
รางขอบเขตงาน  (Terms  of  Reference : TOR) 
งานประมูลซื้อครุภัณฑ จํานวน 11  รายการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
************************************************************************************* 

 
1.  ความเปนมา 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงรายไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคารศูนยการศึกษา 
เพื่อปวงชนนัน้เนื่องจากอาคารดังกลาวยังไมมีครุภัณฑประกอบอาคาร ดังนั้นในปงบประมาณ 2551  
มหาวิทยาลัยจงึไดขออนุมัตงิบประมาณสาํหรับครุภัณฑประกอบอาคาร จํานวน 11  รายการ เพื่อให 
สามารถใชประโยชนแกสวนราชการมากที่สุดกับนักศกึษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมถึงบุคคล
ทั่วไป 

จากเหตุผลดังกลาวมหาวิทยาลัยฯ จึงไดขออนุมตัิซ้ือครุภัณฑจํานวน 11 รายการ เพื่อใหสอดคลอง
กับการใชงาน และดําเนินการประกวดราคาซื้อใหแลวเสร็จตามที่ไดวางแผนไว  
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหการจดัการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเขาใช บริการ  
 3. เพื่อใหไดครุภัณฑที่มีคณุภาพ มาตรฐานและทันตามกําหนดโดยประหยดั  
 
3.  คุณสมบัต ิ
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบตัิ  ดังตอไปนี ้
            1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
            2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวยีนชือ่แลว 
           3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
            4. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้งตนในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
            5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงรายและไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางเล็กทรอนิกส   
ณ วันประกาศประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 

6. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพจิารณาซองดานเทคนิคหากผูเสนอไมนําตัวอยาง 
มาในวนัยืน่ซองดานเทคนิค  
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4. คุณสมบัติเฉพาะ  (รูปแบบในไฟล คณุสมบัติครุภณัฑ 11 รายการ) 
     1. เคานเตอร                                                                              จํานวน  4 ชุด (8 ช้ิน) 
 2. โตะนั่งอานเดี่ยว      จํานวน  90  ชุด 
 3. โตะเกาอ้ีสําหรับปฏิบัติงานเจาหนาที ่    จํานวน  30  ชุด 
 4. โซฟาเขามุม       จํานวน  10  ชุด 
 5. โซฟามีพนักพิง      จํานวน  20  ชุด 
 6. ช้ันวางหนังสอืชนิดโลหะประกบไม (2 ดาน 5 ช้ัน 2 หนา) จํานวน  120  ตู 
 7. ช้ันเลื่อนเกบ็เอกสารระบบพวงมาลัย    จํานวน    2  ตู 
 8. ช้ันวางวารสารหนาเดียว     จํานวน  20  ตู 
 9. ตูกระจกทรงเหลี่ยม      จํานวน  10  ตู 
 10. ตูกระจกทรงกลม      จํานวน    6  ตู 
 11. ตูกระจกสี่เหล่ียมผืนผา     จํานวน    4  ตู 
 
5.  ระยะเวลาสงมอบภายใน  90 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
 
6.  วงเงินในการจัดหา 

ภายในวงเงิน  6,520,000  บาท (หกลานหาแสนสองหมื่นบาทถวน)   
 
7. เงื่อนไขการชําระเงิน 
 ชําระเงินงวดเดียวหลังจากสงมอบงานเสร็จสิ้น 
 
8.  สถานที่ติดตอ 
 สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตวัไดที ่
 8.1 ทางไปรษณีย 
        สงถึง     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย (งานพัสดุ) 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
         อําเภอเมือง 
         จังหวดัเชยีงราย 
         57100 
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 8.2  โทรศัพท   053-776000  ตอ 1109 
 8.3  โทรสาร  053-776001 
 8.4  ทางเว็บไซด  www.cru.in.th
 8.5  E – Mail   patsadu_of@cru.in.th
 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารยเฉลียว  ประสิทธิ์วิเศษ)                                      (นางสาวพัฒนา  โปชัยคุปต)  
 

 
ลงชื่อ...................................................กรรมการ ลงชื่อ...................................................กรรมการและเลขานุการ 
            (นายนคิม  อัสสรัตนะสุขิน)              (นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม)               
 

 
ลงชื่อ..................................................กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
            (นางสาวจารุวรรณ  คําโมะ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cru.in.th/
http://www.patsadu_of@cru.in.th/


-ราง- 
 

 
                                                   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

เร่ือง     การประมูลซ้ือครุภัณฑ  จํานวน  11  รายการ  
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
------------------------------ 

 

           ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงคจะ ประมูลซ้ือครุภัณฑ  จํานวน 11  
รายการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 

งบประมาณในการประมูลคร้ังนี้  เปนเงนิทั้งส้ิน  6,520,000  บาท (หกลานหาแสนสองหมื่น 
บาทถวน) 
 

            ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
            1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
            2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวยีนชือ่แลว 
           3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
            4. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้งตนในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
            5.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงรายและไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางเล็กทรอนิกส   
ณ วันประกาศประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
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กําหนดการชี้แจงรูปรายการ ในวนัที่ (21  พฤษภาคม 2551) เวลา 13.30 น.  ณ   หองเอื้องผ้ึง   
สํานักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  โดยรับฟงคําชี้แจง
รายละเอียดเพิม่เติมเปนภาระ  /  หนาที่รับผิดชอบของผูคาที่จะไปรับฟงคําชี้แจงรายละเอยีดเพิ่มเติมดวย
ตนเอง และ / หรือ  จะรับฟงคําชี้แจงหรือไมก็ได โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือวาผูรับจางไดทราบการชี้แจง
รายละเอียดเพิม่เติม ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางานจะ
นํามาอางใหพนความรับผิดชอบ   และ / หรือ จะยกเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไมไดเชนกัน 
 
 กําหนดการยืน่เอกสารประมูลและดานเทคนิคในวนัท่ี   (26  พฤษภาคม 2551)    ระหวาง
เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ กลุมงานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย  ดาํเนินการ
พิจารณาเอกสารดานเทคนิค   เวลา  13.3  น.  ณ   หองเอ้ืองผ้ึง  สํานกังานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยผูยื่นซองตองอยูดวยในวนัและเวลาที่ดําเนนิการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค     หากผูเสนอราคา
หรือผูไดรับมอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาภายในวันเปดซองเอกสารดานเทคนิค    มหาวทิยาลัยฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และจะมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวัน
เดียวกันเวลา  16.00  น.                        
 

  มหาวิทยาลัยฯ จะแจงวนั เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา  
ใหผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนทราบตามแบบ บก.005 ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 
 

  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับยื่นซองเอกสารดานเทคนิคในเวลาและเวลา
เดียวกัน  เปนจํานวนเงิน 326,000  บาท (สามแสนสองหมื่นหกพนับาทถวน)  
 

    ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในราคาชดุละ  2,000.-  บาท 
(สองพันบาทถวน)  ไดที่กองคลัง – งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตัง้แตวนัท่ี (12 – 16  
พฤษภาคม  2551)  ระหวางเวลา  08.30 - 15.00 น.  (เวนวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทางโทรศัพทหมายเลข (053) 776000 ตอ 1109   หรือที่  www.cru.in.th  , www.gprocurement.go.th   
 
 

                              ประกาศ  ณ  วนัที่ ....................................................................... 
 
       
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
     

หมายเหตุ วันเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  

http://www.cru.in.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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