เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๕ /๒๕๕๖
การซื้อเครื่องดนตรี ตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูทางดานดนตรี ปงบประมาณ ๒๕๕๖
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
-------------------ดวยโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ สังกัดสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “โรงเรียน” มีความประสงคจะสอบราคาซื้อเครื่องดนตรี
ตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูทางดานดนตรี ปงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๔ รายการ
(รายละเอียดรายการเครื่องดนตรี ตามเอกสารแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๕/๒๕๕๖)
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในการสอบราคาครั้งนี้ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อตองเปนของแท ของใหม ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพเรียบรอยที่ใชงานไดทันที และมี
คุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๑ แบบใบเสนอราคา
๑.๒ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๓ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๔ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๕ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ ผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หรือ หามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม)
ในพระสังฆราชูปถัมภ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

/๓. หลักฐาน...

-๒๒.๔ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียน
เทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ ในกรณีผูเสนอราคาเปนหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ (ปปจจุบัน ณ วันยื่นเอกสารหลักฐาน) ผูมีอํานาจ
ควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ ในกรณีผูเสนอราคาเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
(ถามี) และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ (ปปจจุบัน ณ วันยื่นเอกสารหลักฐาน) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๓ ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย
และใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๔ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคารวมทั้งรายการและ
จํานวนตัวอยาง (ถามี)
๔. การยื่นซองเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ เสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา

โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
คุณลักษณะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
/๔.๕ ผูเสนอราคา...

-๓๔.๕ ผูเสนอราคาตองเสนอราคาพรอมดวยรูปแบบ แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการ
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอ (ถามี) ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกลาวนี้โรงเรียนจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองสอบราคาวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ
เลขที่ ๕ /๒๕๕๖ ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคากอนวันเปดซองสอบราคา ณ โรงเรียนเทศบาล ๑
(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ ตั้งแตวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ในวันและเวลาราชการ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด ซองเสนอ
ราคาที่ยื่นตอทางโรงเรียน และไดลงทะเบียนรับซองไวแลวจะถอนคืนมิได และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ โรงเรียนเทศบาล ๑
(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง

เล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทานั้น
๕.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

/๕.๔ ในการตัดสิน...

-๔๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือ โรงเรียน มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได โรงเรียนมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
๕.๕ โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุ หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ เปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคา
ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาซื้อใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได โรงเรียนมีสิทธิที่จะ
ไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

๖. การทําสัญญาซื้อขาย
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละหา ของราคาคาซื้อที่สอบราคาได ใหโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม)
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียนฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๔
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน

/๘. การรับประกัน...

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง หรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือ
สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่
เสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในสอบราคาซื้อครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวน
ในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีก
รายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติ
บุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใน
การสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของ
บุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน ที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณีและหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการสอบราคาซื้อ
คราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี

/การขัดขวาง...

-๒“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน
หรือโดยการให ขอใหหรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใช
กําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดย
ทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผู
เสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยมิใช
เปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
--------------------------------

ชื่อสิ่งอุปกรณ
Conenet Trumpet จํานวน 2 อัน
หนวยนับ อัน
ลักษณะทั่วไป -ตัวเครื่องทําดวยทองเหลืองชนิด
Yellow Brass ชุบเงินเงางาม
-ปากเปาทําจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม
ลักษณะเฉพาะ -เปนเครื่องดนตรีในระดับเสียง
Bb
-ขนาดทอลมกวางไมนอยกวา 11.73 มิลลิเมตร
-ขนาดความกวางปากลําโพงไมนอยกวา 119 มิลลิเมตร
-ระบบลูกสูบเปนแบบ Piston Valve จํานวน 3 ลูกสูบ
-พรอมปากเปา
-พรอมน้ํามันหลอลื่นลูกสูบและผาทําความสะอาดเครื่อง
-พรอมหนังสือคูมือการดูแลรักษาเครื่อง
การบรรจุหีบหอ -บรรจุหีบหอสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผูผลิต
วิธีการผลิต -ชิ้นสวน/อะไหลทุกชิ้นผลิต และประกอบที่ประเทศผูผลิต
-เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตจากประเทศผูผลิต
การรับรองคุณภาพ -โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO
-ผูเสนอราคาตองมีใบรับประกันจากบริษัทผูนําเขาอยางถูกตอง
ระยะเวลารับประกันไมนอยกวา 1 ป และตองมีศูนยบริการของผลิตภัณฑ
โดยตรงตั้งอยูในประเทศไทย
-ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง
จากบริษัทผูนําเขาอยางถูกตอง

ชื่อสิ่งอุปกรณ
หนวยนับ อัน
ลักษณะทั่วไป
ลักษณะเฉพาะ

การบรรจุหีบหอ
วิธีการผลิต
การรับรองคุณภาพ

Euphonium (Silver) จํานวน 2 อัน
- ตัวเครื่องทําดวยทองเหลืองชุบเงินเงางาม
- ปากเปาทําจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม
- เปนเครื่องดนตรีในระดับเสียง Bb
- ขนาดทอลมกวางไมนอยกวา 14.5 มม.
- ขนาดความกวางปากลําโพงไมนอยกวา 280 มิลลิเมตร
- ตัวเครื่องทําจากทองเหลืองชนิด Gold Brass
- ระบบลูกสูบเปนแบบ Piston Valve จํานวน 3 ลูกสูบ
- พรอมที่ทําความสะอาดเครื่องและผาทําความสะอาดเครื่อง
- พรอมหนังสือคูมือการดูแลรักษาเครื่อง
- บรรจุหีบหอสําเร็จ ตามมาตรฐานจากประเทศผูผลิต
- เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตจากประเทศผูผลิต
- โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO
- ผูเสนอราคาตองมีใบรับประกันจากบริษัทผูนําเขาอยางถูกตอง
ระยะเวลารับประกันไมนอยกวา 1 ป และตองมีศูนยบริการของ
ผลิตภัณฑ โดยตรงตั้งอยูในประเทศไทย
- ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง
จากบริษัทผูนําเขาอยางถูกตอง

Keyboard จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ใชไฟฟา A.C. 210-240 V.
2. มีลิ่มนิ้วขนาดมาตรฐาน จํานวน 61 คีย
3. ลิ่มนิ้วมีระบบ Touch Response เสียงดัง-เบา ตามน้ําหนักนิ้วที่กด
4. มีพิตชเบนด สามารถโยกเสียงสูง-ต่ําได
5. เปนคียบอรดในระบบ POLYPHONIC SYNTHESIZER โดยมีMAX. POLYPHONYไมนอยกวา 32 และมีระบบ
เสียงมาตรฐานแบบGENERAL MIDI และXGlite
6. สามารถปรับเสียงเปนเสียงเครื่องดนตรีตางๆ เชน เครื่องสายลักษณะสติงและเครื่องดนตรีอื่นๆไดไมนอยกวา
206 เสียง และเสียงในระบบXGliteอีกไมนอยกวา 462 เสียง
7. มีจังหวะมาตรฐานในเครื่องไมนอยกวา 186 จังหวะ
8. เลนเสียงกลองชุดไดไมนอยกวา 23 เสียงกลองชุด
9. มีเอ็ฟเฟกตปรับแตงเสียงประเภท MULTI EFFECT โดยมีเสียงสําคัญ เชน รีเวิรบ ไมนอยกวา 9 ชนิด คอรัส ไม
นอยกวา 4 ชนิด และมาสเตอร อีควอไลเซอร ไมนอยกวา 5 ชนิด
10. มีระบบนับจังหวะเมโทรโนม
11. สามารถเปลี่ยนคียได TRANSPOSE
12. สามารถตอพวงใสหูฟง และมีชองสําหรับตอออกลําโพงนอกได

13. สามารถตอพวงซัสเทน และตอพวงUSBได
14. มีลําโพงในตัว เปนแบบสเตอริโอ 2 ตัว ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 12 ซม. และเสนผาศูนยกลางของ
ลําโพงเสียงแหลมไมนอยกวา 3 ซม.
15. มีอะแดปเตอรเปนสวนประกอบที่มากับเครื่อง พรอมขาตั้งคียบอรด
16. พรอมใบรับประกันเครื่อง ระยะเวลา 1 ป และคูมือการใชงานเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Cymbal จํานวน 1 คู

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เนื้อฉาบทําดวยทองเหลืองผสมโลหะพิเศษเปนสีทอง เมื่อตีมีเสียงดังกังวาน
เสนผาศูนยกลางของฉาบ ขนาด 16 นิ้ว
พรอมหูฉาบทําดวยหนังอยางดี จํานวน 1 คู
มีรองเสียงรอบวงกลมตลอดทั้งอัน
เปนฉาบลักษณะฉาบคู และเปนรุนที่ออกแบบมาใหมีความกองกังวาน เหมาะสําหรับการใชในการ
เดินสนามโดยเฉพาะ
เปนสินคาสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตในประเทศผูผลิต
รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป และการบริการหลังการขายอยางตอเนื่อง

