เสริมใด ๆ  

  4.3.17 มีลาํโพงมอนิเตอร์สาํหรับตรวจเช็คเสียงพร้อมแจ๊ค สเตริโอสาํหรับต่อหูฟัง 

  4.3.18 สามารถต่อประชุมผา่นทางโทรศพัทไ์ด ้โดยใชอุ้ปกรณ์เสริมต่างหาก 

  4.3.19 มีช่วงความถ่ีใชง้าน 126 Hz – 12000 Hz (ตามมาตรฐาน IEC 914) ความเพี้ยนรวมของ

สัญญาณ (TOTAL HARMONIC DISTORTION) นอ้ยกวา่ 0.5% ท่ีระดบัสัญญาณปกติ (85 dB SPL)  

  4.3.20 อตัราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N) 82 dB 

  4.3.21 สามารถใชง้านร่วมกบัชุดประธาน, ชุดผูร่้วมประชุม ไดเ้ป็นอยา่งดี 

                           4.3.22  มีสายสัญญาณความยาว ไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร   

  4.3.23 ผูเ้สนอราคามีหนงัสือแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่าย และมีหนงัสือรับรองอะไหล่ 5 ปี จากบริษทั

เจา้ของผลิตภณัฑท่ี์มีสาขาอยูใ่นประเทศไทยโดยตรง 



 

4.4  ลาํโพง  จาํนวน  2  ใบ 

4.4.1 ชนิดลาํโพงแบบ 2 ทาง Bass  reflex 

4.4.2 ลาํโพงทนกาํลงัไดอ้ยา่งนอ้ย 30 วตัต ์

4.4.3 ความตา้นทานมีให้เลือกอยา่งนอ้ย  3 แบบ 

                          4.4.3.1  แบบท่ี 1 กรณีท่ีใชค้วามตา้นทานสูง Line 100 V สามารถเลือกได ้330 Ω,  

500 Ω, 670 Ω, 1 KΩ 

                          4.4.3.2  แบบท่ี 2 กรณีท่ีใชค้วามตา้นทานสูง Line 70 V สามารถเลือกได ้170 Ω, 250 Ω,  

330 Ω, 500 Ω 

4.4.3.3  แบบท่ี 3 กรณีท่ีใชค้วามตา้นทานตํ่า 8 Ω  

         4.4.4   ความดงัของลาํโพงอยา่งนอ้ยท่ี 1 วตัต ์/ 1 เมตร  90 dB 

4.4.4.1  ความถ่ีตอบสนองอยา่งนอ้ย 80 Hz - 20,000 Hz 

4.4.4.2  ขนาดของลาํโพงเสียงแหลมอยา่งนอ้ย  2.5 เซนติเมตร ชนิด DOME 

            4.4.5   ขนาดของลาํโพงเสียงทุม้ 12 เซนติเมตร ชนิด CONE TYPE 

                4.4.6   ผูเ้สนอราคาตอ้งมีหนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายและรับรองอะไหล่ของผลิตภณัฑท่ี์เสนอราคา

เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จากผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้โดยตรงฉบบัจริง โดยระบุหน่วยงานท่ีเสนอราคาท่ีชดัเจน 

 4.5  เคร่ืองขยายเสียง  จาํนวน  1  เคร่ือง 

                       4.5.1   เคร่ืองขยายเสียงแบบ power mixer กาํลงัขยายเสียงไม่ตํ่ากวา่ 60 วตัต ์

                       4.5.2   สามารถต่อไมโครโฟนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง และ AUX ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ช่อง 

                       4.5.3   มีชุดควบคุมเสียง input แยกแต่ละตวั พร้อมแม่ (master) อีก 1 ตวั 

                       4.5.4   มีระบบตดัสัญญาณเสียง voice – activated ท่ี mix 1 สามารถตดัสัญญาณ input ตวัอ่ืนๆ ทนัที เม่ือ

ระบบทาํงาน สามารถปรับค่าสัญญาณไดต้ั้งแต่ 0-30 db 

                       4.5.5   ใชก้บัระบบไฟ AC220-240 v  

                       4.5.6   ความถ่ีในการตอบสนองตั้งแต่ 50-20,000 Hz หรือดีกวา่ 

                      4.5.7   มีค่าความเพี้ยนไม่เกิน 1% ท่ี 1 kHz 

                      4.5.8   สามารถปรับเสียงทุม้ +/- 10 db ท่ี 100 Hz  และเสียงแหลม ไดต้ั้งแต่ +/- 10 db ท่ี 10 kHz   

                      4.5.9   มีค่าอตัราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนดีกวา่ 60 db  

                      4.5.10  สามารถต่อลาํโพงใชง้านไดห้ลายแบบอยา่งนอ้ย 70 v, 100 v และแบบ 4 โอห์ม 

                      4.5.11  มีช่องต่อสัญญาณออกเพื่อบนัทึกเสียงไดอ้ยา่งนอ้ย  0 db , 600 ohms 

                      4.5.12  มีช่องต่อสัญญาณ Input mic 1,2 และ 3 : -60 db , 600 ohms 

                      4.5.13  มีช่องต่อสัญญาณ AUX 1,2 : -20 db , 10 kohms 

               4.5.14  ผูเ้สนอราคาตอ้งมีหนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายและรับรองอะไหล่ของผลิตภณัฑท่ี์เสนอราคา

เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จากผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้โดยตรงฉบบัจริง  โดยระบุหน่วยงานท่ีเสนอราคาท่ีชดัเจน 



 

4.6 ตูเ้ก็บอุปกรณ์             จาํนวน 1 ตู ้ 

             4.6.1    เป็นตูเ้หล็กชนิดมีลอ้เล่ือน 

             4.6.2    ผูเ้สนอราคาตอ้งทาํการติดตั้งเขา้ระบบใหใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดีและสวยงาม 
 

4.7  มีหนงัสือคู่มือการใชง้านภาษาไทย อยา่งนอ้ย จาํนวน 2 ชุด 

4.8  ผูเ้สนอราคาตอ้งทาํการติดตั้งชุดไมโครโฟนสาํหรับใชใ้นหอ้งประชุมพร้อมชุดควบคุมใหอ้ยู ่

ในสภาพพร้อมใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดีและสวยงาม   

 

5. ผูเ้สนอราคาตอ้งแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบติัเฉพาะของครุภณัฑร์ะหวา่งคุณสมบติัเฉพาะท่ี มหาวทิยาลยักาํหนด

กบัคุณสมบติัเฉพาะของสินคา้ท่ีเสนอราคาโดยแสดงวา่คุณสมบติัดงักล่าวตรงตามขอ้กาํหนดหรือดีกวา่  ทั้งน้ีจะตอ้งทาํ

เคร่ืองหมายหรือส่วนแสดงขอ้กาํหนดในแคตาล็อกหรือเอกสารอา้งอิงใหช้ดัเจน 

6. กาํหนดส่งมอบครุภณัฑ ์ภายใน 30 วนั 

7. ระยะเวลาการรับประกนั  1 ปี   

8. สถานท่ีส่งมอบ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

 

ลงช่ือ.............................................................ผูก้าํหนดรายละเอียด 

                    (นางสาวกิตติมา บุญยศ) 

 

ลงช่ือ.............................................................หวัหนา้หน่วยงาน 

               (นางสาวจีรวฒัน์  เหรียญอารีย)์ 
 


