
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่องสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ ๙ รายการ 

------------------------------------------------ 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ ตามประกาศสอบราคา  
เลขที่ ๑๑/๒๕๕๕ ดังน้ี 
     ๑.    เครื่องผสมผงยาแห้ง จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๒.    เครื่องป่ันยาสด จํานวน ๒ เครื่อง  
     ๓.    เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์ จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๔.    ชุดเคร่ืองมือฝึกทําคลอด จํานวน ๑ ชุด  
     ๕.    หุ่นจําลองทารกเสมือนจริง จํานวน ๑ ตัว  
     ๖.    หุ่นจําลองลําตัวพร้อมแผ่นหลังเปิด จํานวน ๑ ตัว  
     ๗.    เครื่องกวนสาร จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๘.    กล้องจุลทรรศน์ จํานวน ๑ กล้อง  
     ๙.    ชุดอุปกรณ์การให้ออกซิเจน จํานวน ๑ ชุด  
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน  
การสอบราคาซื้อครั้งน้ี   
                   ๕. มหาวิทยาลัย ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจาณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัย ฯ กําหนด 
           กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนดเปิดซองใบเสนอ
ราคาในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
 



-๒- 
 

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cru.in.th, www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔   
  
   
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ ๙ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

...................................................... 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์             
จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  ๙ รายการ ตามรายการ ดังน้ี    

๑.    เครื่องผสมผงยาแห้ง จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๒.    เครื่องป่ันยาสด จํานวน ๒ เครื่อง  
     ๓.    เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์ จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๔.    ชุดเคร่ืองมือฝึกทําคลอด จํานวน ๑ ชุด  
     ๕.    หุ่นจําลองทารกเสมือนจริง จํานวน ๑ ตัว  
     ๖.    หุ่นจําลองลําตัวพร้อมแผ่นหลังเปิด จํานวน ๑ ตัว  
     ๗.    เครื่องกวนสาร จํานวน ๑ เครื่อง  
     ๘.    กล้องจุลทรรศน์ จํานวน ๑ กล้อง  
     ๙.    ชุดอุปกรณ์การให้ออกซิเจน จํานวน ๑ ชุด  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                          ๑.๑      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓     แบบสัญญาซื้อขาย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                      (๑)    หลักประกันสัญญา 
                                      (๒)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                      (๑)    ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                      (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                      (๑)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                      (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
 
 



-๒- 
 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
                          ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและ     
ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                          ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                          ๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 

                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑     ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                                (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุ    
ไว้ใน (๑) 
                                      (๔)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                      (๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ      
ในข้อ ๑.๖ (๑) 
 
 



-๓- 
 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                      (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                      (๒)   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (๓)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ      
ในข้อ ๑.๖ (๒) 
 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา น้ี โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงิน   
ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                          ๔.๒    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดย     
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง 
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง    
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 
                          ๔.๔    ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
ยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                      สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕    ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร        
สอบราคา 
 
 



-๔- 
 

                          ๔.๖    ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จํานวน ๙ รายการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขที่ ๑๑/๒๕๕๕" ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซองสอบราคา โดยเด็ดขาด 
                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ 
เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาราย
น้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคาราย
น้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ     
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในวันที่    
๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                          การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงและในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                          ๕.๑     ในการ สอบราคา ครั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคา   
ต่อรายการ 
                          ๕.๒    หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซอง สอบ
ราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาด
ไปจากเง่ือนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่าน้ัน 
                          ๕.๓    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
                                      (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือ          
ในหลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      (๒)   ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                      (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้      
ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                          ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา 
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
 
 
 
 



-๖- 
 

                          ๕.๖    ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายช่ือตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
                          ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการ สอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการนับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒    ในกรณีผู้ชนะการ สอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบ
ราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
                                      (๑)    เงินสด 
                                      (๒)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่     
ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                      (๓)   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
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                 ๗.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 

                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

                 ๙.     ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                          ๙.๑     เงินค่าพัสดุสําหรับการ ซื้อ ครั้งน้ี ได้มาจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
                                      การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน
ค่าพัสดุจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัย แล้วเท่าน้ัน 
                          ๙.๒    เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้    
ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ัน
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี  
                                      (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                      (๒)   จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดย
เรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                      (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓    ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๙.๔    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
   ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่  11/2555 
 
1. เครื่องผสมผงยาแห้ง     จํานวน 1 เครื่อง 
   คุณลักษณะ 

1. ผสมได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 ลิตร 
2. มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1/4 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส 
3. ตัวถังแบบสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 16x16x16 น้ิว หมุนรอบทําด้วยสเตนเลส เกรด 304   

หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 
4. มีฝา 2 ฝา ทางเข้าและทางออกขอบฝาด้าน ในซีลด้วยยางซิลีโคน 
5. เกียร์ทดไม่น้อยกว่า 1 ตัว 
6. นาฬิกาต้ังเวลาไม่น้อยกว่า 1 ตัว 0-60 นาที 
7. ฐานเคร่ือง ทําด้วยเหล็กตัวยู พ่นสีเทา 
8. ขนาดตัวเคร่ืองสูงxกว้างxยาวไม่น้อยกว่า1180 x 650 x1100 ม.ม 

2. เครื่องปั่นยาสด     จํานวน 2 เครื่อง 
   คุณลักษณะ 

1. ความจุไม่น้อยกว่า 5 ลิตร  
2. กําลังไฟ: 220V/50Hz 
3. มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2HP 
4. ความเร็วรอบมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1,400 รอบต่อนาที 
5. ตัวขาทําจากเหล็กเคลือบสีเทา 
6. ขาต้ัง 4 ขา พร้อมติดล้อเลื่อนสี่ตัว  ล้อเลื่อนทําจากไฟเบอร์ 
7. ตัวถังและฝาปิดทําจากสแตนเลสอย่างหนา 
8. ใบมีดทําจากสแตนเลส 4 ใบ เช่ือมติดกัน สามารถถอดเปลี่ยนใบมีดได้ 
9. โยกเทด้วยระบบคันโยกมือ 
10. ขนาดตัวถังไม่น้อยกว่า 8x12 น้ิว 
11. ขนาดตัวเคร่ืองไม่น้อยกว่า 38x47x100 เซนติเมตร 
12. รับประกันเฉพาะมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์   จํานวน 1 เครื่อง 
   คุณลักษณะ 

1.  ใช้ฟังเสียงการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ที่มีอายุครรภ์ต้ังแต่ 10 - 12 สัปดาห์ขึ้นไป 
2.  มีจอแสดงผลแบบ LCD   
3.  ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย 
4.  เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
5.  รับประกันเคร่ืองไม่น้อยกว่า  1  ปี   
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4. ชุดเคร่ืองมือฝึกทําคลอด    จํานวน 1 ชุด 
    ชุดประกอบการทําคลอดประกอบด้วย 

1.  กรรไกรตัดเน้ือ 
2.  คีมจับเข็ม 
3.  เครื่องถ่างขยายช่องคลอดขนาดเล็ก (ปากเป็ด) 
4.  เครื่องถ่างขยายช่องคลอดขนาดกลาง 
5.  เครื่องถ่างขยายช่องคลอด 
6.  เครื่องถ่างปากมดลูก 
7.  อุปกรณ์วัดขนาดมดลูกใช้วัดขนาดมดลูก  
8.  คีมจับสําลีแบบตรง 
9.  คีมจับสําลีแบบโค้ง 
10.  คีมจับปากมดลูก 
11.  UTERINE  DRESSING  FORCEP 
12.  กรรไกรตัดฝีเย็บ 
13.  คีมช่วยคลอดชนิด SIMPSON-BRAM   
14.  คีมช่วยคลอดชนิด PIPER 
15.  อุปกรณ์ช่วยในการฉีดยาชารูปคล้าย TRUMPET 
16.  กรรไกรตัดไหม 

5. หุ่นจําลองทารกเสมือนจริง    จํานวน 1 ตัว 
   คุณลักษณะ 

1. เป็นหุ่นจําลองทารก มีขนาดและน้ําหนักใกล้เคียงทารกจริง 
2. หุ่นสูงไม่น้อยกว่า 50  เซนติเมตร และหนักไม่น้อยกว่า 3 กิโลกรัม 
3. ตัวหุ่นทําด้วยวัสดุที่มีลักษณะยืดหยุ่น ไม่ฉีกขาดง่าย 
4. ศีรษะของหุ่นมีข้อต่อแบบ Ball Joints สามารถจับให้เคลื่อนไปมาได้ 
5. แขนและขาของหุ่น สามารถจับให้เคลื่อนที่ได้ 
6. มีช่องจมูก  ช่องหู  และช่องทวารหนักคล้ายทารกจริง 
7. สามารถฝึกการอาบนํ้าในนํ้าอุ่นได้ ฟอกสบู่ สระผมและเช็ดตาได้   
8. สามารถฝึกเปลี่ยนผ้าอ้อมได้ 
9. สามารถฝึกอุ้มทารก และจัดท่านอนของทารกได้ 
10. สามารถฝึกสอดเทอร์โมมิเตอร์ทางช่องทวารหนักได้ 
11. สามารถฝึกดูแลสายสะดือได้ 
12. มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเพ่ือบริการหลังการขาย 
13. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  1  ปี 



-3- 
 

6. หุ่นจําลองลําตัวพร้อมแผ่นหลังเปิด   จํานวน 1 ตัว 
   คุณลักษณะ 

1. แผ่นหลังหุ่นเปิดต้ังแต่สมองเล็กจนถึงก้นกบให้เห็นกระดูกสันหลัง  intervertebral disc ไขสันหลัง 
เส้นประสาท และเส้นโลหิต  

2. เปิดให้เห็นปอดคร่ึงซีกทั้ง 2 ข้าง หัวใจ 2 ส่วน ตับและถุงนํ้าดี  ระบบลําไส้  
3. ส่วน ไตคร่ึงซีกด้านหน้า กระเพาะปัสสาวะคร่ึงซีกด้านหน้า 
4. สามารถเปิดกระดูกสันหลังตอนอกช้ินที่ 7 ออกได้ พร้อมทั้งสามารถเปิดศีรษะแยกออกเป็น 6 ส่วน และ

เปิดให้เห็นกระเพาะอาหาร 2 ส่วน  
5. มีฐานพลาสติกรองรับตัวหุ่น 
6. หุ่นมีขนาดไม่น้อยกว่า 87 x 38 x 25 ซ.ม. แข็งแรง ทนทาน    ไม่เสื่อมสลายในอากาศร้อน 
7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
7. เครื่องกวนสาร      จํานวน 1 เครื่อง 
   คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องกวนสารละลายได้ด้วยระบบแม่เหล็กซึ่งเป็นตัวที่ทําให้แท่งแม่เหล็กเกิดแรงหมุนตามระดับและ
สามารถปรับระดับอุณหภูมิเพ่ือให้ความร้อนแก่สารละลายได้พร้อมกัน 

2. การปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนเป็นแบบปุ่มหมุนแยกกัน 
3. สามารถกวนสารละลายที่มีปริมาตรได้ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร 
4.การปรับความเร็วรอบในการกวนสารแบบปุ่มหมุนไม่น้อยกว่าปุ่มเดียวต้ังแต่  100-1,500 รอบต่อนาทีโดยมี

หน้าปัดเป็นสเกล 1- 6 
5. มีมอเตอร์ขนาด input/output 15/1.5 W 
6. มีเตาให้ความร้อนขนาด 1000 W 
7. สามารถต้ังอุณหภูมิของแผ่นให้ความร้อนได้ไม่น้อยกว่า50-500  องศาเซลเซียส ขึ้นไปโดยการหมุนปุ่มปรับ

ความร้อนและมีหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอล 
8. มีความแม่นยําในการให้อุณหภูมิในสารละลายในระดับ±5K 
9. แผ่นความร้อนทําด้วยเซรามิคแก้วโดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 180X180 มิลลิเมตร สามารถป้องกัน การกัด

กร่อนของสารเคมี (chemical resistance) ได้ดี 
10. สามารถใช้กับอุปกรณ์และควบคุมอุณหภูมิในสารตัวอย่างได้ คือ ETS-D5 หรือ ETS-D6 
11. มีระบบป้องกันเพ่ือความปลอดภัย ( safety circuit) โดยต้ังค่าให้สามารถตัดไฟได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึง 

550 องศาเซลเซียส 
12. มีระบบเตือนแผ่นให้ความร้อนยังคงร้อนอยู่หลังจากปิดเคร่ืองไปแล้ว 
13. ควบคุมเครื่องด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
14. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า1 ปี 
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8. กล้องจุลทรรศน์     จํานวน 1 กล้อง 
   คุณลักษณะ 

1.  หัวกล้องชนิดกระบอกตาคู่ เอียง 45 องศา หัวกล้องหมุนได้ 360 องศา พร้อมปุ่มล็อค สามารถ 
ปรับระยะห่างระหว่างตาได้ต้ังแต่ 54-74 มม. ปรับ Diopter ได้ทั้ง 2 ข้าง 

2.  เลนส์ตา 10x/18 m.m.,15x พร้อมเข็มช้ี(pointer) 
3.  เลนส์วัตถุชนิด Achromatic EA มีกําลังขยาย EA4x,EA10x, EA40x(สปริง), EA100x(สปริง,oil) 
4.  แท่นวางสไลด์แบบ Mechanical Stage ขนาด 130x135 มม. 
5.  เลนส์รวมแสง 1.25 NA Abbe Condenser พร้อมมีแผ่นกรองแสงใส 
6.  ระบบโฟกัสปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียด ชนิดแกนร่วม 
7.  Iris Diaphragm with filter holder 
8.  ระบบแสงสว่างชนิดไฟเย็น(LED Lamp) สามารถชาร์ตไฟได้ 
9.  ใช้ไฟฟ้า 220V/50Hz 
10. บรรจุในกล่องอะลูมิเนียมสีดําอย่างดีพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความช้ืน 
11. อุปกรณ์ประกอบ ผ้าคลุมกล้อง,นํ้ามัน(oil) 
12. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001และ14001 
 

9.  ชุดอุปกรณ์การให้ออกซิเจน    จํานวน 1 ชุด 
   คุณลักษณะ 

1. ถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว  ความจุออกซิเจน 1490 ลิตร ขนาดถังออกซิเจน 82x14 ซม. 
ระยะเวลาการให้ออกซิเจน 7 ซม. ต่อการไหล 2 LPM 

2. ชุดควบคุมแรงดัง (เกจ์ออกซิเจน) และกระบอกนํ้า 
3. รถเข็นถังออกซิเจนสําหรับถังออกซิเจนขนาด 1.5 คิว 
4. สายให้ออกซิเจน (สายแคนนูล่า) 

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

 
 
 
 
 


