
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน ๑๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง 

--------------------------------------- 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน ๑๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๕๔๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)          
ตามรายละเอียดและเอกสารสอบราคา   
 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   
 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ   ผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น 
 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏเพชรบูรณ์  ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่   ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ   ที่งานพัสดุ อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ยื่นซองโดยตรง  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาปิดผนึกซอง
ให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ  จ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์" 

 

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตั้งแตว่ันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.pcru.ac.th   และเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรงหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕         หรือโทรสาร
หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐  ทุกวันในเวลาราชการ  
 
 
 

/ก าหนดเปิดซอง... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/


- ๒ - 
 

 ก าหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา  ๑๐ .๓๐ น. เป็นต้นไป                 
ณ ห้องประชุมขันต ี(ชั้น ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
   ประกาศ  ณ วันที ่ ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง  จันดา) 
  อธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens จ านวน 14 เครื่อง พร้อม
ติดตั้ง 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector  มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว สามารถแสดงผลที่
ความละเอียดเป็นอย่างน้อย 1024 × 768 จุด (True XGA) พร้อมล าโพงในตัว 16W 

2. ก าลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 3500 ANSI lumen 
3. มีอัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 2000:1 
4. สัดส่วนการซูมภาพ 1:1.6 
5. สามารถรับข้อมูลภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นวิทยุ (Wireless LAN) มาตราฐาน 802.11  
     ( เป็นอุปกรณ์เสริม ) 
6. มีช่องต่อสัญญาณเข้า  D-sub 15 pin 2 ช่อง, S-Video 1 ช่อง, Video 1 ช่อง, Audio 2 ช่อง, HDMI 

1ช่อง, Microphone 1 ช่อง และช่องสัญญาณออกต้องมีช่องต่อสัญญาณออกแบบ D-Sub 15 pin 1 
ช่อง          และ Audio 1 ช่อง 

7. ใช้หลอดภาพก าลังไฟไม่เกิน 230 วัตต์ 
8. อายุการใช้งานหลอดภาพไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง ที่การท างานในโหมด Normal และ 6,000 ชั่วโมง  
     ที่การท างานในโหมด Eco 
9. สามารถเชื่อมต่อกับระบบ LAN  และมีโปรแกรมเช็คสถานะการท างานของเครื่องโปรเจคเตอร์หลายๆ 

ตัวที่ ต่อเข้าในระบบเครือข่ายได้ ควบคุมการท างานของเครื่องเป็นกลุ่ม หรือเฉพาะเครื่องที่ต้องการ
ตรวจสอบ                  โดยสามารถเปิด-ปิดเครื่อง / ปรับค่าต่างๆของเครื่อง /  ตรวจสอบระบบการ
เตือน ERROR ของเครื่อง / วิเคราะห์ปัญหาของเครื่อง และดูอายุหลอดภาพได้     

10. สามารถปรับแก้สี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้งและแนวนอน (Keystone Correction) ได้ไม่น้อยกว่า +/- 
30 องศา 

11. รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Thumb Drive และสามารถน าเสนอไฟล์ภาพจาก USB Thumb 
Drive ได ้

12. มีเมนูการใช้งานตัวเครื่องเป็นภาษาไทย (Thai OSD) 
13. สามารถฉายภาพโดยการเชื่อมต่อด้วยสาย USB ได้ (USB Display) 
14. มี A/V Mute Slide  
15. สามารถตั้ง Password  เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครื่อง 
16. สามารถฉายภาพขนาด 30”-300" นิ้ว เป็นอย่างน้อย 
17. จะต้องสามารถฉายภาพขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว วัดแบบทแยงมุม โดยมีระยะห่างจากจอภาพถึง

เครื่องฉาย ไม่เกิน 1.69 เมตร 
18. สามารถปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องรอ Cool-Down 
19. ผู้เสนอราคาจะต้องติดต้ังเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์บนเพดานด้วยขาเหล็กที่ออกแบบมาเฉพาะ 

พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน 
ไฟฟ้าลัดวงจร (Breaker) โดยสายไฟและสายน าสัญญาณต้องอยู่ภายในท่อหรือรางพลาสติก
ทีไ่ด้มาตรฐาน  
 

20. ติดต้ังสายรับสัญญาณจากเครื่องมัลติโปรเจคเตอร์โดยต้องมีสายรับสัญญาณ RGB 
ความยาวไม่น้อยกว่า  

     5 เมตร นับมุมห้องไปยังโต๊ะอาจารย์ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เส้น 



21. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันเคร่ืองไม่น้อยกว่า 3 ป (หลอดภาพรับประกัน 1,000 ชั่วโมงหรือ 1 ป แล้วแต่ 
ระยะใดถึงก่อน) โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าในประเทศไทย  และต้องสามารถให้บริการได้  ภายใน  

     48 ชั่วโมง หากเคร่ืองต้องส่งเปล่ียนต้องมีอุปกรณ์ทีม่ีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมาให้ส ารองใช้งานแทนก่อน      
และต้องสามารถส่งคืนอุปกรณ์ทีส่่งเปล่ียนได้ภายใน 30 วัน 

 

 


