
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่องสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์จํานวน ๘ รายการ 
------------------------------------------------- 

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จํานวน ๘ รายการ ตามประกาศ    
สอบราคาเลขท่ี ๔๗ / ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้  
     ๑.    คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลท่ัวไป จํานวน ๗ เครื่อง  
     ๒.    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์สี จํานวน ๒ เครื่อง  
     ๓.    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๔.    คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๕.    เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One จํานวน ๑๐ เครือ่ง  
     ๖.    เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๗.    คอมพิวเตอร์ประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๘.    เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลท่ัวไป จํานวน ๓ เครื่อง  
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
  
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อดังกล่าว 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวยีนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ         
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันท่ีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซื้อครั้งนี้  
                  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับ     
มอบอํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ี มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
  

          กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนดเปิดซอง
ใบเสนอราคาในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
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          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.cru.in.th และ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
    

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
   
     

            (รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม แก้วระคน) 
                  รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๔๗/๒๕๕๕ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์จํานวน ๘ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
...................................................... 

  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จํานวน ๘ รายการ ตามรายการ ดังนี ้
     ๑.    คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลท่ัวไป จํานวน ๗ เครื่อง  
     ๒.    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์สี จํานวน ๒ เครื่อง  
     ๓.    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๔.    คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๕.    เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One จํานวน ๑๐ เครื่อง  
     ๖.    เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๗.    คอมพิวเตอร์ประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๘.    เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลท่ัวไป จํานวน ๓ เครื่อง  
 

       ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะ    
ใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด 
ดังต่อไปนี ้
 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                          ๑.๑      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓     แบบสัญญาซื้อขาย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                      (๑)    หลักประกันสัญญา 
                                      (๒)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                      (๑)    ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                      (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                      (๑)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                      (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 



 
-๒- 

 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซื้อ 
                          ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและ     
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ท้ิงงานตามระเบียบ           
ของทางราชการ 
                          ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                          ๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑     ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                                (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง      
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้
ในข้อ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                      (๕)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ข้อ ๑.๖ (๑) 
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                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                      (๒)   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา   
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (๓)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ข้อ ๑.๖ (๒) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงิน  
ท่ีเสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                          ๔.๒    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวม
ท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ  งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง      
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได ้
                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม  
ในสัญญาซื้อขาย 
                          ๔.๔    ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                      สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์      
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕    ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขนเอกสาร       
สอบราคา 
 
 



 
-๔- 
 

                          ๔.๖    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จํานวน ๘ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๔๗/๒๕๕๕" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา   
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทํา
ดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
                          การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณี
ท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได ้
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                          ๕.๑     ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคา   
ต่อรายการ 
 
 



 
-๕- 
 

                          ๕.๒    หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซอง       
สอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                          ๕.๓    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มี    
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือ         
ในหลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสาร สอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                      (๔)   ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได ้     
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว ้
                          ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา 
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ    
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย 
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                          ๕.๖    ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา 
รายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้ เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา            
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ         
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
 



 
-๖- 
 

                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได ้
 
                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการ สอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการนับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
                          ๖.๒    ในกรณีผู้ชนะการ สอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี    
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    เงินสด 
                                      (๒)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ี
ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                      (๓)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง     
ระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ   
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม  
ให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
                 ๗.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ี
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                 ๙.     ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                          ๙.๑     เงินค่าพัสดุสําหรับการ ซื้อ ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                      การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัต ิ 
เงินค่าพัสดุจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                          ๙.๒    เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได ้  
ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                      (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อ        
กรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่า             
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                                      (๒)   จัดการให้สิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                      (๓)   ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสรมิการพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓    ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช ้   
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๙.๔    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนด       
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
     ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕  

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศเลขที่  47/2555 
 

1. คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลท่ัวไป                 จํานวน 7 เครื่อง   
   คุณลักษณะ  

1. หน่วยประมวลผลกลางชนิด  Intel Core i3 ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.10 GHz  หรือดีกว่า 
2. หน่วยความจําหลัก (Main Memory) ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB แบบ DDR3  
3. รองรับ Media card reader  15 in 1 แบบติดตั้งภายใน  
4. มี Expansion Slots แบบ PCI  ไม่น้อยกว่า 2 Slot  แบบ PCI – Express x16 จํานวนไม่น้อยกว่า 1 Slot  
5. มี USB Port  รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 port 
6. มี Network Interface ความเร็ว 10/100/1000  Mpbs แบบ RJ-45 และ 802.11b/g/n Wireless LAN          
7. มีแป้นพิมพ์แบบ USB โดยมีตัวอักษรภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ติดอยู่บนแป้นอย่างถาวร 
8. มี Scrolling Mouse ท่ีมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ PS2 หรือ ดีกว่า  
9. มี Power Supply   ไม่ต่ํากว่า 250 Watt  สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า  220Volt 50 Hz 
10. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Case) 
11. มี Hard Disk Drive ขนาดความจุ ไม่ต่ํากว่า 1 TB./SATA 3.0 Gb/s  SMART III 
12. มี CD/DVD-RW รองรับการเขียนแผ่นแบบ Double Layer  หรือ ดีกว่า   แบบ SATA 
13. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์  และ เมาส์  ต้องเปน็ผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
14. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 
15. มีการรับประกัน ณ สถานท่ีติดตั้ง โดยผู้ผลิตหรือตัวแทน ไม่น้อยกว่า 1 ป ี

จอภาพ 
*ขนาดหน้าจอไม่ต่ํากว่า 20 นิ้ว  ชนิด LCD 
 
2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์สี      จํานวน 2 เครื่อง  
   คุณลักษณะ  

1. ประเภท : Color Laser 
2. ความละเอียดในการพิมพ์ : 600x600 dpi  สูงสุดถึง 3,600 dpi    
3. ขนาดกระดาษ : A4.  
4. ความเร็วพิมพ์ขาว-ดํา : 12 แผ่น/นาที : สี 8 แผ่น/-นาที 
5. หน่วยประมวลผล : 600 MHz 
6. หน่วยความจํามาตรฐาน : 128 MB  
7. มีการรับประกันอย่างน้อย 1 ป ี
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3. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก    จํานวน 1 เครื่อง  
   คุณลักษณะ 

1. ระบบ All in one    
2.Technology 1.3 Drop Size ขาวดํา 33 แผ่น/นาที  สี 32 แผ่น/นาที 
3.ระบบ Scan มีความละเอียด 1200 dpi,24 bit 
4. ระบบ Copy เอกสารขาวดํา 33 แผ่น/นาที และเอกสารสี 32 แผ่น/นาที ระบบย่อ-ขยาย 25-400 % 
5. มีระบบ Direct Print ผ่าน MMC,SD.MS,MS(Duo)  หน่วยความจํา 64 MB 
6. รับประกัน 1 ป ี

 
4. คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล   จํานวน 1 เครื่อง   
   คุณลักษณะ 
   1. Processor Type :  Intel ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า       
3.3 GHz 

- Cache Type : ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MB จํานวน 1 หน่วย 
- Front  side  bus  : ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย 

   2. System  Memory 
- RAM Type : ไม่น้อยกว่า  ชนิด DDR3 
- Bus Speed : ไม่น้อยกว่า 1024 MHz 
- Capacity :  ไม่น้อยกว่า 2 GB 
- Maximum Expandable : มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

   3. Storage Drive 
3.1 Hard  disk  drive 

- Capacity : ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย 
- Data bus Type : SATA 
- Spinning Speed : 7,200  rpm 

3.2 Optical  drive 
- Type : มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- Speed : ไม่น้อยกว่า 12X 

   4. Graphic  Controller 
- Video RAM : มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจําขนาด 

ไม่น้อยกว่า 1  GB 
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   5. Network Controller 

5.1 Local Area Network 
   - Network Protocal  : Ethernet  
   - Data Transfer Speed : มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 Mbps  จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   5.2 Wireless Lan 
   6.  Communication  Ports 

6.1 USB port 
- Type : 2.0  ไม่น้อยกว่า 2 Ports 
- Type : 3.0 ไม่น้อยกว่า 2 ports 

6.2 Memory  Card  Reader  Port 
- memory card type : All in one 

      7. Display Monitor : ไม่เอา Display Monitor 
   8. Peripheral Device 

9.1 Keyboard : USB type 
9.2 Mouse  : USB type 

   9.  Operating system  :  Windows 7 Professional 
  10. Warranty : ไม่น้อยกว่า 1 years 
 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One    จํานวน 10 เครื่อง  
   คุณลักษณะ 

หน่วยประมวลผลกลาง ไม่ต่ํากว่า   Intel® Core™ i3-2120 
1. Processor (3M Cache, 3.30 GHz) 
2. หน่วยความจํา ไม่น้อยกว่า 2GB DDR3 up to 8GB 
3. Hard disk ไม่น้อยกว่า 1TB SATA HDD 
4. CD-ROM ไม่น้อยกว่า DVD-SuperMulti 
5. มีช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย 10/100/1000Mbps LAN, Wireless LAN 
6. หน่วยแสดงผล ไม่น้อยกว่า  Intel HD Graphics  
7. Expandable   Multi-in-One Card Reader, 4 USB Ports  
8. ขนาดของ จอภาพไม่น้อยกว่า 20 inch  
9. พร้อม Wireless Key board, wireless Mouse 
10.รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ป ี
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6. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย     จํานวน 1 เครื่อง 
   คุณลักษณะ  
   1. Processor Type  : Intel Xeon Quad-Core 

- Processor clock rate :  3.30 GHz หรือดีกว่า 
- Cache Type : Size : 8MB L3 
- Chipset : Intel C200 

   2. System Memory  
- RAM Type : DDR3 UB ECC (UDIMM) 
- Bus speed : PC3-10600E 
- Capacity : 4 GB  (2x2GB) 

   3. Storage Device 
   3.1 Hard disk drive : 4 ports/3.5 in MDL HDD 
         - Capacity : 2 x HP 1TB  
         - Data bus Type : 3G SATA RAID Controller (RAID 0/1/10)  
         - Spinning Speed : 7.2K  HP Embedded Smart Array B110i SATA 
  - Internal Drive Support : Up to 4 HP SATA/SAS 3.5” drives supported 
   3.2 Optical drive 
         - Type : Half-Height 16x SATA DVD-RM 
   4. Network Controller : Local Area Network 

- Network Protocal  : Ethernet 
- Data Transfer Speed : 10/100/1000  Server Adapter  (x2) 

5. Communication Ports : 
 - USB : 10 total (4 rear, 4 front panel, 2 internal (one for USB Tape connectivity) 
6. Warranty : 1 year 
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7. คอมพิวเตอร์ประมวลผล     จํานวน 1 เครื่อง   
   คุณลักษณะ      

1. Intel Core i7-2600 Processor (3.4 GHz 6 MB L3 Cache) 
2. 4GB of DDR3 up to 16 GB 
3. 1.5 TB SATA HDD 
4. DVD Super multi 
5. 10/100/1000Mbps LAN, Wireless LAN 
6. Nvidia GeForce™ GT-530   2 GB(DDR3) Graphic Card 
7. 4 USB port 
8. DOS Operation System 
9. LED Monitor 20” 
10. 1 Years Parts & Labor, 

 
8. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลท่ัวไป   จํานวน 3 เครื่อง  
คุณลกัษณะ   
1. หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5 Processor ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.8 GHz หรือดีกว่า                         
2. หน่วยความจําหลัก (Main Memory) ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB แบบ DDR3   
3. ระบบกราฟฟิค ATI Radeon™ HD6570 : 1 GB หรือดีกว่า 
4. รองรับ Media card reader แบบ Multi in 1 แบบติดตั้งภายใน 
5. มี Cahe type 1 MB L2Cache+8MB Shared L3 หรือดีกว่า 
6. มี USB Port รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 port 
7. มี  Network Interface ความเร็ว 10/100/1000 Mbps. แบบ RJ-45 และ 802.11/g/n Wireless LAN 
8. มีแป้นพิมพ์แบบ USB โดยมีตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดอยู่บนแป้นอย่างถาวร 
9. มี Scrolling Mouse ท่ีมีพอร์ตเชื่อมแบบ PS2 หรือดีกว่า 
10. มี Power Supply ไม่ต่ํากว่า 250 Watt และสามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 80 Hz 
11. มีตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Case) 
12. มี Hard Disk Drive ขนาดความจุไม่ต่ํากว่า  1 TB./ SATA 3.0 Gb/s 
13. มี DVD-SuperMulti+DVD ROM  รองรับการเขียนแผ่นแบบ Double Layer หรือดีกว่า แบบ SATA 
14. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และเมาส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
15. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 
16. มีการรับประกันโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนไม่น้อยกว่า 1 ป ี
17. ไม่มีจอภาพ 

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


