
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ืองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ 

--------------------------------- 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ ตามประกาศสอบราคา
เลขที่ ๑๖/๒๕๕๔  
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ        
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้  
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  ถึงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๔  (เว้นวันหยุด  
ราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน กองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cru.in.th และ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ  
   
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์) 
        รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
    อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขท่ี ๑๖/๒๕๕๔ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

...................................................... 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ
เก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ 
โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                          ๑.๑      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓     แบบสัญญาซื้อขาย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                      (๑)    หลักประกันสัญญา 
                                      (๒)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                      (๑)    ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                      (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                      (๑)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                      (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
                          ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
                          ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  
                          ๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  
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                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑     ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ     
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                                (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ          
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                      (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                                      (๔)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                                      (๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน   
ข้อ ๑.๖ (๑) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                      (๒)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา       
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (๓)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน  
ข้อ ๑.๖ (๒) 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม 
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                          ๔.๒    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้  
                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม  
ในสัญญาซื้อขาย 
                          ๔.๔    ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                      ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
โดยผู้มีอ านาจ ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕    ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร 
สอบราคา 
                          ๔.๖    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๑๖/๒๕๕๔" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  ถึงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๔      
(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงราย 

                          เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นซอง สอบรำคำ แล้วจะไม่รับซอง สอบรำคำ โดยเด็ดขำด 
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                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา 
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และ           
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ      
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ        
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องเอื้องผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๕ มกราคม 
๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                          การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ     
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการ      
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                          ๕.๑     ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อ
รายการ 
                          ๕.๒    หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
 



-๕- 
 

                          ๕.๓    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
                                      (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้           
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                          ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา 
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด         
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทนเป็นต้น 
                          ๕.๖    ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                          ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 



-๖- 
 

                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการ สอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒    ในกรณีผู้ชนะการ สอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
การ สอบราคา จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของที่ สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)    เงินสด 
                                      (๒)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการ 
                                      (๓)   หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

                 ๗.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน  
 

                 ๘.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 



-๗- 
 

                 ๙.     ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                          ๙.๑     เงินค่าพัสดุส าหรับการ ซื้อ ครั้งน้ี ได้มาจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
                                      การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมือ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัย แล้วเท่านั้น 
                          ๙.๒    เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่า          
การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                      (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการ
ขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ     
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                      (๒)   จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ       
ลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                      (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓    ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                          ๙.๔    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
     ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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1.  เครื่องฉายภาพทึบแสง)     จ านวน 3 เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. กล้องมีอุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ ½” Color CMOS ขนาดไม่น้อยกว่า 3.2 ล้านพิกเซล 
2. รองรับทั้งระบบ NTSCและ PAL และรองรับความละเอียดของภาพถึงระดับ XGA 
3. อัตราแสดงภาพสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 20 ภาพต่อวินาที 
4. ปรับFocusแบบ Manual,ปรับWhite Balanceแบบ Auto/Manual และปรับExposure แบบ 

Auto/Manual 
5. พื้นที่รับภาพได้สูงสุด 300*225 มม. และซูมภาพได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 15 เท่า 
6. มีระบบบันทึกภาพนิ่งได้ใน 2 อุปกรณ์ แบบ Built-in Memory และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ USB 
7. มีฟังก์ชั่นการน าเสนอแบบ Aver Visor,AverBox, และเลือกแสดงภาพแบบColor, Black&White,  

Negative Mirror ,Freeze 
8. สามารถเลือกส่งสัญญาณภาพออกได้ทั้ง VGA, S-Video และ Composite Video 
9. พ่วงต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงและใส่ค าอธิบายประกอบ  

หรือใช้เป็น Web Camera 
10. มีฟังก์ชั่นจับเวลาบรรยาย มีเคร่ืองควบคุมระยะไกลแบบ Infrared และหลอด LED ให้แสงสว่าง 
11. รับประกันเคร่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีคู่มือประกอบการใช้งาน 
 

2.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์     จ านวน 3 เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. เคร่ืองฉายภาพแบบเลนส์เดียวแบบ 3 LCD  มี LCD Panel ขนาดไม่น้อยกว่า 0.55 นิ้ว 
2. ความสว่างไม่น้อยกว่า 2300 ANSI Iumens ความละเอียด Teue SVGA ได้ไม่น้อกว่า 800&times; 

600 จุดและรองรับถึง SXGA 
3. หลอดภาพขนาดไม่น้อยกว่า 175วัตต์ อัตราความเปรียบสีขาวและสีด า 2000:1 พร้อม Autoiris 
4. มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ RGB D-sub 15pin ,S-Video,Video,AudioและUSB อย่างละไม่น้อยกว่า 

1 ช่องและช่องสัญญาณออกแบบ RGB D-sub15pin Audio อย่างละไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
5. มีรูปแบบเปลี่ยน Color Mode ได้ 6 แบบ มีล าโพงในตัว 1 วัตต์ เมนูการใช้งานตัวเคร่ืองเป็นภาษาไทย 
6. แสดงภาพขนาด 30-350 นิ้ว โดยการเชื่อมต่อด้วยสาย USB  
7. ปิดเคร่ืองโดยโดยไมต้องรอ Cool-Down 
8. ปรับแก้สี่เหลี่ยมคางหมูในแนวต้ังได้ไม่น้อยกว่า+/- 30 องศา และสามารถตั้ง Password เพื่อรักษา 

ความปลอดภัยของเคร่ือง 
9. จอรับภาพแบบแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว 
10. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีพร้อมคู่มือประกอบการใช้งาน 
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3.  เครื่องฉายภาพทึบแสง)     จ านวน 1 เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ 1/3" CMOS 
2. จ านวนรวมของพิกเซล 5,000,000 
3. ขนาดเลนส์ F1.5 - 2.1 f = 4.8 - 43.2 
4. ระบบการซูมภาพแบบ Power Zoom 108x  (9X Optical + 12X Digital) 
5. พื้นที่รับภาพ (สูงสุด) 13.5" x 10.6" 
 

4.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอแขวน   จ านวน 2 ชุด 
     คุณลักษณะ 

1. เป็นเคร่ืองฉายภาพที่ใช้เทคโนโลยี DLP  Zdigital Linght Processing) ใช้ Chip DMD 
  ขนาด 0.55 นิ้วจ านวน 1 ตัว 

2. ก าลังส่องสว่างขนาด 2,500 ANSILumens 
  3. ความละเอียดของสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ระดับ SVGA (800x600) พิกเซลและรองรับถึง 
  UXGA (1,600x1,200) 

4. มีอัตราเปรียบสีขาวและด า 4,000 : 1 
5. อายุการใช้งานของหลอดภาพ 4,000 ซม. 
6. สามารถฉายภาพได้ไม่น้อยกว่าขนาด 23" -  300" ที่ระยะ  1 เมตร - 11.9 เมตร 
7. สามารถฉายภาพได้ไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว โดยใช้ระยะห่าง 2 เมตร 
8. มีฟังก์ชั่นแก้ไขปัญหาภาพบิดเบี้ยวสี่เหลี่ยมคางหมูได้  
9. มีช่องต่อสัญญาณ RGB (Mini D-sub 15 pin 1 ช่อง, S-Video Mini DIN 1 ช่อง, USB (for 

  remote Computer Control) 1 ช่อง 
10. มีเมนูการใช้งานเคร่ืองโปรเจคเตอร์เป็นภาษาไทย  
11. จอแขวนชนาด 70x70 นิ้ว 

 

5.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์     จ านวน 5 เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. ตัวก าเนิดภาพแบบดีแอลพี 6 สี 
2. ความละเอียดภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า1,680 x1050จุด 
3. ความสว่าง(Brightness) ไม่น้อยกว่า 2,500 ลูเมนส์ 
4. ความต่างแสง (Contrast) ไม่น้อยว่า 2,200:1 
5. ขนาดภาพฉายวัดตามทแยงมุมสูงสุดไม่น้อย 300นิ้ว 
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6. อัตราส่วนภาพฉายที่ระยะ2 เมตร ไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว 
7. ชนิดขั้วต่อ VGA ,S-VDO ,BNC ,HDMI  
8. มีรีโมทคอนโทรลที่สามารถควบคุมการท างานได้ 
9. มีจอพร้อมส าหรับรับภาพขนาด 70 นิ้ว 
10. รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

6.  เครื่องฉายภาพทึบแสง)     จ านวน 2 เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. ระบบออโต้โฟกัส ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 
2. มีระบบซูมภาพไม่น้อยกว่า 8 เท่า 
3. ความเร็วภาพไม่ต่ ากว่า 15 เฟรมต่อวินาที 
4. ความละเอียดที่เอ๊าท์พุต 1280X960 
 

7.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์     จ านวน 3 เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. ใช้ระบบ DLP 
2. ความสว่างไม่น้อยกว่า 2000 Ansi lumens 
3. resulation ระดับ XGA (1024*768 pixels) 
4. Contrast Retio 400:1 หรือมากกว่า 
5. มีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจจับความสว่างภายในห้อง 
6. มีระบบค้นหาสัญญาณอัตโนมัติ 
 

8.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (LCD Projecter) พร้อมจอ จ านวน 2 เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. ความสว่าง  2500 ANSI Lumens 
2. ความละเอียด(พิกเซล)800x600(SVGA) 
3. อัตราความคมชัด  3,700 : 1 
4. รองรับการแสดงภาพ 3 มิต ิ
5. อายุการใช้งานของหลอดภาพ 4,000/5,000 ชั่วโมง 
6. Input S Video, PC, Audio 
7. จอรับภาพแขวนมือดึง ขนาด 70x70 นิ้ว  
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9.  จอภาพแบบ LCD      จ านวน 4 จอ 
     คุณลักษณะ 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว  ประเภท WIDE Screen 
2. รองรับรายละเอียด (Resolution) ได้ที่  1,920 x 1,080  pixels  (16:9) หรือดีกว่า  
3. มี Contrast Ratio 50000 : 1  
4. มีช่องต่อสัญญาณภาพ แบบ  D-Sub 15pin  และ DVI  หรือดีกว่า 
5. มีการรับประกันอย่างน้อย  1  ปี 

 
10.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์    จ านวน 1 เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. Display Technology : DLP® by Texas Instruments®  
  2. Native Resolution : XGA (1024 x 768)  
  3. Resolution Supported : VGA (640 x 480) to  UXGA(1600 x 1200)  
  4. Brightness : 2700 ANSI Lumens  
  5. Contrast Ratio : 3000:1 (Full on / Full off)  
  6. Image Size : 23” to 300”  
  7. Throw Ratio : 1.93 - 2.16 (51" @ 2 meter)  
  8. Zoom Ratio : 1.1:1  
  9. Keystone correction : Auto Keystone; Manual Vertical ± 40 Degree  Auto Keystone; Manual 
   Vertical ± 40 Degree  
  10. Lens : F: 2.52 (Wide) ~ 2.73 (Tele),f: 21.8 mm  (Wide) ~ 24 mm (Tele)  
  11. Lamp Life : 180W, 3000 / 4000 hours(Normal / Economic mode) Lamp Warranty : 12 months 
   or 2,000cumulative hours whichever comes first (if purchased after February 1, 2010)  
  11. Operational Noise : 30 / 28 dB (Normal  / Economic mode)   
  12. Display Color : Full 16.7 million color palette  
  13. Aspect Ratio : 4:3 Native, 16:9 Selectable 
  14. Horizontal Frequency : 31 ~ 90 kHz  
  15. Vertical Scan Rate : 50 ~ 120 Hz  
  16. Input Terminals PC : Analog RGB: D-sub 15  pin x 2(shared with Component)  
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Input Terminals A/V  
  - HDMI V1.3 x 1 
  - S-Video: Mini Din 4 pin x 1 
  - Composite Video: RCA x 1  

Input Terminals Audio 
  - Stereo Mini Jack x 1 
  - Audio L/R: RCA x 2  

Output Terminals  
  - D-sub 15 pin x 1 
  - Variable Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 
  - 10W x 1  

Control Terminals Serial Connector  
  - RS232 9 pin x 1 
  - USB (Type mini B) x 1 
  - RJ45 x 1  
  Video Compatibility : NTSC / PAL / SECAM  
  - HDTV Compatibility : 480i / 480p /576i / 576p/   720p / 1080i / 1080p  
  - Dimensions (HxWxD) : 306 x 97 x 216 mm  
  - Auto Switching Power Supply :100 to 264 VAC, 50 to 60 Hz  
  - Power Consumption : 230W, Standby < 1W 
 
11. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์    จ านวน 1 เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. Brightness (ANSI Lumens)  2500 ANSI Lumens 
  2.  Projection Lens   f = 18.5 ~ 22.2mm 
  3.  Inputs  1 x RCA Audio, 2 x RGB D-Sub 15pin 
  4.  Outputs  1 x RGB D-Sub 15pin, 1 x Stereo Mini Jack 
  5.  Power Supply  100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz, 260W  
  6.  Lamp Type  190W UHP, Lamp Life  2000 hrs 
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12. จอรับภาพ      จ านวน 1 จอ 
     คุณลักษณะ 

1. จอภาพขนาดเส้นแทยงมุม 100 นิ้ว ( 212 * 160 ซม.) 
  2. ควบคุมการขึ้นลงของจอภาพและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  
  3. สามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกต าแหน่ง 
  4. เน้ือจอสีขาว ชนิด Matt White (Gain 1.0) ท าจากวัสดุ Fiber Glass 
 

********************************** 


